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Veel verhalen en gebeurtenissen liggen te wachten om beschreven te worden. De wintermaanden zijn snel voorbij gegaan. Het is even heel koud geweest, ver onder de –10 overdag.
Verder was het geen strenge winter. Het heeft ook niet veel gesneeuwd. De (inmiddels) beide
projecten zijn verder gegroeid. Daarnaast vroegen onze kinderen veel aandacht en energie.
Nu we aan deze nieuwsbrief beginnen te schrijven moeten we ver terug. In oktober is onze
laatste nieuwsbrief geschreven net voor ons bezoek aan Nederland. Dat is bijna een halfjaar
geleden maar zo voelt het niet.
De kinderen
Anna en Gideon groeien snel en zijn nauwelijks ziek
of verkouden geweest in de afgelopen maanden.
Anna is altijd een goede slaper geweest. Gideon niet.
Overdag slaapt hij bijna nooit langer dan anderhalf
uur en ‘s nachts wordt hij twee of drie keer wakker.
Hij weigert uit de fles te drinken, waardoor Debora
degene is die in de nacht op moet maar ook overdag
niet veel weg kan. Oppas regelen heeft geen zin,
want om de drie uur wil Gideon aan de borst. De
laatste weken gaat het iets beter omdat, nu hij een
half jaar is geweest, vast voedsel mag eten. Voor

Debora is het niet altijd makkelijk om veel thuis te
moeten zijn en door de gebroken nachten was ze
veel moe. De vermoeiendste periode is gelukkig wel
voorbij. Zeker nu het voorjaar begint en we weer
buiten kunnen gaan leven. Anna heeft meer
speelruimte en het onderhouden van de tuin is een
mooie nuttige bezigheid.
Anna wordt steeds zelfstandiger. Praten lukt ‘aardig’
en overdag kan ze zonder luier. Ze wordt helemaal
blij als we naar andere mensen gaan en we moeten
ons voorzichtig gaan richten op het zoeken van een
kleuterschool voor haar.

" Gebedspunten "



Dank voor alle zegeningen van God in de afgelopen maanden
Bid voor meer vrijwilligers voor onze beiden projecten



Dank dat er voldoende middelen zijn om de projecten draaiende te houden



Bid voor goede verkopen in Nederland van de Roman Woodworks producten



Bid voor een goede reis, goed verblijf en goede terugreis



Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé

www.daan-debora.nl
In mei zijn we al weer zeven jaar in Roemenië en de
meest gestelde vraag is hoelang we nog blijven. Het
antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde… geen idee. Een
raar antwoord en ook een on-Nederlands antwoord
maar voor ons een rustgevende gedachte. We leven
ons leven zoals het komt. Tijdens onze bruiloft zongen
we het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’. De
inhoud van dit lied willen we na zeven jaar nog steeds
hetzelfde benaderen. Zoals je verderop zult lezen
gebeuren er zoveel mooie dingen en is er nog zoveel
bevestiging op onze roeping dat weggaan nu geen
optie is. Dit betekent dat we onze positie en situatie
moeten aanpassen. Daarom hebben we in overleg met
ons thuisfront besloten om de zorgverzekering die we
in Nederland hebben op te zeggen en ons in Roemenië
te verzekeren. Reden nummer 1: de kosten. Kinderen
moeten apart worden verzekerd in de ’expatverzekering’ en dat wordt een dure grap. Nu we beide
de 30 zijn gepasseerd ’moeten’ we ook gaan
nadenken over pensioenen en sociale zekerheid. Geen
makkelijke klus omdat we een niet veel voorkomend
geval zijn. Samen met onze thuisfront onderzoeken we
de mogelijkheden. Aan de ene kant willen we de
meest zekere situatie voor ons en onze kinderen, maar
we willen geen trucjes uithalen. Want bovenal moeten
we onze zekerheid en afhankelijkheid bij God zoeken.
Maar dat is moeilijk in onze huidige tijd waarin we ons
voor alle risico’s proberen in te dekken. Naast het vele
uitzoekwerk is gebed en vertrouwen nodig.
Coming Home project
Zo kort als mogelijk is zullen we enkele hoogtepunten
proberen te vermelden over de afgelopen periode.

