
               

In   dededecember 2017 bezochten we samen 

met Lukas van Casa Cana een aantal 

arme gezinnen.   

In januari kwam het bericht van zijn 

plotselinge overlijden. Lukas Rahanar 

werd 62 jaar. We bezochten de indruk-

wekkende afscheidsdienst bij  Victory 

Outreach kerk  te Rotterdam. Samen 

met zijn vrouw Lisa was hij vanaf 

2009 werkzaam in Casa Cana te Boe-

karest. Dit is een inloophuis voor dak-

lozen en arme gezinnen. Verder bie-

den ze een 24/7 rehabprogramma voor 

jongens/mannen, is er de wekelijkse 

kinderclub, outreach naar verslaafden 

en prostituees en vrouwenopvang.  

Lisa zal samen met vrijwilligers door-

gaan met dit mooie werk. Pastor Lu-

kas zal erg gemist worden, hij was een 

bijzonder mens met een groot hart. 
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Anneke    Na hele mooie bijzondere jaren gaan onze wegen helaas uit elkaar. 

In de loop van de tijd liep de visie van Anneke en het bestuur steeds meer uit elkaar. Helaas kwam dit de samen-

werking niet ten goede. Anneke heeft daarom uiteindelijk besloten om zich aan te sluiten bij Stichting Help Ons 

Helpen, waar zij ook al langer mee werkt. Anneke en Alexandru hopen gewoon door te kunnen gaan met het werk 

in Boekarest. We hebben samen een mooie tijd gehad, waarin we veel voor de mensen hebben kunnen betekenen.  

Wij —Stichting Kind in Oost Europa— gaan verder met ons werk onder arme gezinnen in de dorpen rondom Volun-

tari en Tunari. Het onderwijs op vrijdag en zaterdag, de kampweken en de Kerstactie. 

Lukas 

Tasjesactie 
Helpt u mee met de het vullen van 

een tasje, om deze kinderen een 

superweekje te geven? Iedere gift 

hiervoor is welkom. 

In juni/juli willen we graag twee 

kampweken organiseren. De kinderen 

genieten daar echt  enorm van en het 

is heerlijk voor ze om even uit de da-

gelijkse sleur te zijn.  

Voor de kampweken van 2018 zijn we 

op zoek naar voetbalschoenen en voet-

balkleding, witte lakens, handdoeken.  
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