
 

                      
 
Nieuwsbrief van Herman en Tineke Verheij             mei 2006 
Groot is Uw trouw o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
Hebt Gij gegeven. 
 

          
 
Beste mensen, 
In december ontving u onze laatste nieuws brief. Dat is alweer bijna een half jaar geleden. Terwijl ik dit schrijf denk ik: "de tijd 
vliegt echt!" In januari is Herman met Frank Vos van stichting SOK naar Roemenië geweest. Om officiële bezoeken te doen, maar 
ook om gesprekken te voeren met de mensen die ondersteund worden vanuit Nederland. In februari zijn we samen een week naar 
Roemenië geweest met als hoofddoel de gezinnen in Popesti te bezoeken.  
In die week heeft de boswachter ons een klein lemen huisje te leen gegeven voor de komende vier jaar.   
Nu hoeven  we niet meer in de container te slapen, wat een hele verbetering is.                                                

 
Van 30 april tot 7 mei hadden we de klussenweek in Popesti (daarover hieronder meer). We zijn die 
periode twaalf dagen in Popesti geweest. We hebben in het huisje geslapen en voelden ons als 
koningskinderen in een paleis. Al met al hebben we het laatste half jaar dus weer genoeg meegemaakt 
om heel wat met u te kunnen delen in deze nieuwsbrief. Ook willen we u over de plannen voor het 
komende half jaar vertellen. We wensen u veel leesplezier! 
 
 

De gezinnen in Popesti. 
In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat we op zoek waren naar een sponsor voor Maria Matei.  Maria Matei is een ongehuwde 
tienermoeder die dringend financiële ondersteuning nodig heeft. Gelukkig heeft iemand zich bereid getoond dit kleine gezinnetje 
te gaan sponsoren. Een kind met een kind een gezinnetje? Ja, in Popesti is dit heel normaal. Bovendien kwam Maria ons vertellen 
dat ze opnieuw zwanger is.  Dat was wel even slikken... Maria bleek  vanaf de geboorte van haar dochtertje niet in staat om 
borstvoeding te kunnen geven. Omdat ze nu gesponsord wordt hebben we voor haar kunnen regelen dat ze iedere dag een liter 
melk kan halen. Ook het gezin van Simone (zij heeft zeven kinderen) kan sinds deze maand iedere dag melk halen. Het mes snijdt 
aan twee kanten: de eigenaar van de  koe verdient wat geld en de moeders zijn geholpen. Steeds meer gezinnen hebben hulp nodig. 
Roemenië is hard op weg naar het lidmaatschap van de  EU,  wat o.a. betekent dat de prijzen omhoog gaan. Een fles zonnebloemolie, 
bloem, vlees en brood zijn duurder dan in Nederland. Met een inkomen van 40 euro per maand wordt dat erg moeilijk. We zoeken 
dus meer sponsors voor meer van deze gezinnen. Meer daarover kunt u lezen in de bijgaande folder 'Steuntje in de rug'. 
 
Persoonlijk nieuws, 
We krijgen steeds meer bevestigingen en zekerheid dat de tijd gekomen is om helemaal in Popesti te gaan wonen. Dat is snel even 
gezegd, maar er komt heel wat voor kijken. We zijn ons daarom meer en meer aan het voorbereiden om deze stap te maken. Na de 
zomer zullen we beginnen met het vormen van een thuisfront. 
Zoals gezegd, er komt heel veel bij kijken.  We houden u hierover op de hoogte. 
Herman heeft met veel spijt zijn studie Maatschappelijk Werk Dienstverlening in Ede moeten stoppen. Hij kon de studie naast zijn 
werk in Nederland en het werk in Popesti niet meer opbrengen. Ook de gestegen vaste lasten maakten het met ons budget 
financieel onmogelijk om door te gaan. Het was een moeilijke beslissing maar we hebben er allebei veel innerlijke rust voor 
teruggekregen. 
 
