
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Eén van de belangrijkste thema’s in de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren was 
‘dankbaarheid’. Iedere keer hebben we na een paar maanden veel om dankbaar voor te zijn. 
Dus we hopen dat het niet saai wordt, want ook deze keer kunnen we weer over veel mooie    

dingen schrijven.  
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" Gebedspunten "  
 

• Dank voor alle zegeningen van God in de afgelopen maanden 

• Dank en bid voor het nieuwe leven dat Debora bij zich draagt 

• Dank dat er voldoende middelen zijn om het project draaiende te houden 

• Bid voor de voortgang van het werkproject  

• Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

 

goed en de zwangerschap verloopt tot nu toe 
voorspoedig.  

In alle dagelijkse bezigheden en ontwikkelingen blijft 
ook de vraag wat gaan we doen in de toekomst. 
Blijven we in Roemenië of zal het ook een keer tijd 
zijn om weer naar Nederland te verhuizen. Tot nu 
toe kunnen we geen antwoord vinden op die vraag. 
We worden heen en weer geslingerd tussen ideeën, 
roeping, mogelijkheden, gevoelens, nieuwe 
ontwikkelingen, kansen, Bijbelteksten, goed 
klinkende redeneringen beide kanten op. Ok, we 
weten dat we nog niet hoeven te beslissen, maar het 
zijn dingen die ons wel eens bezighouden en daarom 
delen we het graag met jullie. Toeval of niet, de 

Privé 
Laten we dit keer beginnen met ons leven. Inmiddels 
is Debora al weer 25 weken zwanger. Dit keer 
maken we geen geheim over wat het zal worden. 
Een jongen. We hebben besloten om in Roemenië te 
blijven voor de bevalling. Daar zijn verschillende 
redenen voor maar één van de belangrijkste is Anna.  
Ook voor haar zal er een hoop gebeuren en 
veranderen en in haar eigen omgeving zal ze dat het 
beste kunnen verwerken.    

Over onze kleine meid gesproken. Het begint al een 
dametje te worden. Kletsen, een eigen willetje en 
alles wat normaal is voor een meisje die 1 mei    
twee jaar is geworden. Debora voelt zich inmiddels 
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laatste tijd hebben we een paar keer een preek over 
het leven van Abraham gehoord. De roeping die hij 
kreeg om naar een ander land te gaan. De strijd die hij 
voerde om zijn neef Lot te bevrijden. Deze tijd kwam 
na een periode van rust bij de bossen van Mamre. 
Maar in die periode van rust had hij wel honderden 
mannen klaar staan die de strijd konden aangaan. Hij 
was voorbereid. Wij kunnen zeggen dat we op dit 
moment ook een rustige periode kennen en daar zijn 
we dankbaar voor. Wat er later zal gebeuren weten we 
niet. We zullen zelf een antwoord moeten vinden en 
natuurlijk weten we dat we dit op onze knieën mogen 
doen. De laatste jaren is duidelijk geworden dat God 
ons leven iedere keer weer leidde. ‘Middelijkerwijs’ om 
er maar eens een ouderwetse (en misschien zelfs niet 
bestaande) term tegenaan te gooien. Dat betekent, 
dat alles vaak als vanzelf bij elkaar kwam zonder 
spectaculaire aanwijzingen of gebeurtenissen. Dit 
geeft ook vertrouwen voor ons en onze toekomst.  

Voortgang werk 
Het nieuwe jaar was een mooi moment om 
veranderingen door te voeren. Deze veranderingen 
waren gericht op het beter verdelen van de 
verantwoordelijkheden. Tot dat moment kwam alles 
op onze schouders terecht. De meeste werkdagen 
gingen als volgt. Half negen begonnen we met een 
dagopening, gebed en spraken we de dag door. Er 
werd alleen maar naar ons gekeken. Als wij een keer 
een kwartier later waren zat het team gewoon te 
wachten totdat wij kwamen om de vertellen wat er 
moest gebeuren. Dit is een grote verantwoording en 
voor westerlingen voelt dat niet onnatuurlijk. Daarbij 
komt dat het een grote druk met zich meebracht. Als 
één van ons er niet was gebeurde er weinig. Het feit 

