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Voor u lig t onze a llereerste nieuwsbrief. Wij z ijn Daan en Debora en gaan m edio m ei naar Roem enië 
om  daar voor m inim aal een jaar te gaan wonen en werken. In deze nieuwsbrief vertellen wij: hoe we op 

het idee kwam en, wat we gaan doen, wat de stand van zaken nu is, hoe u ons kunt helpen en hoe de 
toekom st eruit g aat z ien. 

www.daan-debora.nl 

Maart 2008 

Het project 
Sinds 2002 komen wij regelmatig in Roemenië, met name 
in de stad Tirgu Mures. Tijdens onze reizen zijn wij in 
contact gekomen met enkele bevolkingsgroepen die leven 
in de buitenwijken van deze grote en moderne stad. In 
deze wijken leven ook veel kinderen. De kinderen leven 
op straat, veel van hen zijn heel de dag bezig met het 
zoeken naar geld en eten. Hun ouders zijn thuis, vaak 
verslaafd aan koffie, alcohol en roken. Het geld dat hun 
kinderen ’verdienen’ gaat hier dan ook aan op. 
Om deze kinderen en hun ouders te helpen is in 2006 een 
stichting in het leven geroepen, Stichting Coming Home! 
(SCH). Deze stichting werkt samen met een Zwitserse 
stichting ICA Schweiz. In Roemenië werken de twee 
stichtingen samen onder de naam ICA Romania. 

Hoe kom  je op het idee? 
Dat is een goede vraag. We 
kunnen zelf geen moment 
aanwijzen waarop we kunnen 
zeggen: “toen en toen werden 
wij geroepen.” Het is bij ons 
beide een proces geweest wat 
door de jaren heen gegroeid 
is. Natuurlijk hadden wij het er 
wel eens over, maar nooit 
echt… serieus. Totdat we een 
praatje hadden met een ð 

" Gebedspunten " 

• De kinderen en hun ouders in de buitenwijken van Tirgu Mures 
• Het werk van Stichting Coming Home! en de bestuursleden met hun verantwoordelijkheden 
• De medewerkers en vrijwilligers die op dit moment in Tirgu Mures werken 
• Dat wij ons goed kunnen voorbereiden en dat alles volgens Zijn plan mag verlopen 
• Dat wij het doel voor ogen mogen houden ondanks alle aanvallen van ontmoediging 
• Dat er genoeg sponsoring mag zijn om zonder financiële zorgen onze taken uit te voeren 
• Dank Hem voor alles wat Hij tot nu toe aan de stichting en aan ons gegeven heeft. Dat Hij 

iedere keer weer laat zien dat Hij regeert 

bestuurslid die er wel serieus op in ging. Afgelopen 
september toen ook enkele leden van de Zwitserse 
stichting in Nederland waren hebben we een serieus 
gesprek gehad. 
Met elkaar 
hebben we onze 
gedachten en 
gevoelens 
gedeeld. 
Uiteraard hadden 
wij heel veel 
vragen en 
bezwaren. Je baan 
opzeggen? Geen 
vast inkomen? Geen eigen huis? Wat als we terugkomen? 
Alles gaat in tegen het toekomst beeld die je door de jaren 
heen samen hebt opgebouwd. Toen werd ons de vraag 
gesteld: “ Voel jij je geroepen...?”  Zo nee… stop met je 
plannen. Zo ja… stop m et a lles te berekenen! Als God 
je roept mag je erop vertrouwen dat Hij ook voor je zorgt. 
Op al je menselijke en begrijpelijke vragen zal Hij dan 
antwoord geven. Geef het over in Zijn handen. Aan 
het einde van de ochtend kregen we als opdracht mee om 
actief op zoek te gaan naar het antwoord door te bidden 
en met mensen te praten die dicht bij ons stonden en/of 
die dicht bij God leefden. 
Een week later wisten we het. ú



Ο Ja , ik wil jullie ook eenm alige/m aandelijks steunen m et een bedrag  van € ………. 
Naam:………………………………………………………………………………………………. 

