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Het werk en leven in Roemenië is weer langzaam op gang aan het komen in dit nieuwe jaar. Dit 
in tegenstelling tot het einde van 2010. De maanden november en december zijn voorbij  

gevlogen. Zowel met werk als privé kunnen we terugkijken op mooie herinneringen en soms 
lastige momenten. In deze nieuwsbrief hopen we u weer op de hoogte te brengen van alles wat 

er gebeurd is en wat er staat te gebeuren.  
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" Gebedspunten "  
 

• Bid om wijsheid voor iedereen die betrokken is / wordt bij het project. Met name de 

nieuwe projectplannen, voor de kinderen en daklozen, die wij (en vele anderen) al 

langere tijd op ons hart hebben. Vooral voor de vergadering die eind januari wordt 

gehouden en waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden. 

• Voor een goede tijd met de missionaire groep die eind januari een week in Tirgu 

Mures is.  

Tot op een dag Arpad alleen naar het programma 
kwam. In tranen vertelde hij dat Bela die week op 
straat in elkaar was gezakt en was overleden. 
Waarschijnlijk iets verkeerds of iets teveel gegeten 
uit een vuilnisbak. Samen met mijn collega beloofde 
ik om te achterhalen waar Bela zou worden 
begraven.  
Twee weken later hadden we dat uitgezocht en 
tijdens de daklozen avond wachten we op Arpad. 
Maar Arpad kwam niet. Toen we anderen er naar 
vroegen bleek het dat enkele jongens, die ook op de 
daklozen avond komen, hem hadden gevonden in 
zijn krotje. Op dat moment was hij al een paar 

Drie bezoekers komen niet meer (Daan) 

Onder de bezoekers van de daklozen avond waren 
bijna altijd twee mannen aanwezig. Bela en Arpad. 
Beide rond de 50 jaar. Ze woonden in een krotje 
vlakbij het programmahuis. Bela was bijna blind en 
alleen met een hele sterke bril kon hij nog iets zien. 
Samen struinden ze de straten af op zoek naar 
bouwmaterialen en eten. Op een dag stonden ze bij 
ons appartement vloerbedekking en zeil uit de vuilnis 
te halen. Tijdens de vrijdagavonden genoten ze van 
het zingen en de preken van Attila. Tussendoor 
gingen ze douchen en kregen ze schone kleding.  

Arpad ( L) en Bela (R ) afgelopen zomer    Remus met zijn vrouw Mindra 
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dagen gestorven. Zijn lichaam was al aangevreten 
door de honden. 

Weer twee weken later hoorden we dat ook 
Remus was overleden. Waarschijnlijk door 
alcohol vergiftiging. Hij had namelijk 
schoonmaak alcohol (zo’n blauw flesje) 
gedronken.  

In een maand tijd zijn er dus drie vaste bezoekers 
gestorven aan het leven op straat. Dit terwijl de echte 
winter nog moest beginnen. 

 

Victor (Daan) 

Gelukkig hebben we ook iemand op tijd kunnen 
helpen. Victor is een vaste bezoeker en hij had een 
ongeluk gehad. Hij lag met een gebroken been onder 
een trap bij een parkeergarage. Hij lag daar al drie 
weken zonder zich te wassen. Ook naar het toilet gaan 
lukte niet dus liet hij alles gewoon lopen. Gelukkig 
hebben we hem op tijd gevonden. Eerst hebben we 
een ambulance gebeld die hem naar het ziekenhuis 
gebracht heeft. Ondertussen heeft een collega een 
plek geregeld in een nachtopvang voor daklozen. Deze 
opvang is van de gemeente. Al snel knapte Victor op. 
Hij heeft nog wel steeds veel pijn aan z’n been. Maar 
er heeft dan ook de eerste drie weken geen gips 
omheen gezeten.  

Nog steeds zoek ik hem regelmatig op en koop 
medicijnen of eten voor hem als hij dat nodig heeft. 
Daarnaast regel ik een auto als hij voor controle naar 
het ziekenhuis moet. Voor het meeste hoeft hij niet te 
betalen in het ziekenhuis. Alleen voor röntgenfoto’s 
maar dit kost 15 RON (€3,60). 

