NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - september 2009

Beste lezers,

Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie ondersteuning, zowel
in het gebed als financieel. Het werken hier in Popesti blijft een uitdaging, die
met vallen en opstaan gepaard gaat. Ondanks dat we onze kinderen en kleinkinderen erg missen, voelen we ons hier als een vis in het water.
We zijn op onze plaats, de plaats waar we geroepen zijn om te werken in Gods
Wijngaard. En om Zijn liefde te delen met de vele kinderen die God ons op ons
pad heeft gegeven.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen van het
werken in Popesti. Daarnaast kan u genieten van de foto’s van de afgelopen
drie maanden.

Meer kinderen

“Laat de kinderen tot
mij komen, houd ze niet
tegen”
Marcus 10:13-16

Deze bijbeltekst is zo veelzeggend en zo bekend voor ons.
Kinderen begrijpen niet alles,
maar hebben toch vertrouwen. Alles wat kinderen
nodig hebben om zich zeker
te voelen, is een liefdevolle
blik en een zachte aanraking
van iemand die om ze geeft.

Het lijkt erop dat de groep kinderen steeds groter wordt. Oudere kinderen
verdwijnen of gaan trouwen.
En jongere kinderen komen er weer nieuw bij. Maar over het geheel genomen
krijgen we steeds meer kinderen die deelnemen aan het programma.
Momenteel draaien we nog volop het zomerprogramma. Dat houdt in dat er
g Seagull
meer gespeeld wordt bij de containers en dat de kinderen vaker mogen dou- The Flyin
chen of lekker in bad mogen.
De meeste kinderen gaan naar de speciale school waar ze twee keer per dag
een maaltijd krijgen. In de vakantie (die drie maanden duurt) vallen deze
maaltijden weg. Met als gevolg dat ze dikwijls honger hebben, met name de
kinderen die zonder ouders thuis leven. Daarom krijgen de kinderen in de
vakantie ook vaker eten in Casa Speranta. Tot slot hebben we met een kleine
groep van de kinderen een kamp gehad, hierover verderop meer.

Ouders op afstand...
Een toenemend probleem is het verblijf van de ouders in Spanje of Italië.
Ze zijn daar, omdat er werk is en dus toekomst. Maar hun kinderen thuis in
Roemenië vergeten ze. Er zijn kinderen die hun ouders in zes jaar niet hebben
gezien! Sommige ouders komen alleen met Kerst en Pasen naar Roemenië.
De problemen rondom hun kind(eren) stapelen zich echter op. Instanties willen handtekeningen e.d. voor kinderbijslag, medische zorg en school.
Vaak bekommeren de grootouders zich over hun kleinkinderen en soms ook
over andere kinderen. Dit is alleen beperkt mogelijk, omdat er erg veel kinderen zijn waarvan de ouders in het buitenland zijn.
Bij ons zijn het ongeveer 35 kinderen. We proberen hen zoveel mogelijk te
helpen en te ondersteunen. Als ze ziek zijn, verzorgen we ze en als ze honger
hebben, geven we ze te eten. Ook geven we hen liefde en aandacht. Het ene
kind heeft wat meer aandacht nodig dan de andere.
Op dit moment hebben we een moeder geprobeert te dwingen met een proces/de politie als ze niet snel terug naar Roemenië komt. Alle schoolpapieren
van haar kind zijn verlopen. En als ze niet voor 15 september tekent, kan haar
kind nooit meer naar school.