Ο Ja , ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaam heden in Roem enië 
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 

www.daan-debora.nl 

" S ponsorstrookje. " 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 

Uw eenm alige / m aandelijkse g iften kunt u overm aken naar g iro 209145 t.n.v. 
College Diaconie Herv. Gem . Kralingen o.v.v. ‘Daan en Debora in Roem enië’ 

Recent verleden 
In februari zijn we met een groepsreis naar Roemenië 
geweest. Enkele zaken hebben we daar al kunnen regelen. 
We hebben gesproken met een Janos, een werknemer van 
ICA Romania. Janos gaat voor ons op zoek naar een 
gemeubileerde woonruimte en regelt onze visa. Tijdens 
het gesprek hebben we aangegeven wat onze 
wensen zijn voor een te huren woonruimte 
(beetje nette keuken en badkamer) en in welke 
wijk we het liefst willen wonen. Ook zijn we op 
een ochtend uitgenodigd bij Samuel en Eveline. 
Dit is een Zwitsers echtpaar die ook voor 
langere tijd in Roemenië woont en werkt. 

Nabije toekom st 
Op vrijdag 4 april staat onze bruiloft gepland. Daarna 
zullen we enkele weken in Veenendaal gaan wonen/ 
vakantie houden. De verwachting is dat we in de eerste 
week van mei per auto vertrekken naar Roemenië. Als 
Janos nog geen huis gevonden heeft zullen we tijdelijk 
ergens anders verblijven. Overigens is er geen wachtlijst 
voor huurhuizen in Roemenië. Dus als we iets vinden 
kunnen we er na een goede schoonmaakbeurt gelijk in. 

Werkzaam heden/Taken 
Uiteraard hebben we ook 
al nagedacht over onze 
werkzaamheden in 
Roemenië. Eind maart 
gaan enkele bestuursleden 
van SCH naar Roemenië 
om te inventariseren en 
te overleggen hoe het 
project tot nu toe loopt 

en wat er allemaal moet gebeuren. Enkele globale 
werkzaamheden zijn al wel bekent: 
• Opzetten van een inloophuis (Coming Home) 
• Begeleiden van kinderen (met gedragsproblemen) 
• Verbeteren van de communicatie tussen NL en RO 
• Input in de verschillende groepsreizen vanuit NL 
Op onze website www.daan-debora.nl vind u een 
toelichting op deze werkzaamheden. ú 

Levensonderhoud 
Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan 
Nederlandse vrijwilligers, dus hebben wij geen vast 
inkomen meer. Om in Roemenië normaal te kunnen leven 
hebben wij totaal ongeveer €15.000 nodig. Dit is inclusief 
(ziektekosten)verzekeringen. Vanuit SCH krijgen wij een 

vast bedrag per maand om van te 
leven.  Om belastingtechnische 
redenen kan er op dit moment nog 
geen gift direct naar SCH gestort 
worden. De diaconie van de 
Hervormde gemeente Kralingen is 
bereid gevonden om tijdelijk voor 

ons de giften te verzamelen. Als SCH alles rond heeft stort 
de diaconie de giften door. Mocht er aan het einde van 
onze missie geld overblijven dan komt dit ten goede aan de 
projecten van SCH. 

Omdat wij langer dan 9 maanden niet in Nederland wonen, 
worden wij in Nederland een soort van uitgeschreven. 
Hierdoor komt o.a. de basisziektekostenverzekering te 
vervallen. Gelukkig zijn wij in contact gekomen met EZA. 
Stichting EZA behartigt de belangen van honderden 
zendelingen en missionairwerkers in het buitenland. 
Onderdeel van EZA is EZA verzekeringen die precies weet 
welke verzekeringen (voor o.a. ziektekosten, aansprakelijk- 
heid, rechtsbijstand etc.) je in welk land nodig hebt. 

Tot slot 
Hartelijk bedankt voor het lezen van deze eerste brief. Wij 
hopen dat u ook in de toekomst onze nieuwsbrieven wilt 
blijven ontvangen (mail naar nieuwsbrief@daan-debora.nl). 
Ook via onze website www.daan-debora.nl houden wij u 
op de hoogte van onze 
ervaringen, nieuwtjes, 
leuke en minder leuke 
dingen. Op deze 
website kunt u op al 
onze berichten 
reageren. Het is 
belangrijk dat er 
mensen meeleven. 
A lvast Bedankt! 

Tekst op trouwkaart: 
21 Want ons hart is in Hem verblijd, 
omdat wij op Zijn heilige Naa m ver- 
trouwen. 22 Uw goedertierenheid, 
HEERE, zij over ons, zoa ls wij op U 
hopen. 
Psalm 33 : 21 en 22