 
 
 



 
Klussenweek 
Van 30 april tot 7 mei was er een klussenweek georganiseerd in Popesti. Zeven enthousiaste gemeenteleden hebben gezweet en 
zich in het stof gewerkt. Maar ook veel plezier gehad! Er is in die week een speeltuin met een hek erom gerealiseerd en ook is er 
elektriciteit aangelegd. Van s’morgens negen tot s'avonds negen is er met veel plezier en  hard gewerkt. De kinderen konden niet 
wachten tot er een klimrek en een glijbaan stonden. Tot zonsondergang waren de speeltoestellen druk bezet. Het hek is nodig als 
afbakening van het terrein. Binnen het hek gelden er duidelijke regels: geen alcohol, niet schoppen en niet slaan.  Het hek is ook 
bedoeld als bescherming: de kinderen kunnen nu niet zomaar direct de weg op rennen. In de containers en buiten op het terrein is 
alles nu klaar om op 1 juli met het zomerprogramma te kunnen starten. We zijn daar heel blij mee. Zonder de geweldige hulp van de 
klussers uit onze gemeente hadden we dat niet voor elkaar gekregen.  
 

        
 
Zomerprogramma 
Van 30 juni tot 31 juli zullen we in Popesti zijn . Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er vanaf 11 uur 's ochtends een 
programma voor de kinderen. De vrijdag houden we vrij voor ondersteuning van de gezinnen. Dat houdt in: doktersbezoek, aan hun 
huis werken of andere begeleiding. Er komt ook een avondprogramma voor tieners, een of twee avonden in de week. Omdat dit 
nieuw is, willen we eerst de kat uit de boom kijken. Het eerste weekend in juli gaan we met jongvolwassenen een weekend weg. Het 
gaat om een groep jongeren uit Oradea. We zullen met elkaar bijbelstudie hebben en ontspanning en een aantal jongeren worden 
voorbereid om ons deze zomer in Popesti te helpen. 
Het zomerprogramma voor de kinderen in Popesti zal als thema hebben 'omkijken naar elkaar'. 
Bijbelverhalen zoals dat van Dorcas uit Handelingen 9 of de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zullen daar een rol in gaan 
spelen. We gaan de verhalen natuurlijk vertellen, daarnaast zullen we ook gebruik maken van visuele middelen als poppenkast en 
mime. Maar we gaan ze ook weer laten kleuren en knutselen. Kleuren en knutselen blijven een top attractie voor de kinderen! 
Een aantal dagen zullen in het teken staan van Indianen, om ze ook iets van een andere cultuur te laten leren. Het onderwerp 
hygiëne blijven we gewoon herhalen: tanden poetsen, handen en haren wassen. 

Televisie                                                  
In de container zouden we graag een TV, video of dvd speler hebben. Om voorlichtingsfilms te draaien, of een leuke tekenfilm. 
Ook zoeken we een cd speler of een torentje met een cassettedeck om muziek te draaien tijdens de kinderprogramma’s. U zou ons 
hiermee erg gelukkig maken, maar bovenal de kinderen.  
 
Voorzitter Stichting Koningskinderen. 
Vanaf de oprichting van stichting Koningskinderen is Dirk Verburg voorzitter. Dirk wil deze taak graag overdragen.  
Wie wil deze taak op zich nemen? Misschien is het iets voor u.  
 
Gebed 
Genoeg punten om voor te bidden, maar vooral om voor te danken!  
Wilt u bidden voor open harten van de kinderen, en hun ouders. 
Voor wijsheid en voor veiligheid. Voorbede is zo enorm belangrijk! 
Alvast heel erg bedankt voor uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook.            
                                                                                                              Wij wensen u een fijne zomer en Gods zegen!  
                                                                                                                                          Herman en Tineke Verheij 
Adres: Stortemelk 6 2401 BZ Alphen a/d Rijn    
tel.: 0172491010     koningskinderen@wanadoo.nl 
Stichting Koningskinderen K.v.K.Rijnland nr. 28086714 
Fortisbank rekening nr. 892.304.871 / Girorekening 8828301 
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