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Kerstreis 2019 

Onbeschrijfelijk wat een leed. Het is niet voor te stellen dat er nog steeds mensen leven in kleine krotjes. 
Er is geen geld om eten of kleding te kopen.   

Tijdens  de afgelopen kerstreis kwamen wij weer veel schrijnende  dingen tegen. Wij zijn dankbaar dat 
wij, dankzij het geweldige bedrag wat opgehaald is tijdens de collecte, zoveel gezinnen mochten helpen. 
Een klein lichtpuntje in een voor hun zo donker bestaan. Dit jaar konden er, dankzij extra giften, ook kin-
derbijbels uitgedeeld worden. Gods werk gaat door! 

         Alle collectanten en sponsors hartelijk bedankt ! 

De tasjesactie gaat weer van start! 

Alle voorbereidingen worden weer getroffen voor de 

kampweken van aankomende zomer. Wij hopen weer 

veel kinderen een heerlijke, onbezorgde week te geven.  

Binnenkort kunt u weer één van de vrijwilligers ver-

wachten voor het vullen van een tasje met inhoud. 

Wist u dat? 

 Wij het afgelopen jaar €5000 van het Rabo wensenfonds hebben ontvangen.  

 Het klusteam met dat bedrag een sanitairvoorziening gaat realiseren bij de mensen langs de 

vuilnisbelt in Voluntari. 

 Er ook 2 volwassen vrouwen lees– en schrijfles krijgen op het schooltje in Tunari. 

 Er weer een nieuw schoolproject op ons pad is gekomen, wat wij ook financieel ondersteunen.  

 Er daarmee nog meer kinderen geholpen worden met hun schoolwerk. 

 Er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden het bestuur.   

  Wij willen hierbij Ria Vierbergen heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet.   

 Wij dankbaar zijn dat Arjan Glasbergen de vrijgekomen plaats wil vervullen binnen het bestuur. 



Daniëla, een meisje van 15 jaar 

Opgegroeid met haar moeder, 
stiefvader, zusje en broertje on-
der zeer erbarmelijke om-
standigheden. Sinds de start van 
het schooltje in Tunari komt zij 
trouw elke zaterdag naar de 
lessen, maar opeens kwam zij 
niet meer. Haar stiefvader wil 
namelijk dat zij ergens anders 
gaat wonen, en hoe zij dat regelt, 
dat zoekt zij zelf maar uit. Geluk-
kig heeft een oom nog een leeg     

 

staand huisje, waar zij nu kan 
wonen, het e.e.a. is opgeknapt 
zodat het wat leefbaar is. Zij zal 
nu zelf in haar levensonderhoud 
moeten voorzien, maar welk 
meisje van 15 jaar, die nog naar 
school gaat, kan dat? Wij helpen 
haar nu met voedsel, hout en 
geld voor een buskaart. 

Voedsel uitdelen aan families  

Dit is een grote zegen voor de gezinnen. 
Maandelijks kopen Laurentiu en Felix een 
grote hoeveelheid boodschappen en bren-
gen de tassen naar de gezinnen die het het 
meest nodig hebben. De blijdschap is altijd 
erg groot als zij weer langskomen. Ook voor 
schoolmateriaal wordt gezorgd. 
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Nieuws vanuit Roemenië 

van zigeuners om de reis te be-
talen. Eenmaal in Engeland 
aangekomen kregen zijn de 1e 
maanden wat hulp van andere 
families, maar een eigen huis 
zoeken en werk krijgen lukte 
niet. Uiteindelijk is het gezin 
weer teruggekomen, maar het 
volgende probleem diende zich 
weer aan. Er is nu geen werk en 
geen geld om de achtergebleven 

rekeningen te betalen. De kin-
deren hebben nog steeds een 
grote leerachterstand. Wij heb-
ben besloten dat de kinderen 
weer terugkomen op ons 
schooltje, zodat zij in ieder geval 
onderwijs en kleding krijgen. 

Familie Mitica  

Als de zorgen zo groot zijn, en er 
negen kindermonden te voeden 
zijn, dan nemen ouders soms 
wanhopige beslissingen. De fami-
lie Mitica is vorig jaar op stel en 
sprong naar Engeland vertrok-
ken, om te proberen daar een 
beter bestaan op te bouwen. De 
oudste dochter had geld geleend 

Het schooltje in Tunari  

Er komen zoveel kinderen, dat er te weinig 
vrijwilligers zijn. De broers van Ana en de zus 
van Felix springen bij, maar het meeste werk 
komt neer op de schouders van Ana en 
Viorica. Zij gaan samen een plan bedenken 
om meer vrijwilligers aan te trekken. 

Daniela met haar moeder, zusje, en broertje 