Een groep artiesten uit Engeland ‘The Flying Seagull’ zijn
een hele dag bij ons geweest
om de kinderen te vermaken.
De groep toert drie maanden
door Roemenië, met als doel
kinderen aan het lachen te
maken. Er waren die dag wel
100 kinderen! De artiesten
deden goocheltrucs, muziekspelletjes en de kinderen
konden geschminkt worden.
Het was een geweldige dag
voor de kinderen!
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Uit het dagboek van Tineke
Vanmorgen waren we al vroeg wakker. Herman zou vandaag
naar Oradea gaan. Maar afgelopen nacht was hij erachter gekomen dat hij zich een dag had vergist. Gelukkig nog op tijd, zodat
hij niet voor niks naar Oradea zou gaan.
Er waren zeven kinderen blijven slapen, vanwege de zomervakantiepret. Iedereen kwam langzaam zijn bed uit, omdat
het gister natuurlijk erg laat geworden was. Simone wilde
gisteravond de barbie met het zwarte haar. Omdat iemand
anders er al mee wilde slapen had ze pech. Simone gaf aan dat
ze niet wilde slapen. Herman had haar half 12 in bed gestopt
en toegedekt. Maar uit principekwestie ging ze niet slapen en
stond boos naast haar bed. En dat heeft ze volgehouden tot 4
uur ’s nachts! Het valt ons op dat alle kinderen van een gezin weer dwars zijn. Als hun moeder
vanuit bijvoorbeeld Italië wat van zich laat horen, zijn ze van slag. Gelukkig waren ze nu bij ons, want thuis
gaan ze dan vaak vechten.
De kinderen genieten met het logeren altijd van het ontbijt. Lekker een leuk muziekje op de achtergrond en
ze kunnen op hun brood doen wat ze willen. Dat doen ze dan ook
rijkelijk. Om half elf vertrok iedereen naar huis. Wij zijn toen naar
de Primaria (gemeentehuis) gegaan.
We hadden een hoop vragen over de situatie van Donita. Er is een
voogd nodig, want er is niemand die voor haar een handtekening
kan zetten. We willen dat wel discreet aanpakken. Als de kinderbescherming achter haar situatie komt, wordt ze misschien hier in
het tehuis geplaatst. Ze leeft tenslotte officieel zonder toezicht en
zonder dak boven haar hoofd.
Maar op het gemeentehuis konden ze ons niet helpen. De juiste persoon was er niet om onze vragen te beantwoorden. Verbazingwekkend… We zijn daarna de wijk in gegaan: even bij de baby van Maria
gekeken, het huis van Florica en het kapotte gezicht van Raul. Ook
hebben we nieuwe afspraken gemaakt omtrent het douchen en wie er in het opblaasbad mag deze week.
De baby van Maria is vorige week, na een wat ruwe bevalling, geboren met een gebroken sleutelbeen. Maria
is 20 jaar en Samuël is haar vierde kind. Alles ging redelijk. Maria lag nog veel op bed en dat was te zien. De
kinderen zagen er smerig uit. Ook de kinderen van haar zussen, die in hetzelfde hutje wonen. Ik had vanmorgen het zwembadje weer vol laten lopen en wilde eigelijk maar één ding: de kinderen meenemen voor wat lol
en aandacht waar ze ook nog schoon van worden.
Het gezicht van Raul was nog erger onder de uitslag. Ik had wat crème gekocht en aan hen gegeven met daarbij
het advies om naar de dokter te gaan. We hadden vorige week houtplaten gegeven voor het plafond van Florica, maar ze zaten er nog niet tegenaan. Daarom kwam ze nog niet in aanmerking voor nieuw materiaal.
Na deze bezoeken gingen we met een auto vol kleine kinderen weer naar huis. Toen we thuis kwamen en ze
het bad zagen staan, zaten ze er al snel in. Ze hadden geen kleren aan, dus dat was makkelijk.
Ze vonden het geweldig in het badje! In een mum van tijd was het water vuil. Allemaal haren wassen en ja
hoor, ik had m’n handen vol aan de luizen.
Het deed me er weer aan denken wat een ‘luizenbaan’ we hier hebben. Ondertussen was het douchetijd voor
5 jongens dus het was een drukte van jewelste. Daarna allemaal aangekleed naar huis. Trots en schoon renden
ze op Maria en Salonici af. Geweldig!
Morgen moeten we met Donita naar Oradea. Dat gaat veel tijd kosten en daarom hebben we vanmiddag vrij
genomen in plaats van morgen (woensdag is onze vrije dag). We wilden eerst even een dutje doen en daarna
zouden we naar het zwembad gaan. Dat werd een DUT van twee uur!
Toen we klaar waren om alsnog naar het zwembad te gaan, stond de tractor voor de deur met een giertank
om de septische tank leeg te halen. Aangezien dat hard nodig was, heb ik nog geduldig gewacht. En daarna
eindelijk naar het zwembad. Het was heerlijk warm thermaal water, goed voor de gewrichten en spieren. En
ook nog een zonnetje erbij, wat wilden we nog meer!
‘s Avonds om half 9 waren we thuis. Dora en Donita zaten voor de poort te wachten. Ze slapen vannacht bij
ons. Dat is handig omdat we morgenochtend vroeg weg moeten. Dora gaat mee voor de gezelligheid en Donita
moet voor een psychologische test naar het ziekenhuis.
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foto...
Zomaar een

Bikkelen in de bergen!
De kinderen die regelmatig naar de zondagschool gaan, zijn op kamp geweest
in de bergen bij Boga. We hebben dit
in samenwerking met de Baptistengemeente Pace in Popesti georganiseerd.
De leiding van de zondagschool was ook
de leiding van het kamp.
De groep bestond uit 43 kinderen in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar. Ze zijn een week
naar Boga gegaan. Van zaterdag tot zaterdag heeft het geregend. Hoe is het mogelijk in een land waar het dikwijls
de hele zomer niet regent! Maar het is een geweldig kamp geweest. Voor
veel kinderen zal het een herinnering zijn voor de rest van hun leven.