Tijdens de kerstavond voor daklozen was Victor voor 
het eerst weer aanwezig en speelde hij weer op de 
gitaar.  

Het uitgebreide verhaal met meerdere foto’s staat op 
onze website.  

 

Kinderprogramma (Debora) 

De afgelopen maanden gingen de kinderprogramma’s 
gewoon door. Het is heerlijk om met de kinderen 
bezig te zijn. Zingen, knutselen en spelen. Zo hebben 
we met de kinderen het verhaal van Noach 
uitgespeeld in een toneelstukje. Een andere keer ben 
ik met Rozi naar de wijken gegaan waar de kinderen 
wonen. Omdat we eerst naar Ady gingen, dachten de 
kinderen in Baneasa dat we niet meer zouden komen. 
Eenmaal aangekomen waren ze zo blij dat ze stonden 
te juichen. In het huis van één van de jongens 
hebben we gezongen en een verhaal verteld. Deze 
jongen vraagt normaal gesproken veel aandacht 
tijdens het programma, maar nu we bij hem thuis 
kwamen was hij heel trots. Alles moest hij laten zien. 
Zo mooi om hem dan van een andere kant te leren 
kennen. Dit soort momenten doen ons weer beseffen 
hoe belangrijk deze programma’s zijn voor de 
kinderen. Met name de kleintjes kijken er erg naar uit. 
Iedere week komen naar onze groep voor kinderen 
tot 6 jaar zo’n 25-30 kinderen.  
Natuurlijk stond december in het teken van diverse 
feesten. Het begon begin december met het 
sinterklaasfeest. Alle kinderen kregen een mooie, 
grote sinterklaas van chocolade. Ze konden bijna niet 
wachten tot ze het in handen kregen. Het ene kind at 
het direct op en de andere wilde het liever bewaren. 

Victor in het midden tijdens de kerstavondVictor in het midden tijdens de kerstavond    

Victor onder de trapVictor onder de trap  
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Een aantal weken later hebben we het Kerstfeest 
gevierd. Van een stichting uit Sighisoara hadden we 
voor de kinderen kerstpakketten gekregen. Tijdens het 
Kerstfeest had iedere groep iets voorbereid. Aan onze 
groep had ik een zelfgeschreven Hongaars liedje 
geleerd: “A kiraly születet, hallotad. Nekünk jött a 
kiraly, alleluja.” (Een koning is geboren, heb je het al 
gehoord. Hij is voor ons gekomen om koning te zijn, 
halleluja). De kinderen vonden het erg leuk om het 
liedje te laten horen aan de anderen, met de daarbij 
behorende bewegingen. Op de website kun u hier een 
filmpje van zien. 

 

Depot (Debora) 

Halverwege oktober mochten we een transport uit 
Nederland ontvangen. Wat geweldig om te zien dat we 
zoveel kleding mochten ontvangen. Nadat alles 
gesorteerd was hebben we op een vrijdagavond een 

speciale uitdeelactie georganiseerd onder de 
daklozen. De mensen waren erg blij met hun pakket 
warme kleding. Zo konden we hen in ieder geval 
warm de winter insturen met o.a. een broek, een trui, 
een jas en schoenen (indien nodig). Er werd hen 
verteld dat dit eenmalig zou zijn. Bij een volgende 
keer zullen zij hun oude kleding moeten inleveren in 
ruil voor schone nieuwe kleding. Vervolgens wassen 
wij de kleding en wordt er gekeken of het nog 
bruikbaar is voor een volgende keer. Als mensen dag 
in dag uit dezelfde kleding dragen en er ook mee 
moeten slapen, slijt de kleding extra snel. Daarom is 
het goed als we steeds weer nieuwe voorraad krijgen. 
Hoewel we de kleding zo optimaal mogelijk proberen 
te gebruiken zijn er bepaalde maten die alweer bijna 
op zijn. Met name voor de kinderen en de tieners in 
het daklozen-programma is er niet genoeg kleding. 
Naast kleding zijn we ook op zoek naar schoenen 
(voor kinderen, tieners en volwassenen tot maat 
43/44). Op de website van stichting Coming Home! 
staat meer informatie over het inleveren van kleding. 
www.stichtingcominghome.nl   

