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Loof de Here, bid tot Hem. 
Verkondig de volken van de 
wereld Zijn machtige daden.
                                                                                  
Kronieken 16-8

De eerste brief vanuit Popesti
De eerste brief die geschreven is vanuit Popeşti. We 
voelen ons hier als een vis in het water. Als eerst wil-
len we dan ook zeggen hoe dankbaar we zijn om hier 
te mogen zijn.

In december hebben we samen 
met de kinderen het kerstfeest 
gevierd in het atalier 
van 

Casa Speranţa. We hebben 
kerstversiering gemaakt en ge-
zellig samen gegeten. 

Maar 
het grootste cadeau is Jezus!

Kerstfeest in popestiNa een geslaagd en gezegend zomerprogramma 
met de kinderen, zijn we terug naar Nederland 
gegaan om de laatste zaken voor te bereiden om 
voorgoed naar Popeşti te gaan. De zomer stond 
in het teken van de tijd en het scheppingsver-
haal. Het toppunt van de zomerperiode was het 
bezoek aan de dierentuin. We gingen samen met 
wel 60 kinderen! We hadden een bus gehuurd. 
Deze bracht ons naar de dierentuin in Oradea. 

Zelfs tot vandaag hebben de kinderen het erover: hoe leuk ze het 
vonden en wat een indruk het heeft gemaakt. (Bedankt alle sponsors!) De klok 
en leren klokkijken kost wat meer tijd. We zijn er elke dag mee bezig!
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21 oktober was onze uitzegening, vanuit onze 
thuisgemeente Baptisten Alphen noord.
We bleven enkele dagen in Nederland om hier 
en daar gedag te zeggen, afscheid te nemen, in te 
pakken en om weg te gaan. 26 oktober kwamen 
we in Popeşti aan.
De mensen in Popeşti waren al aardig voorbereid 
op de winter, terwijl wij nog moesten beginnen. De 
eerste dag dat we er waren heeft Herman meteen ge-
snoeid en de druiven geplukt. Bij elkaar duurde dat drie dagen. 

Hij dankte voor elke tros die hij eraf haalde en hij werd steeds 
vrolijker. En dan had hij nog niet eens de wijn ge-
maakt. Dat deed hij een week later. Er ging maar 
liefst 50 liter wijn de kelder in! 
Vervolgens moest er nog hout gehakt worden, 
groente moest worden ingevroren en ingemaakt. 
Maandag 12 november stond om 8 uur ‘s morgens 
een grote truck van de SDOK voor de deur met 
onze spullen en wat hulpgoederen. Wat was het 
een feest om weer in ons eigen bed te slapen! 

We voelen ons ook al aardig thuis in de baptistengemeente van Popeşti. We 
leren er steeds meer mensen kennen.  Daarnaast zijn volwassenen en kinde-
ren vanuit de zigeunerwijk, die we meebrengen, welkom in de gemeente. Dat 
klink misschien vreemd, maar dagelijks maken we het racisme mee tegenover 
de zigeuners. Eerlijk gezegd lijkt het wel of het steeds erger word. 
Met Roemenië als land gaat het steeds beter. Dat is duidelijk zichtbaar. Het 
kandidaatschap van de EU is goed te zien en de economie trekt aan. Daaren-
tegen wordt het verschil tegenover de zigeuners steeds groter. 
Het is ‘s avonds om 6 uur al donker. Om 7 uur hebben we al zin om naar bed 
te gaan, omdat we erg moe zijn. 

September 2007

Dag zeggen, afscheid nemen, inpakken, weg wezen.