dat Debora zwanger is, was een mooie aanleiding om 
deze afhankelijke houding te veranderen. We hebben 
geprobeerd duidelijk te maken dat we dit werk met 
elkaar doen ongeacht wie er is. Onze missie is 
belangrijk, niet de aanwezigheid van één van ons. 
Gelukkig is deze boodschap goed opgepakt. We 
proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de 
dagopening, maar als het een keer niet lukt kunnen 
we het werk met een gerust hart aan ons team 
overlaten. Onze nieuwste collega Petri is sinds januari 
verantwoordelijk voor het inloopprogramma die vier 
ochtenden in de week plaatsvindt. Hij heeft dit goed 
opgepakt en het programma naar zijn hand gezet op 
de manier waar hij zich het prettigst bij voelt. Het was 
soms even wennen voor hem als wij aan hem 
vroegen wat er moest gebeuren en wij netjes deden 
wat hij vroeg, maar het heeft hem veel vertrouwen 
gegeven.  
Deze zelfstandigheid van het team heeft ons wat rust 
gebracht. Hierdoor kan Debora genieten van haar 
zwangerschap en heeft Daan meer tijd om de 
organisatorische kant van het werk te regelen en te 
werken aan de toekomst.   
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In de afgelopen maand heeft een delegatie van het 
bestuur een bezoek gebracht aan het project. Samen 
met hen hebben we de dromen en ideeën voor de 
toekomst besproken. Graag willen we het project in de 
krottenwijk van Mureseni verder uitbreiden. Onze 
collega Baba investeert veel tijd in verschillende 
kinderen en families. Ze leert hen lezen en schrijven 
en samen met Jeno houdt ze wekelijks een Bijbelclub 
voor de kinderen. Op dit moment kunnen we maar een 
klein aantal kinderen helpen. Vier met het educatie 
project en ongeveer dertig met de kinderclub. In 
februari hebben we samen met een groep uit 
Nederland een kinderclub gehouden in deze wijk en 
toen kwamen er 120 kinderen. Er is dus nog veel te 
doen. 
Een andere droom is om een functionelere locatie te 
krijgen voor het inloopprogramma. Onze huidige 
locatie ligt op een klein industrie terrein waar we 
weinig privacy hebben. Daarnaast hebben we maar 
één zaal ter beschikking waar al het werk moet 
gebeuren. Onze droom is dat we kunnen verhuizen 
naar een locatie waar meer privacy is, waar we niet 
zoveel mensen en bedrijven tot last zijn en waar we de 
activiteiten kunnen verdelen over meerdere ruimtes.  
Er is helaas één probleem of uitdaging. Geld. Financiën 
(voor het projectwerk) zijn op dit moment een rem in 
de groei van onze werkzaamheden. Tijdens het 
bestuursbezoek hebben we hier goed over kunnen 
praten. De komende tijd zullen we de communicatie 
activiteiten gaan intensiveren.   

Werkproject 
Mensen aan werk helpen is altijd al een grote droom 
van ons geweest. Recent zijn we in contact gekomen 
met enkele personen die dezelfde wens en droom 
hebben als wij. Arme mensen helpen is goed, maar de 

beste oplossing om armoede te bestrijden is het 
creëren van werk. Daarbij is het beste om iets voor 
een buitenlandse markt te maken, want door export 
stroomt er geld richting Roemenië. Het lijkt erop dat 
op dit moment verschillende ´puzzelstukken´ op z´n 
plaats vallen en dat we een werkproject gaan 
beginnen. Het idee is om afvalhout te verwerken tot 
producten voor de Nederlandse markt. Inmiddels 
heeft Daan enkele vergaderingen gehad en een 
ondernemingsplan geschreven die ter goedkeuring bij 
een investeerder/sponsor ligt. Op het moment dat de 
officiële goedkeuring is gegeven zal er meer 
informatie via een nieuwsbrief en/of website verstrekt 
worden.  