  

Kerst en jaarwisseling 2010 (Debora) 

De afgelopen twee jaar hebben we kerst en de 
jaarwisseling gevierd met familie. Dit jaar kwam er 
geen familie uit Nederland en hebben we zowel kerst 
als oud & nieuw gevierd met goede vrienden van ons. 
Evi, Misi en Rebecca Pongrat en Jorine Steen. Misi 
werkt als vrijwilliger samen met mij in het 
kinderprogramma. Evi is een dagcentrum aan het 
oprichten voor zigeunerkinderen in de buurt van 
Reghin en Jorine werkt bij een stichting die zich inzet 
voor het onderwijs onder zigeunerkinderen in 
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Tarnaveni. Samen hebben we fijne en ontspannende 
dagen gehad. Evi en Misi wonen samen met hun 
dochter Rebecca op een heuvel in Tirgu Mures. Vanuit 
hun tuin hadden we een prachtig uitzicht over de stad. 
Eerste kerstdag hebben we met elkaar een kerkdienst 
bezocht. Op tweede kerstdag hebben we lange 
wandeling gemaakt net buiten de stad. 
In de nacht van tweede kerstdag begon het te 
sneeuwen. Hierdoor lag er op oudejaarsavond een dik 
pak sneeuw. Het nieuwe jaar hebben we om 1.00 uur 
ingeluid met sleetje rijden.    

 

Voortgang “open huis” project 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het plan 
voor het “open huis” project klaar is en dat we 
wachten op een reactie van de verschillende besturen.  

Komend weekend (laatste weekend van Januari) is er 
in Zwitserland een vergadering met het bestuur van 
Coming Home!, het bestuur van ICA Zwitserland en 
onze teamleider Hanspeter. Tijdens deze vergadering 
zal het plan besproken worden en wordt er gekeken 
hoe het “open huis” project het beste georganiseerd 
kan worden in Roemenië. Het gaat vooral om de grote 
lijnen, zoals hoe dingen organisatorisch worden 
geregeld en hoe de verantwoordingen komen te 
liggen. Naar aanleiding van de vergadering en de 
beslissingen kunnen wij beginnen met het concreet 
invullen van de dingen.  Binnen enkele weken hopen 
wij dus meer te weten. Wilt u tot die tijd met ons 
meebidden? Voor wijsheid bij iedereen die hierbij 
betrokken is en wordt betrokken.  

 

Februarireis 

Eind van deze week (vrijdag 26 januari) hoopt er weer 
een Coming Home! groep deze kant op te komen. Dit 

 

keer een groep van 10 personen. Zaterdag gaan we 
gelijk aan de slag om hout te hakken voor 
verschillende gezinnen die in krotjes wonen. De week 
daarna gaan we met elkaar 4 dagen aan de slag om 
een school verder op te knappen. Het is hier vakantie 
dus verschillende kinderen en hun ouders komen 
hierbij helpen. Wij kijken erg uit naar volgende week, 
omdat we weer met vele bekenden mogen optrekken 
en hen deel kunnen maken van ons werk en leven in 
het Roemeense.  

 

Tot slot 

Onderaan nog een foto van collega Attila (links) met 
drie bezoekers van de kerstavond voor daklozen. 
Deze avond werd alweer voor de derde keer 
gehouden. Ook dit jaar waren er weer vele bezoekers 
met wie we het feest mochten vieren.  

Eind februari hopen we een weekje naar Nederland te 
komen om de verjaardag van Daan te vieren.  

Hartelijk bedankt voor het lezen van deze brief.  
In Hem verbonden.  

Uw eenmalige / maandelijkse giften kunt u overmaken naar 1345.78.163 
t.n.v. Stichting Coming Home! o.v.v. ‘Daan en Debora in Roemenië’ 

Ο Ja, ik wil jullie ook eenmalige/maandelijks steunen met een bedrag van € ………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………….   
 

Ο Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaamheden in Roemenië 

Email:………………………………….. 

Stuur dit strookje naar ons correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den 

IJssel of e-mail uw antwoord en gegevens naar sponsoring@daan-debora.nl  

� � � � Sponsorstrookje. ���� 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