Bram en Karin

Begin oktober zijn Bram en Karin Post voor drie
maanden in onze projecten werkzaam geweest. Zij
waren al goede vrienden en dat is alleen maar beter

geworden. Allebei hebben ze drie maanden hard
gewerkt om het Coming Home project en het Roman
Woodworks project te verbeteren. Het was heerlijk
om twee Nederlanders erbij te hebben. Het is nu
eenmaal zo dat er een verschil is in denken en aanpak
tussen Nederlanders en Roemenen. We zijn gezegend
met geweldige Roemeense collega’s en Nederlandse
vrijwilligers zijn een extra aanvulling in ons team die
we regelmatig nodig hebben. Bram en Karin waren
zo’n welkome aanvulling zoals eerder dit jaar
Annemieke ons team heeft verrijkt.

TV

Net voor kerst waren we opeens nieuws op een
regionale Hongaarse TV zender. Een theater stelde
voor om gezamenlijk een actie te organiseren om
daklozen en straatjongeren onder de aandacht te
brengen. Ze wilden een theatervoorstelling gratis
maken voor mensen die cadeautjes meenamen die
werden uitgedeeld onder deze doelgroep. Op
donderdagochtend moesten we (Baba en Daan) even
langs komen om wat vragen te beantwoorden. Toen
we daar waren bleek dat het een heuse
persconferentie was met kranten, radio en TV. De
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persconferentie was kort, een introductie door de
theaterdirecteur over de actie en een introductie over
het werk van Coming Home. Daarna werden we apart
geïnterviewd. Baba voor de radio en Daan voor de TV.
Een dag later waren we overal in het regionale nieuws.
De avond zelf werd een succes. Meer dan 100 mensen
bezochten de voorstelling en we hadden twee auto’s
nodig om de cadeautjes (vooral zakken met kleding)
weg te brengen.

Teamweekend

In ons normale budget is er geen ruimte voor een
teamuitje. Bram en Karin hadden door eigen sponsors
wel de mogelijkheid om een teamuitje te organiseren.
Met het team zijn we drie nachten naar Belis geweest.
Een dorp in de bergen naast de stad Cluj Napoca. We

genoten van de natuur, de eerste echte sneeuwval en
de verschillende teambuilding oefeningen die door
Karin waren voorbereid. Op de terugweg bezochten
we een project op de vuilnisbelt van Cluj Napoca.

Kerstvieringen

In de week voor kerst hebben we voor alle
programmaonderdelen kerstvieringen georganiseerd.
Met de kinderen hebben we het bejaardentehuis in
Pasareni bezocht. Een Roemeense sponsor verzorgde
de maaltijd voor de bezoekers van de vrijdagavond
programma. In het ochtendprogramma hebben we
verschillende kerstversieringen voorbereid. De
kinderen hebben een programma verzorgd voor hun
ouders.

De rust

In de programma´s is het een stuk rustiger geworden.
Niet qua bezoekers aantallen maar met name de sfeer.
Dit komt door een hardere aanpak, vooral geïnitieerd
door Petri. Zijn idee is dat we met elkaar groeien. In

het begin lieten we veel toe maar door de maanden
en inmiddels zelfs jaren heen zijn we de teugels gaan
aantrekken en is het niveau omhoog gegaan.
Bezoekers die mee willen groeien zijn van harte
welkom. Bezoekers die niet willen veranderen zullen
het steeds moeilijker gaan krijgen. Door de jaren
heen zijn er enkele terugkerende problemen.
Bezoekers hebben moeite met autoriteit, ze leven zo
vrij en zijn vaak niet gedisciplineerd, dat ze tegen
iedere vorm van autoriteit in opstand komen. Ook als
we regels maken in het inloophuis. Een tweede
probleem is dat onze bezoekers alleen maar kunnen
vitten en op anderen kunnen letten. Zij zijn nooit het
probleem, altijd een ander. Een simpel foutje kan
uitmonden in een enorme discussie. Dus ook de
situatie waarin zij zitten is niet hun probleem maar
van de overheid, het systeem en andere factoren.
Veel problemen van onze bezoekers zijn terug te
voeren op deze punten. Daarom proberen wij in onze
programma´s dit te elimineren. Allereerst door regels
te maken waaruit respect voor de omgeving blijkt.
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maken ze zich snel uit de voeten om een paar dagen
later vol spijt en excuses weer terug te komen. Of
deze aanpak volgens het boekje is weet ik niet, maar
dat het meer rust geeft in onze programma´s is een
feit. Meer rust in de programma´s betekent meer rust
bij onze collega´s en meer rust bij ons. Hierdoor
hebben we meer energie over om ons te richten op
individuele gevallen.

