
NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - Januari 2010

Alles wat God doet, zo heb ik 
vastgesteld, doet Hij voor altijd. 
Daar is niets aan toe te voegen, 
daar is niets van af te doen. God 
doet het zo opdat wij ontzag 
voor Hem hebben.
Prediker 3:14

Lieve mensen,
Het is alweer januari 2010. Waar blijft de tijd. Het 
vliegt voorbij. 
Allereerst willen we u bedanken voor uw steun, 
liefde, meeleven, gebeden, post, telefoontjes en 
uw financiële ondersteuning. We bedanken u niet 
uit gewoonte, maar dat is het eerste waar we aan 
denken als we u schrijven. 

Zaterdag 6 februari nodigen 
we u uit. Onder het genot van 
een kopje koffie/thee of een 
Roemeens hapje en drankje, 
kunt u genieten van de foto’s 
en filmpjes. Vanaf 15 uur 
bent u van harte welkom.
Om 19.30 uur houden we een 
presentatie. De bijeenkomst 
vindt plaats in gebouw Ou-
verture. Het adres is: Ouver-
tureweg 137 in Alphen aan 
de Rijn.

UitnodigingHuidige situatie
2009 was een goed jaar. Er is veel gebeurd waar we van geleerd en genoten 
hebben. Ook de verdrietige dingen waren leerzaam. Er is veel gebouwd en ver-
bouwd. Nu is er een tijd om alles optimaal te gebruiken! Salomo schrijft niet 
voor niets in Prediker ‘Voor alles is een tijd’! 
Dit komende jaar willen we graag meer tijd gaan steken in kinderen die ner-
gens aansluiting hebben. Kinderen die niet naar school gaan, of naar de zon-
dagschool/kerk. Kinderen die geen vriendjes hebben en waarvan de ouders 
geen interesse tonen. 
Er zijn dus nog steeds kinderen die niet naar school gaan. We zullen zeker 
ons best doen om deze kinderen ook op school te krijgen. Maar er zijn geval-
len waar het gewoon onmogelijk lijkt. Dat betekent voor ons dat we meer de 
zigeunerwijken ingaan en daar de kinderen aandacht willen geven. 
Als we de zigeunerwijk ingaan doen we dat onder schooltijd. Zo kijken we of 
iedereen wel naar school gaat en eventueel geven we een duwtje in 

de rug.
Er zijn kinderen die bij hun huisje, in het bos of 
op de vuilnisbelt rondhangen. We kunnen hen 
op dat tijdstip niet uitnodigen in Casa Speranta 
of bij de speeltuin. Dit omdat we geen activitei-
ten onder schooltijd mogen organiseren. We 
nodigen ze wel uit voor na schooltijd, maar 
ze hebben geen besef van tijd of dag. Dus dat 
heeft weinig zin.
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Zomaar een foto...

Kamp

Skelters en steppen

We hebben een groot verlangen om met deze kinderen van de zomer op kamp 
te gaan. Dit zal iets worden vanuit een privésfeer, omdat deze kinderen nooit 
door een medische keuring heenkomen die voor de kampen nodig zijn. Het 
zal hier heel moeilijk zijn om extra leiding te vinden. Iedereen gaat namelijk 
met een boog om deze kinderen heen. We willen dan gaan in kleine groepjes 
en niet langer dan 4/5 dagen. Niet de makkelijkste opdracht, maar we gaan 
ervoor! (Mocht je dit lezen en denken: “Gaaf dat wil ik ook!”, je bent van harte 
welkom!)

Ondertussen hebben we een heel wagenpark van skelters en 
steppen bij de containers. Daar wordt dank-
baar en intensief mee gepeeld. Een vaste dag 
hiervoor is zaterdag. In de vakantie en met 
bijzondere dagen, als de kinderen niet naar 
school hoeven, is het altijd een drukte ven 
jewelste! We voelen ons erg rijk met al dit 
spelmateriaal. Daarom willen we graag een 
middag in de week op de speciale school in 
Popesti spelen. 

Op vrijdagavond gaan we 
naar een tienerclub in Marg-
hita. We nemen dan ongeveer 
7 tieners mee. Iedere week 
een ander groepje en totaal 
zijn er vier groepjes. De club 
is van de organisatie Elim. 
Het begint om 19.00 uur met 
muziek en zang, daarna is 
er een korte overdenking. 
Hierna worden er sportacti-
viteiten georganiseerd en ze 
kunnen gaan biljarten/tafel-
tennissen/tafelvoetballen en 
internetten. Een ontspannen 
avond waar ze allemaal erg 
naar uitkijken!