Van maandag tot en met vrijdag gaan we om 2 uur ‘s middags naar de contai-
ners. We hebben dan een programma met de kinderen uit de zigeunerwijk. Op 
 

Onze werkzaamheden...
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Op school
We zijn begonnen om de kinderen op school te 

bezoeken. De kinderen die naar school gaan 
vinden het geweldig dat we komen kijken. 
Zo komen we op verschillende scholen. En 
krijgen we een beetje een indruk hoe het er 
aan toe gaat. Sommige onderwijzers zijn erg 
bewogen met de kinderen en ze willen graag 
dat elk kind naar school gaat. Andere onder-
wijzers daarentegen interesseert het geen zier. 
De kleuterschool waar de meeste kleuters uit 

de wijk naar toe gaan was schrijnend om te zien: een ruimte van 5 x 3m met 
alleen een raampje hoog tegen het plafond. Hier zaten 18 kinderen en er wa-
ren maar 10 stoeltjes (die op instorten staan) aanwezig. Verder was er bijna 
geen speelgoed en andere materiaal.
Veel ouders uit de wijk werken in Italië of Spanje. Er is hier echt geen werk 
voor de zigeuners. Dus aan de ene kant is het wel voor te stellen dat ze een 
manier vinden om hun gezin te onderhouden. Het heeft ook een minder goede 
kant, namelijk als beide ouders weg zijn. De kinderen zijn dan alleen thuis en 
de oudsten verzorgen het hele gezin. Sommige zijn met 7 kinderen. Ook veel 
opa’s en oma’s zorgen voor de kinderen. Dan hebben we het wel over oude 
mensen die zelf bijna niets meer kunnen en rond moeten komen van een pen-
sioen van 40 euro per maand. Één op de 10 gezinnen is wel als gezin bij elkaar 
en proberen het met elkaar thuis te redden.

Jarig!

Dennis wordt 10 jaar.

een afstand van 1000 meter horen de kinderen de 
deuren van de containers opengaan! (Maar 
luisteren ho maar.) De aanloop van de 
kinderen is elke dag anders. Het weer heeft 
vaak invloed; als het regent zijn er weinig 
kinderen. Ze trekken zich van de kou echter 
weinig aan. 
De nieuwe steppen en skelter zijn een groot 
succes.(Bedankt, gevers!) Monica, de kapster 
uit Oradea, komt regelmatig een paar dagen 
naar ons toe. Ze knipt dan een aantal kinderen en volwassenen in haar 
kapsalon in de container.

Het is een groot verschil dat we nu hier blijven. Anders als we na 4 of 6 weken 
weer naar huis gingen, konden we alles aardig van ons af zetten. En dan vooral 
die situaties waar we zo weinig of soms niets aan kunnen doen. Voor de kinde-
ren ligt de verantwoording bij de ouders. Als die niet naar de kinderen omzien 
en geen interesse tonen in de kinderen, doet dat zeer bij ons. 
Als kinderen bij 4 graden in een hemd en op blote voeten buiten lopen is het 
geen moeite om ze aan te kleden. Maar als vervolgens dezelfde dag nog de 
kleding weer uitgetrokken wordt om te verkopen of te ruilen worden we wel 
boos en moedeloos. 

17 november was Tineke jarig. De dag ervoor hadden we het bij de containers 
verteld. En om 3 uur ‘s middags stonden er kinderen voor het hek te zingen. 
Toen we ze binnenlieten zaten er in een ogenblik 30 kinderen binnen!

Zomaar een foto...

Tradities en gewoonten
Een maand van veel tradities. Met als hoogtepunt Kerst. Van veel dingen heb-
ben we genoten, maar er zijn ook veel tradities en gewoontes waar we onze 
vraagtekens bij hebben. De kinderen keken erg uit naar Kerst en verwachten 
een cadeau. We werden er tuut van. We hebben dan ook het programma rond 
de Kerst het volgende thema geven: “Jezus is het cadeau.” Dit hebben we 
uitgebeeld in de voortuin. Daarnaast was het kinderKerstfeest op 22 decem-

Boodschappen doen

Zomaar een foto...

poppenkast

Zomaar een foto...