Individuele gevallen

Voorbeelden zijn pet of muts af als je binnenkomt en
zeker geen lijmzakjes en potjes mee naar binnen en
ten tweede, mond dicht. Mond dicht over anderen en
tijdens gezamenlijke activiteiten alleen praten als je
een beurt krijgt. Dingen die je normaal al op de
kleuterschool leert, maar veel van onze bezoekers zijn
hier niet bekend mee. Als je niet aan deze simpele
regels kan voldoen dan kun je vertrekken. Dit is het
grote probleem, aan de ene kant proberen bezoekers
aandacht te trekken door negatief gedrag maar eruit
gezet worden is iets wat ze zeker niet willen. Ze
proberen van alles om toch te blijven. Manipuleren, in
discussie gaan, agressief worden etc. Een paar
maanden terug hebben we besloten om aan dit
negatieve gedrag een eind te maken. Wij kunnen
mensen niet met geweld eruit zetten, daar is de politie
voor. Begin dit jaar hebben we daarom een afspraak
gemaakt met de wijkagent. Als er nu bezoekers zijn
die niet willen vertrekken of die enkele dagen niet
mogen komen en dit negeren dan bellen we onze
vriend de wijkagent. In het begin werden we
uitgelachen, want ze dachten dat we dat toch niet
zouden doen. Maar op het moment dat we bellen,

Die individuele gevallen zijn er genoeg. We denken
aan Erika. Een verstandelijk gehandicapt meisje van
18 jaar oud die alleen in een hutje in de zigeunerwijk
in Mureseni woont. Ze heeft geen moeder meer en
haar broers en zussen kijken niet naar haar om. Nou
ja, alleen als er wat te halen valt. Ze heeft deze
winter bijna geen verwarming in huis gehad omdat
omwonenden inclusief familie het hout bij haar
weghaalden. Van een andere stichting had ze een
houtkacheltje gehad maar een paar weken later had

haar broer deze voor een habbekrats verkocht. Baba
heeft voor haar een identiteitskaart aangemaakt en
nu is de procedure gestart om sociale hulp van de
overheid te krijgen. Tijdens testen kwam haar IQ uit
op 38. De kans is groot dat ze naar een psychiatrische
inrichting gaat. Niet dat deze zo goed zijn in
Roemenië maar alles is beter dan hoe ze nu leeft.
De afgelopen tijd hebben we verschillende jongens in
de gevangenis bezocht. Elemer is veroordeeld voor
een gevangenis straf van twee jaar. Dat betekent dat
er vier jongens vast zitten die regelmatig onze
programma’s bezochten. Sommige jongens hebben
het telefoonnummer van Petri en regelmatig gaat de
telefoon omdat ze dan om een praatje verlegen
zitten. Meestal pakt Petri op, maar in het weekend of
midden in de nacht laat hij de telefoon toch maar
voor wat het is.
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Voor de verschillende jongens die bij het werkproject
betrokken zijn hebben we identiteitskaarten kunnen
maken.
Roman Woodworks
Dat brengt ons bij de voortgang van het Roman
Woodworks werkproject. Dat is snel gegaan.
Afgelopen oktober ging de huur in van de locatie. Net
voor kerst konden we onze eerste producten in
Nederland verkopen en nu werken er vier jongens
iedere week een paar dagen, in en om de werkplaats
en krijgen er zelfs iets voor betaald.
Twee jongens (Zoli en Sani) zijn analfabeet en kunnen
nog niet zo goed uit de voeten in de werkplaats.
Behalve als we pallets hebben, slopen en spijkers
trekken kunnen ze als de beste. Nu het voorjaar wordt
is er genoeg werk rond de werkplaats in de tuin. Jeno