Daan en Ana  
In de afgelopen maand heeft een vrouw die in 
Baneasa woont een tweeling gekregen. Ze heeft haar 
kinderen Daniël (Daan) en Ana genoemd en dus 
vernoemd. We hebben vaak te maken met 
ondankbaarheid en mensen die boos zijn omdat we 
niet kunnen helpen. Dit gebaar doet ons goed. Er zijn 
mensen die van ons houden en ons waarderen. We 
hopen en bidden dat deze mensen ook open staan 
voor de boodschap die we brengen en dat ze ook een 
discipel van de God van Daan en Anna zullen worden. 
Inmiddels is Daniël thuis. Ana ligt nog steeds in het 
ziekenhuis en de vraag is of dat ze het gaat halen. Bid 
alstublieft voor dit gezin. Nu Debora zelf zwanger is, 
kan het soms best confronterend zijn. De meeste van 
hen worden prematuur geboren en zullen niet in de 
omstandigheden opgroeien die onze kinderen (zullen) 
hebben. Maar met uw hulp in gebed, financiën en 
materiële middelen, kunnen we er ook voor hen zijn.  
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Komende maanden 
We kijken weer vooruit naar enkele intensieve weken 
en maanden. Op dit moment hebben we een stagiaire/
vrijwilligster in ons team die ons veel werk uit handen 
neemt en soms thuis bij springt. In mei hopen we 
bezoek van familie en vrienden te krijgen. Eind mei 
komt er een klusgroep om het kampgebouw op te 
knappen. Uiteraard gaat het ‘gewone’ werk gewoon 
door, inclusief alle nieuwe ontwikkelingen die veel tijd 
en aandacht opeisen. Inmiddels hebben we iemand 
bereid gevonden om één dag in de week bij ons thuis 
op Anna te passen. In de maanden mei en juni zullen 
we al gaan voorbereiden voor de kampen en de 
maand juli zal geheel in het teken staan van de 
kampen. Als de kampen eenmaal afgelopen zijn is het 
tijd om even op adem te komen en dan… ja dan 
hopen we ons tweede kind te verwelkomen in ons 
gezin.  

Sponsorrekening en IBAN nr. 
In de bankenwereld is wijziging doorgevoerd in het 
‘omschrijven’ van rekeningnummers. Dit zijn de juiste 
gegevens van de rekening voor onze persoonlijke 
sponsoring.  
IBAN: NL26RABO0134578163, BIC: RABONL2U 

 

Over sponsoring gesproken. Gelukkig kunnen we nog 
steeds rondkomen. Ons maandbudget is een redelijk 
exacte berekening van wat we nodig hebben per 
maand. Met de verwachte gezinsuitbreiding zullen ook 
de kosten omhoog gaan. Éénmalige kosten rond de 
geboorte en registratie. We zullen bijvoorbeeld met 
het gezin naar Boekarest moeten om een paspoort 
aan te vragen. Maar ook maandelijkse kosten en dus 
zal het maandelijkse budget iets verhoogd moeten 
worden. In de afgelopen zes jaar is er goed voor ons 
gezorgd en dat geeft vertrouwen. Ook de positieve 
berichten over het aantrekken van de Nederlandse 
economie zijn mooie signalen. Toch kunnen we het 
niet laten om het onder de aandacht te brengen en 
we hopen dan jullie ons hierin blijven steunen.  
 
Tot slot 
Zo kunnen we weer veel dingen beschrijven. Vooral 
de grote lijnen. Dagelijks maken we veel dingen mee. 
Soms vieren we successen en soms moeten we 
teleurstellingen verwerken. Daarom houden we ons 
hieraan vast: 
‘Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd’ 
(Psalm 25:3a) 

Uw eenmalige / maandelijkse giften kunt u overmaken naar NL26RABO01345.78.163 

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! 


