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Een nieuwsbrief midden in de vakantie tijd is wellicht niet het juiste moment. Velen hebben wel 
wat anders aan hun hoofd. Aan de andere kant, velen hebben misschien juist tijd om ervoor te 

gaan zitten. Over enkele dagen hopen wij ook wat ‘anders’ aan onze hoofd te hebben.            

Binnenkort hoopt Debora te bevallen. Daarom willen we juist nu deze nieuwsbrief versturen. 
We schrijven deze nieuwsbrief in onze ’vakantie’, niet dat we eropuit zijn gegaan. Maar sinds           

1 augustus liggen alle projectactiviteiten stil en kunnen we ons volledig richten op ons privé   
leven. Leuke dingen doen met Anna, voorbereiden op de ongetwijfeld drukke tijd die komen 

gaat en van die dingen regelen die nog moesten gebeuren en een nieuwsbrief schrijven.    
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" Gebedspunten "  
 

 Dank voor alle zegeningen van God in de afgelopen maanden 

 Bid voor een goede bevalling en een goed herstel 

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

 Bid voor de voortgang en uitbreiding van het werk in de zigeunerwijk in Mureseni 

 Bid voor de voortgang van het werkproject en het vinden van een locatie 

 Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé 

ze niet aan gewend zijn. Onderling gelden ook de 
regels van de straat; schelden, slaan, de beste willen 

zijn, etc. Dit jaar was dit niet veel anders, maar toch 

in mindere mate. Er was vooruitgang. Het 
inloopprogramma, dat nu een jaar vier ochtenden in 

de week gehouden wordt, lijkt zijn vruchten af te 
werpen. Niet te vergeten de strakkere aanpak van 

Petri nu hij sinds januari verantwoordelijk is voor dit 
programma. Dit jaar zijn we met 13 personen 

begonnen aan het kamp. Na één nacht moesten we 

twee jongens naar huis brengen. Misi, die duidelijk 
achteruit is gegaan in het afgelopen jaar door het 

Coming Home project 
Zoals geschreven, het project ligt even stil. Sinds het 

Coming Home project zelfstandig draait, is dit 

meestal het geval in de maand augustus. Drukke 
maanden liggen dan achter ons met aan het einde 

de kampen. Ook dit jaar mochten we weer twee 
kampen houden met de onmisbare hulp van groepen 

uit  Nederland. Het eerste kamp was met de 
straattieners. De afgelopen twee jaar was dat een 

zwaar kamp. Vooral omdat we vier dagen met 

personen zijn die veel tijd op straat doorbrengen. 
Vrijheid is wat ze gewend zijn, discipline is iets waar 
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snuiven van lijm. Daarnaast Elemer, een jongen met 
veel potentie en één van de trouwste bezoekers van 

het inloopprogramma. Toch was hij niet meer te 

handelen, omdat hij weigerde naar de door ons 
gestelde regels te luisteren. Op de één of andere 

manier trekt hij het niet om in een groep voor een 
langere tijd te functioneren. De rest van de jongens 

hebben ontzag voor hem en hij gebruikt dat. Nadat we 
hem (midden in de nacht) terug naar de stad hadden 

gebracht was de sfeer een stuk minder gespannen. 

Het bevestigde wat we al wisten, dat hij in z‟n eentje 
de sfeer in de groep kan maken of breken. Een 

lichtpunt was Joska (broer van Elemer). Vorig jaar 
moesten we hem naar huis brengen omdat hij 

heimwee (of lijmwee) had. Dit jaar heeft hij zich 

voorbeeldig gedragen en was hij de ijverigste van 
allemaal. 

Het tweede kamp is ook helemaal goed gegaan. Een 
groot lichtpunt voor ons is dat wij nauwelijks 

betrokken zijn geweest bij het regelen van dit kamp. 
Baba had namens ons team de leiding en alles is 

uitstekend verlopen. Voor ons was dit een mooie stap 

naar het zelfstandig laten werken van ons team en 
voor onze teamleden ook een goede ervaring. Dit is 

wat wij voor ogen hebben, dat lokale teamleden de 
leiding hebben over projecten en kampen. 

