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En omdat u zijn kin-
deren bent, heeft God 
ons de Geest van zijn 
Zoon gegeven , die 
‘Abba, Vader ’ roept.

Galaten 4:6

Beste mensen
Vanuit Popesti schrijven we jullie het laatste nieuws. Het is te veel om alle 
dagelijkse gebeurtenissen in Casa Speranta te beschrijven. Het is in ieder geval 
nooit saai hier. We zijn vol van alles wat er hier gebeurt. Daarom zijn we dank-
baar dat God ons gebruikt als schakel in zijn plan.

Zaterdag 1 mei is er een ernstig ongeluk gebeurd dichtbij de containers/speel-
tuin. Victor, een jongetje van bijna drie jaar, is door een paard geschopt. Zijn 
schedel is gescheurd, zijn nek is gebroken en zijn gehoorgangen zijn kapot. 
Victor raakte in coma. Herman en Josif waren direct bij hem. Diezelfde avond 
zijn Herman en Josif bij Victor geweest en hebben aan zijn bed gebeden. 
Na een week, op vrijdag 7 mei, kwam Victor uit zijn coma. Maandag 10 mei 
waren we weer bij hem. Er was net bekend dat Victor woensdag 12 mei geope-
reerd zou worden. Er zaten bloedstolsels onder zijn schedel, die weggehaald 
moesten worden. Herman legde zijn handen op Victors hoofd en bad voor 
hem. Victor keek hem met grote ogen aan en werd helemaal rustig. Daarna is 
hij in een diepe slaap gevallen. Voor de operatie werd er een scan gemaakt en 
daarop was geen stolsel meer te zien! De operatie was niet meer nodig. Nog 
een veel groter wonder is dat Victor  13 mei is thuisgekomen! God is groot!!
Het ongeluk heeft ook grote impact op het werk. De rompslomp rondom het 
ongeluk had nogal wat papierwerk en gesprekken als gevolg. We hebben 
bezoek gehad van de kinderbescherming. De vraag was welke consequenties 
deze situatie heeft. We voerden ingewikkelde gesprekken met een rechter 
en andere personen over de schuldvraag. Dit is voor ons vermoeiend in de 
Roemeense taal. Al met al een vermoeiende en onzekere tijd, maar we hebben 
vertrouwen dat God ons ook hierin steunt! 
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Victor

Van 1 mei tot 8 mei waren hier de klussers vanuit 
Alphen aan de Rijn. Er is weer heel veel werk 
verricht. Deze keer is niet alleen in de speel-
tuin en rondom huis geklust, maar ook in de 
zigeunerwijk. Het was een grote klus! In de flat 
van Lanuţa en Tiki is een keuken en badkamer 
gerealiseerd.  De keuken en badkamer waren 
mensonwaardig. De zeer slechte omstandigheden, 
zorgden ervoor dat er geen aandacht was voor hygiëne. Dit leidde vervolgens 
tot ziektes en andere problemen. Lanuţa weet nog niet zo goed raad met deze 
nieuwe situatie. De kinderen daarentegen wel. Momenteel maakt haar dochter 
Renate elke dag de keuken schoon. Ze is er heel trots op, dat is het begin. Bij 
ons in huis is er ook geklust. Er is een nieuwe deur in de badkamer geplaatst 
en de poort is geverfd. Daarnaast hebben we een nieuw logo naast de deur. En 
als klap op de vuurpijl is er voor de kinderen een degelijke boomhut gemaakt! 
Natuurlijk hebben de klussers ook vele kleine klussen gedaan waar wij niet 
aan toe kwamen. Bedankt!Voor de kinderen die hier dagelijks komen is het 
van grote betekenis dat er mensen van zo ver weg hier naar toe komen, om 
tijd en aandacht aan ze te besteden. Ze hebben ervan 

genoten en kijken uit naar de volgende groep! 4 
juli komen een week lang een stel tieners bij ons 
logeren. Dit zodat ze kennis kunnen maken met 
de tieners hier in Popesti, om vakantie te houden 
en om een kijkje te nemen in de keuken van het 
ontwikkelingswerk in Popesti. Ook hier kijken de 
kinderen naar uit! (En wij ook!) 