Een positief signaal.

Josif

De burgemeester van Popesti heeft een
aantal jonge mensen een stukje grond
toegewezen in de zigeunerwijk. Ook
kregen ze materiaal om te beginnen
met het bouwen van een eigen huis.
Een positieve actie van de gemeente
Popesti uit de Europese subsidiepot!
Er wordt hard doorgewerkt, want
iedereen wil voor de winter klaar zijn.

Sinds kort helpt Josif ons bij het kinderprogramma op zaterdagmiddag. Josif
is een jongen van 18 jaar. Hij vindt het leuk om activiteiten voor de kinderen
te doen en om ons te helpen. Hij is ook mee geweest met het kamp als hulpleider. Josif houdt van ravotten en hij wil de kinderen ook iets leren.
Op zaterdag zijn er altijd veel kinderen bij de containers. Josif is op die
drukke dag daarom een welkome hulp.

Bianca

		

Samuel

Gebedspunten

Wilt u ons gedenken in uw gebeden?
We danken God voor de mogelijkheden die we elke dag krijgen in
Casa Speranta!
We zijn dankbaar dat er zoveel kinderen steeds vrijer worden om
naar ons toe te komen.
Wilt u bidden voor een open hart van de kinderen dat ze de liefde 		
van God zullen ervaren.
Wilt u bidden voor geduld, als wij herhaaldelijk tegen bureaucratie 		
aan lopen.
Wilt u bidden voor de kinderen van de ouders die in het buitenland 		
zijn.
En voor de ouders dat ze in zullen zien dat ze beter bij hun kinderen
kunnen zijn.
Wilt u bidden voor ons, herhaaldelijk lopen we tegen onze eigen gren
zen aan.

Skelters repareren

		

Renate
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Even tellen...
We hebben 30 handdoeken en die worden 3 tot 4x per week gewas		
sen.
We geven 80 potjes babyvoeding per week.
Er zijn 4 nieuwe kinderen die naar school kunnen.
Er gaan 4 flessen luizenshampoo door per week .
Er gaan 12 mensen in onze Opel Astra.
We hebben 30 kilo tomaten verwerkt en 35 kilo pruimen.
Het wagenpark heeft zich uitgebreid en we hebben nu 7 skelters en 		
5 steppen.
We hebben nu 2 kleinkinderen en de 3e komt er aan.
Donita kreeg 7 augustus een taart met 14 kaarsjes.

Logeren

Stichting Koningskinderen, K.v.K.Rijnland nr. 28086714,
Fortisbank rekening nr. 892.304.871 / Girorekening 8828301

We danken u dat u ons blijft volgen! Kijk ook eens op onze website.
Hartelijke groeten,
Herman en Tineke Verheij

u
Kerst cadea

Sminken

Ook al hebben kerstcadeautjes niets met Kerst te maken, het is leuk om rond de kerst aandacht te krijgen
doormiddel van een presentje. Daarom willen we de kinderen uit de armste gezinnen een cadeautje geven
rond de kerst.
Doet u mee?

U kunt dat doen door de kinderen uit ons project een tasje te geven met een cadeautje.
U kunt daarbij ook wat eerste behoeften voegen, zoals tandpasta of ondergoed.

U kunt uw cadeautje ook persoonlijk maken. U kunt foto, naam en andere informatie van een kind krijgen.
Dus heel gericht een tasje klaar maken voor het desbetreffende kind. Maar u kunt ook een algemeen tasje
voorbereiden. Eventueel kunt u ook als groep meedoen, denk denk daarbij aan een klas, bijbelstudie groep,
sportteam of koor.
Omdat deze actie kosten met zich meebrengt vragen wij voor elke deelname €2.50

Van 5 oktober tot 1 november 2009 zijn we in Nederland. We zijn dan te bereiken op telefoon nummer 06
48718229.
De uiterste inleverdatum voor de tasjes is 31 oktober
U kunt deze tasjes afhalen/inleveren op: Stortemelk 6 te Alphen aan de Rijn.
U kunt ons e mailen koningskinderenroemenie@gmail.com
Vriendelijke groeten

Herman en Tineke Verheij
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