heeft een heel plan gemaakt en verschillende soorten
groenten zitten inmiddels in de grond. De bomen en
wijnranken zijn gesnoeid en het rondzwervende afval
is verbrand. Sani stond tijdens het werken dicht op de
planken. Na een bezoek aan de opticien bleek dat hij
een afwijking van –5 had. We hebben een bril voor
hem geregeld.
Twee andere jongens zijn Balasz en Istvan. Grote
Istvan voor de kenners. Net als Sani was hij al
betrokken bij de groep straatkinderen aan het begin
van het werk van Coming Home. Istvan was één van
de leiders en we hebben hem altijd in ons hart gehad
in combinatie met een werkproject. Het duurde even
om zijn vertrouwen te winnen maar sinds dit jaar is hij
altijd en op tijd aanwezig. Samen met Balasz maakt hij
verschillende producten zelfstandig. Iets wat we in dit

stadium van het project nog niet verwacht hadden
maar geweldig is.
In de stad Targu Mures is er een nachtopvang voor
mensen zonder verblijfplaats. In de winter moeten
daklozen daar slapen. In de warmere maanden is
deze regel niet. Om in aanmerking voor een bed te
komen moet er aan verschillende regels worden
voldaan. Zo moet je een identiteitskaart uit Targu
Mures hebben, aantoonbaar geen familie in de buurt
hebben, geregistreerd zijn bij de sociale dienst en een
zorgverzekering hebben. Nu hebben we een gesprek
gehad met de directeur van de nachtopvang en hij
staat open om met ons samen te werken. Jongens die
bij het werkproject betrokken zijn kunnen beroep
doen op een bed in de nachtopvang zonder aan alle
regels te voldoen. We hebben een aanvraag tot
samenwerking ingediend in het gemeentehuis en
zodra deze is ondertekend kunnen op basis van deze
overeenkomst jongens terecht in de opvang. Istvan
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leeft al jaren op straat en op dit moment onder een
zeiltje in Baneasa. Hij is de eerste met wie we dit gaan
proberen zodra de papierwinkel rond is.
11 april is er rond de Rehobothkerk in Krimpen
aan den IJssel een voorjaarsmarkt. Het werk van
Coming Home en Roman Woodworks zal in een
marktkraam gepresenteerd worden. Verschillende
producten zijn al in Nederland, andere proberen we
voor de 11e in Nederland te krijgen.
Niet alles gaat van een leien dakje in het project. We
ondervinden nog veel ‘opstart’ problemen. Omdat alles
nog in de uitprobeer fase zit beschikken we nog niet
over de beste machines. Hierdoor kunnen niet alle
producten even snel gemaakt worden. Verder zijn de
voorzieningen rond de werkplaats primitief. In de
winter kregen we het niet warmer dan 5 graden.
Binnen ons netwerk hebben we verschillende mensen
die transport naar Nederland verzorgen. Omdat de
productie niet vloeiend loopt kan niet alles op tijd mee.
Komende week is het stressen om twee kisten op tijd
in Nederland te krijgen voor de voorjaarsmarkt.

Deze dingen horen erbij. Een jaar geleden begonnen
we de eerste plannen te maken. Vijf maanden
geleden zijn we de werkplaats gaan huren en
verbouwen en nu hebben we een groepje jongens die
zelfstandig en enthousiast werken. Onze verwachting
was dat het werken met de jongens de meeste
problemen zou opleveren maar dat gaat erg goed. Als
dingen even tegenzitten dan blijft dat onze focus. Dan
zie ik (Daan) het enthousiasme en plezier waarmee
deze jongens werken. Ze vragen vaak, waarom gaan
we niet meer werken. Gewoon vijf of zes dagen per
week? Het is hier veel beter als maar een beetje op
straat hangen. Dat soort vragen is het goede nieuws.
Daar doen we het voor. Zo snel als mogelijk is willen
we ook meer dagen gaan werken. Voor nu is het
belangrijk dat de verkoop in Nederland op gang gaat
komen zodat er inkomen is om de jongens te betalen.
Daarnaast hopen we op hulp (uit Roemenië of
Nederland) om de productie verder op gang te
krijgen. Nu ben ik degene die de productie regel
terwijl ik drie maanden geleden nog geen cirkelzaag,
afkortzaag, kolomboor of spijkerpistool in m’n handen
had gehad.
Tot slot
Op 2 april hopen we naar Nederland te komen voor
ruim twee weken. De agenda is inmiddels gevuld met
afspraken. We hopen veel lezers van website en
nieuwsbrieven te ontmoeten.

Steun en sponsoring

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!
Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons
levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk
gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een
eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer:
NL26RABO0134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v.
‘Daan en Debora’. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt!
Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel

