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Nieuwsbrief juli 2021 

Dit kamp kon nooit tot stand komen door alle giften van personen, bedrijven die dit werk mogelijk maakten 
Namens de ouders en kinderen moeten we jullie vanuit Roemenië hartelijk bedanken. 

Verslag van Pieter Groenveld   

De lokale Roemeense Overheid gaf een aantal weken geleden “Groen licht “  het kamp mag toch doorgaan. In zeer 
korte tijd moest alles geregeld worden, het kampgebouw , vervoer , RO leiding  en alle inkopen doen.. Het was aan 
de Roemeense leiding om dit  in twee weken te regelen. Complimenten hiervoor. Coby Volwater  was donderdag 24 
juni al naar Roemenië gevlogen. Zaterdag kwamen  Jan Willem Dubbeldam en Pieter Groenveld de Roemeense 
ploeg bijstaan. Maandagochtend reden de twee bussen naar Tunari , Voluntari om de kinderen op te halen. Een-
maal aangekomen in het prachtige kamp Eli  in Ojasca midden in de natuur, kregen we eerst een heerlijke lunch. 

Daarna werden de kinderen in groepjes ingedeeld om te knutselen verven enz. Thema dit jaar was: “Jungle “. Je 
ziet grote verschillen bij de kinderen onder welke omstandigheden leven ze. Gedurende de week hebben de kin-
deren weer kunnen genieten van veel Sport en spel , drie maal per dag een goede maaltijd  door het keukenteam 
perfect verzorgt werd. Ze hielpen vaak mee om deze kinderen een geweldige week te bezorgen. Elke dag deed 
Laurentius aan de hand van een flanelbord het bijbel verhaal. Er werd veel gezongen, Stefan en Matei Petre heb-
ben die week veel van hun kwaliteiten laten zien in Woord, Zang, en Muziek, Felix en Laurentiu regelde een wande-
ling door de bergen , de  zeephelling, zeskamp en de favoriet Bingo, De kinderen hebben voetbalkleding/schoenen 
kunnen uitzoeken en zijn de bekende Tasjes die uitgedeeld.  En twee prachtige nieuwe handdoeken. De vijf trampo-
lines zijn altijd druk bezet en de jongens willen het liefst veel voetballen. Elke dag kregen ze een ijsje,  wat een 
feest.  Je ziet de kinderen zo genieten. We hadden schitterend weer tussen de 30 en 35 graden , alleen de vrijdag 
was er even een hevige wolkbreuk,  Gelukkig kon de feestmaaltijd frietjes met hamburger door gaan en natuurlijk 
‘het kampvuur’ De kinderen hadden een lampioen gemaakt met lichtjes er in.  Er werd weer heerlijk gezongen tij-
dens het loopje naar het kampvuur en afsluiten met popcorn. Dan komt de dag dat we weer vertrekken altijd een 
moeilijk moment om afscheid te nemen. Veel kinderen maar ook leiding huilen. Je weet in welke leefomstandighe-
den sommige kinderen weer in terugkeren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezegende prachtige 
week. Onze dank gaat allereerst uit naar onze hemelse Vader en naar de Roemeense leiding die zich zo geweldig 
hebben ingezet voor de kinderen, super bedankt!!               : 
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Het werk van Ana, Felix, Laurentiu, David, Marian voor de stichting  

Wat een verdrietige problemen komen ze soms tegen tijdens het bezoeken van de gezinnen en rondbrengen van de  voedsel-
tassen.  B.v. deze jonge moeder(( foto in de midden) heeft zes kinderen. Ze zullen uit huis worden gezet van waar ze nu wonen, 
Ze kunnen de huur niet meer betalen.  Een jaar geleden hebben zij en haar man een huis gebouwd (slechts één kamer) maar 
ze hebben geen geld om het af te maken. Door  de corona hebben ze allebei ontslag gekregen en geen inkomsten meer. De 
moeder vroeg me of we haar alstublieft alleen met het dak konden helpen. Als ze het dak heeft, kan ze hier wonen met alle 6 
kinderen, ongeacht of het huis nog niet af is. Ze heeft een zoontje van 10 maanden, sinds een week heeft hij koorts. Ze heeft 
geen geld voor de medicijnen. Ana is ze gaan kopen voor de baby bij de apotheek. De oudste dochter ging als verzetje mee. Ze 
was zo blij met de medicijnen voor haar  kleine broertje.  Ik mailde Ana terug, we gaan er met elkaar voor bidden dat dit bedrag 
voor het dak gaat  lukken. En wat een zegen en gebedsverhoring na twee dagen kregen we een gift van € 700 euro op de reke-
ning. En mochten het met toestemming van de gever  gebruiken voor het dak.  Na het kopen van het hout is de vader gelijk 
begonnen het dak te dichten en kan dit gezin gelukkig bij elkaar blijven.  September gaat DV ons sterk klusteam weer naar Roe-
menië en hopen onder andere dit gezin verder te gaan helpen.. 

Dit zijn onze Roemeense medewerkers . 

Stichting Kind in Oost-Europa  is een christelijke organisatie die werkzaam is in Tunari. Voluntari en dorpen rondom 
Boekarest. De organisatie werkt samen met de lokale kerken en richt zich ook op het verspreiden van het         Evangelie. Geven 
wekelijks bijles aan kinderen en volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Na de les een warme maaltijd en de 
mogelijkheid om te douchen. Wij zorgen voor “schoolmateriaal “tandarts en dokterskosten “kleding “medicijnen “waterpompen 
”noodhulp bij het opknappen van huisjes “zomerkampen “maandelijkse voedselpakketten  “pallets met hout in de wintermaanden. 
Het bezoeken van “bejaarden en kindertehuizen.  
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