Tijdens beide kampen heeft het een paar keer 
geregend. Maar dankzij de beide overkappingen die de 

klusgroep in mei heeft gemaakt, hebben we weinig 

hinder ondervonden van de regen. Een mooie 
aanpassing dus.  

 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat Petri zijn 

verantwoordelijkheid voor het inloopproject goed 
oppakt. Zijn passie om de jongens stap voor stap 

discipline bij te brengen lijkt zijn uitwerking te hebben. 

Voor sommigen dan, anderen kunnen hier juist niet 

mee overweg of stribbelen tegen, omdat ze wel willen 
maar nog vast zitten in hun oude gewoontes. Net 

voor de kampen werden we bemoedigd door de 
moeder van Andras. Zij had aan Teodora (de vrouw 

van Petri) verteld dat ze blij is dat Andras ons project 

bezoekt. Vroeger sliep hij nauwelijks thuis (een 
jongen van 15 jaar) maar de laatste maanden slaapt 

hij vrijwel altijd thuis en is hij een stuk rustiger. Het is 
mooi om te horen, want dit zijn veranderingen die wij 

niet kunnen waarnemen. Maar het betekent dat er 

iets aan het veranderen is ten goede in zijn leven.  

In de zigeunerwijk in Mureseni krijgen Baba en Jeno 

ook steeds meer voet aan de grond. Vier kinderen 
beginnen het lezen en schrijven redelijk onder de knie 

te krijgen. Met de tweede zomerreisgroep hebben we 
twee keer een kinderprogramma gehouden. Tijdens 

deze programma‟s bleek hoeveel werk er nog te doen 
is in deze wijk. In een afgehuurde bar hadden zich 

140 kinderen verzameld en de Nederlandse groep 

mocht met hen een verhaal uit de Bijbel delen. Lang 
kon het niet duren, want 140 kinderen kunnen 
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onmogelijk lang worden bezig gehouden en daarnaast 

liep de temperatuur in de bar op tot boven de 50 
graden. De stap die we met de reisgroep in maart 

gezet hebben, konden we met de zomerreis een mooi 
vervolg geven. Het is voor Baba en daarom ook voor 

ons een droom om met meerdere kinderen uit deze 
wijk te kunnen werken. Ons gebed is dan ook dat 

deuren worden geopend. 

Annemieke 

In de afgelopen maanden hebben we hulp gehad van 

een stagiaire/vrijwilligster. De eerste focus van 
Annemieke waren haar schoolopdrachten, maar dat 

neemt niet weg dat ze voor ons een welkome hulp 
was. Hulp in de programma‟s, nieuwe ideeën, positief 

kritische vragen, alles droeg bij aan de kwaliteit van de 

programma‟s. In de laatste weken voor de kampen 
heeft ze voor alle programma onderdelen uitjes 

georganiseerd. De kinderen uit Mureseni gingen naar 
een kinderboerderij, voor sommigen was het voor het 

eerst dat ze in een bus zaten. Met de tieners en 
kinderen van het programma werd pizza‟s gegeten en 

een film gekeken, en met de volwassenen die het 

inloopprogramma bezoeken zijn we een nacht weg 

geweest. Het was voor ons een mooie ervaring om 
onze eerste stageloper te begeleiden en we hopen dat 

er nog velen mogen volgen.  