afscheidstaart

Zomaar een foto...
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Wilt u ons werk ondersteunen?
Dat kan altijd! U kunt onze gebedsbrief ontvangen elke maand, zodat u 
gericht voor ons en het project kan   bidden. Voor de gebedsbrief kunt u 
Linda Meijer mailen w.meijer@kpnplanet .nl
Klussenweek in de meivakantie. Hier in Popeşti klussen! Voor informatie 
kunt u terecht bij Wim en Wilma Pont ww.pont@filternet.nl 
Financieel kunt u ons ondersteunen.   Girorekening 8828301 tnv ko-
ningskinderen Zwammerdam
Misschien hebt u zelf een goed idee, we staan overal open voor!

Monica aan de slag!

Zomaar een foto...

Stichting Koningskinderen, K.v.K.Rijnland nr. 28086714,
Girorekening 8828301

Als u de nieuwsbrief niet        
meer wilt ontvangen.
Als u de nieuwsbrief per 
e-mail/post wilt ontvangen.
Als u voor iemand persoon-
lijk wilt bidden.

Laat het ons weten...

koningskinderen@orange.nl

Stuur een mail

De ouderwetse druivenpluk

Zomaar een foto...
Zaterdag in de keuken

Zomaar een foto...ber erop gebaseerd. We hebben een groot poppentheater gemaakt en met de 
oudste kinderen een stuk ingestudeerd. Dat was een groot succes. We hebben 
veel gezongen en het Kerstevangelie is verteld. Als slot kregen alle kinderen 
een cadeau, daar waar ze zo naar uit gekeken hadden. 
Op Kerstavond gaat iedereen op stap voor de “Colinda” . In groepjes gaan 
volwassenen en kinderen langs de deuren om te zingen. Er zijn bij ons 64 
kinderen en 8 volwassenen geweest. Het was een bijzondere avond. Bij de 
rijken kregen ze geld voor hun gezang. Bij ons kregen ze een mandarijn of een 
appel. De kinderen mochten ook een Bijbel in stripversie meenemen en voor 
de volwassenen hadden we andere traktaties.
De dronkelappen (die er ook tussen zaten) liepen boos onze tuin uit. Het was 
hun namelijk om geld te doen. 
Oud en nieuw hebben we in bed doorgebracht. Dit omdat er weken voorbij 
zijn gegaan die in het teken stonden van hoestdrank, paracetamol enz.  Het is 
erg koud geweest en het was in huis moeilijk warm te krijgen. Het koud heb-
ben was niet bevorderlijk voor ons ziek zijn.

Het nieuwe jaar
En zo rollen we het nieuwe jaar in. 2008, een jaar vol verwachtingen en plan-
nen. Ook al zitten we nu even niet lekker in ons vel. We voelen ons wel iedere 
dag een stukje beter. We hebben bij ons thuis spelletjesmiddagen gehad. Zo 
mijden we de kou en hebben we toch contact met de kinderen. Met steeds 
meer kinderen hebben we een vertrouwensband opgebouwd en daar gaat het 
ons om. Het spelen bij de containers staat dus op een laag pitje door de kou. 
Het spelen hebben we daarom verplaatst naar onze grote keuken of het atelier.

tot slot...
Niet alles gaat goed en geweldig. We zijn ook wel eens teleurgesteld over 
resultaten. Of schrikken van een bepaalde situatie. December leek de maand 
van alcohol. Er waren veel drankproblemen. Veel situaties waar we nu niets 
aan kunnen doen, doen pijn. Ook de discriminatie is herhaaldelijk pijnlijk om 
onder ogen te krijgen. 
Vanmorgen lazen we in Marcus 2:

16 Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en 
tollenaars at, zeiden ze tegen     zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en 
zondaars?’ 17 Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben 
geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardi-
gen te roepen, maar zondaars.’

Die tekst deed ons weer beseffen waarom we hier in Popeşti zijn en het gaf 
ons kracht!
We groeten u van uit Popeşti,

Herman en Tineke Verheij