Tienerclub...
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Uithuwelijken
We zien regelmatig dat tienermeisjes uitgehuwelijkt worden door hun fami-
lie of zwanger raken. Sommige meisjes kennen we erg goed en andere wat 
minder.
Het blijft moeilijk om te zien dat een meisje van 14 denkt dat het zo hoort! 
Want dat is waar ze mee gehersenspoeld worden. Nog moeilijker vinden we 
dat we er niets aan kunnen doen. We staan machteloos toe te kijken. Zelfs in 
de wet staat een regel dat we respect moeten hebben voor gebruiken van de 
Roma- cultuur.
Bij 8 van de 10 meisjes gaat het niet goed. Zij zitten na 9 maanden weer alleen 
met een kind. En een kind van 14 met een baby is iets waar we niet aan kun-
nen wennen!
Tasjesactie
De tasjesactie was een groot succes! Voor ons, 
omdat de honderd tasjes zo snel uitgedeeld 
waren. Maar het was vooral een succes voor 
de kinderen. Ze vonden het prachtig, reageer-
den dan ook dankbaar!
De één was onder de indruk en bleef 
verbaasd om zich heen kijken hoe andere 
kinderen alles uitpakten, de ander stond 
alles roepend uit te pakken en was blij met elk ding. Weer een 
ander was blij met zijn trui, omdat hij dan nieuwe kleren had met Kerst. Eentje 
zag dat er een persoonlijk kaartje aan haar tas hing. De mensen uit Nederland 
hadden haar naam opgeschreven, dat vond ze zo mooi.
Daar was ze helemaal over verwonderd. Weer een ander ging gelijk aan het 
kleuren. Leuk om die reacties te zien.
Alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt: BEDANKT!
Voordat de tasjes uitgedeeld werden, hadden we kerstfeest met een kerstver-
haal en een kerstmaaltijd. Omdat er veel kinderen zijn, hebben we 5x kerst 
gevierd in groepjes van ongeveer 20 kinderen. Als u de gelegenheid heeft om 
internet te gebruiken, is het leuk om eens te kijken naar alle foto’s van het 
kerstfeest op onze website.

Gebedspunten

Het komende jaar

Wilt u ons gedenken in uw gebeden?
 Voor de kinderen die leven zonder ouders.
 Wijsheid en bevestiging in het uitwerken van het werk.
 Een open hart voor de tieners die meegaan naar de club in Marghita.
 Voldoende financiën om de gezinnen hier te ondersteunen.
 Voor alle tienermoeders en tieners die uitgehuwelijkt zijn.

Skelters en steppen nemen we dan mee in de aanhanger. Op school is nage-
noeg geen speelgoed, maar er is nog minder aandacht voor het spelen. We 
zijn nog in onderhandeling met de schoolleiding om het allemaal mogelijk te 
maken. 

 De maand februari hopen we in Nederland te zijn.
 6 februari presentatie/informatiedag.
 1 mei tot 8 mei klussenweek.
 Mei de volgende nieuwsbrief.
 11 juni t/m 12 september schoolvakantie Roemenië.

In 2009 is ons gezin uitge-
breid met twee kleinkinde-
ren. Dit was een geweldige 
beleving. We zijn erg dank-
baar dat met iedereen alles 
goed gaat. Het is niet altijd 
even makkelijk voor ons, om 
zover bij ze vandaan te zit-
ten. Gelukkig is er internet, 
zodat we met elkaar kunnen 
communiceren. Met grote 
regelmaat krijgen we foto’s 
en filmpjes toegestuurd. In 
oktober 2009 hebben we 
deze foto gemaakt waar we 
met z’n allen op staan.  We 
zijn er erg trots op!

Casa Speranta
Strada Principala no. 9 
cp 417390
Popesti
Bihor  Romania
Telefoon: 
Herman 0040 747897173/ 
Tineke 0040 741599271
Ons telefoonnummer in 
Nederland is: 0617588992

Nederland...

Hartelijke groeten, 
Herman en Tineke Verheij
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 koningskinderenroemenie@gmail.com

Stuur een mail

Post en telefoon...
feest vieren!

Zomaar een foto...