Werkproject 

In de nieuwsbrief van mei beloofden we meer te 
schrijven over het nieuwe werkproject. Samen met de 

samenwerkende partners hebben we een 

nieuwsbericht gemaakt: 

Werkproject „Roman woodworks‟ 

Een werkproject. Sinds we in Roemenië wonen is dit 
een grote wens. Een paar jaar geleden is er een 
mogelijkheid geweest maar dat is niet verder 
gekomen dan een plan. Nu is het zover. Na de zomer 
gaan we starten met een werkproject onder de naam 
Roman woodworks. Dit is het idee; In Roemenië 
verzamelen we afvalhout van oude pallets of 
gesloopte gebouwen. Van dit hout worden nieuwe 
producten gemaakt. Vooral woonaccessoires. Deze 
producten zullen in Nederland op de markt worden 
gebracht. Het project richt zich op jongeren en 
ouderen die geen kans (meer) hebben op de 
arbeidsmarkt. Dit kunnen de straatjongeren zijn die 
ons inloophuis bezoeken, maar de doelgroep is 
breder. Er zijn ook genoeg mannen die wel willen 
werken maar gewoon niet meer aan een baan kunnen 
komen omdat ze „te oud‟ zijn, een lichte handicap 
hebben of een „te donkere huid‟ hebben. Het zal een 
goede mix van medewerkers moeten worden met 
jongeren die werken aan hun toekomst en ouderen 
die een kans krijgen om voor hun gezin te zorgen. Het 
project is een initiatief van Asociatia Coming Home en 
het bedrijf Turbocam Romania onderdeel van 
Turbocam International. Deze multinational, met een 
uitgesproken christelijke identiteit, heeft een fabriek in 
Targu Mures waar ongeveer 50 mensen werken.  
Voor de activiteiten van het bedrijf is geschoold 
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personeel nodig. Door financiën, kennis en mensen ter 
beschikking te stellen willen ze ook ongeschoolde 
mensen een kans geven op de arbeidsmarkt. Een 
Nederlandse directeur van Turbocam zal zorgen voor 
de verkoop in Nederland. Door de producten in 
Nederland te verkopen geloven we dat dit project in 
de toekomst zichzelf terug zal verdienen. Alle 
financiële winst zal worden gebruikt om het project uit 
te breiden en meer mensen aan het werk te krijgen. 
Want het creëren van arbeidsplaatsen is de echte 
winst en prioriteit nummer één voor dit project. Vanuit 
ons team zal Petri één van de coaches worden in dit 
project. Voor ons is het geweldig dat we samen met 
dit bedrijf dit project kunnen gaan opzetten naast ons 
inloophuisproject. Het is een geheel nieuwe uitdaging 
en een groot avontuur. Opnieuw kunnen we niet 
anders zeggen dat we in deze ontwikkeling de 
machtige hand van God mogen zien. Hij bracht 
verschillende personen samen die allemaal hetzelfde 
idee hadden. Bid met ons mee dat Hij dit project zal 
gebruiken tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn 
koninkrijk. 

 

Op het moment van schrijven zijn we nog op zoek 
naar een geschikte locatie. De locaties die we tot nu 

toe op het oog hadden zijn afgevallen. Maar in 

Roemenië gaat alles iets anders als dat wij 
westerlingen gewend zijn. Omdat we in september 

met het project willen beginnen zijn de meeste 
verhuurders en tussenpersonen nog niet 

geïnteresseerd in onze vraag. “Neem in de tweede 
helft van augustus nog maar eens contact op” is een 

veel gehoorde reactie. We kunnen dus maar één ding 

zeggen: “komt goed”. 

Tot slot 

Wij bereiden ons voor op gezinsuitbreiding. Een 
spannende periode voor ons, helemaal omdat we niet 

in het ‟veilige‟ thuisland zijn waar alles gaat zoals we 
gewend zijn. Als alles goed gaat zal via social media 

het nieuws het snelste Nederland bereiken. Met Anna 

gaat ook alles goed. Het is een pittige, eigenwijze 
dame, die weet wat ze wil. Een heerlijke peuter. We 

zijn benieuwd hoe ze zal reageren op de komst van 
de kleine. In het najaar hopen we weer voor bezoek 

naar Nederland te komen.  

 

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  

Steun en sponsoring 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