De klussenweek

Ed en Florin in de boomhut

Zomaar een foto...

We willen jullie nog eens 
attent maken op de gebeds-
brief, die eens per maand per 
mail verstuurd word. Hierin 
geven we geen uitgebreide in-
formatie zoals in de nieuws-
brief, maar korte punten voor 
u om mee te nemen in uw 
gebed. Natuurlijk benoemen 
we ook waarvoor we God wil-
len danken, want er gebeuren 
altijd mooie dingen hier. Voor 
mensen die het werk voor 
Gods troon willen brengen: 
Gebed is de motor! U kunt uw 
e-mailadres doorgeven aan 
Linda Meijer, zij verstuurt de 
brief. Haar e-mailadres is: 
lindameijer123@gmail.com

Onze gebedsbrief

Tabita

Zomaar een foto...
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Gebedspunten:
Voor de zomerkampen, de voorbereidingen en voldoende financiën.
Een goede gezondheid voor ons.
Voldoende rust voor ons om alles te overzien.
Wijsheid en inzicht bij het begeleiden van de mensen en kinderen in ons 
programma.
Voor de kinderen die alleen thuis zijn zonder ouders (het worden er 
steeds meer).
Voor verder herstel van Victor.

Stichting Koningskinderen, K.v.K.Rijnland nr. 28086714,
Fortisbank rekening nr. 892.304.871 / ING-bank: 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...

koningskinderenroemenie@gmail.com

Stuur een mail

De zomer
De zomervakantie komt er weer aan en we staan al te popelen. De kinderen 
natuurlijk nog meer!
Deze zomer zal er weer een kamp zijn van de baptistengemeente hier in 
Popești. De kinderen die naar de zondagschool gaan zijn weer in de gelegen-
heid gesteld om mee te gaan. Dit kamp, dat een week lang zal duren, zal in de 
eerste week van augustus zijn. Een groot deel van de kinderen kan het kamp 
niet betalen. Daarom zijn ze nu bezig met klusjes doen, verkoop en andere 
acties om het geld in te zamelen. We kiezen voor deze aanpak om de kinderen 
bewust te maken van het feit dat ze er zelf aan kunnen werken. Ondanks de 
inzet van de kinderen zijn er niet voldoende financiën. We willen een beroep 
op u doen om een gift te geven voor de kinderen, zodat we het geld dat de 
kinderen zelf ophalen aan kunnen vullen. Op deze manier kunnen ze alsnog 
mee met het kamp.
Er zijn ook kinderen die door de mazen van het net glippen en nergens aan-
sluiting hebben. Niet bij school, niet bij een kerk en zeker geen gelegenheid 
hebben om iets te ondernemen in de zomer. Voor die kinderen willen wij zelf 
een activiteit aanbieden. In groepjes van 5 kinderen komen ze drie nachtjes bij 
ons slapen. We willen ze dan een V.I.P. behandeling geven. Eerst maken we ze 
lekker schoon, zonder kriebelbeestjes. Vervolgens gaan we een dagje uit naar 
het zwembad of bijvoorbeeld de dierentuin. Tot slot houden we een picknick 
in het bos. Het zal een feest worden! 
Er zijn nu op ons lijstje zo’n 26 kinderen die hiervoor in aanmerking komen. 
We kiezen voor kleine groepjes omdat we ze dan meer aandacht kunnen ge-
ven. Daarnaast kunnen we de activiteiten afstemmen op de kinderen die we in 
huis hebben. Roze prinsessen doen immers andere dingen dan stoere piraten. 
Het Bijbelverhaal van de verloren zoon zal deze dagen centraal staan. 

Transport
Dikwijls krijgen we van mensen in Nederland kleding of andere goederen 
aangeboden. Ook al kunnen we deze dingen vaak goed gebruiken, op dit 
moment hebben we geen gelegenheid om goederen op te slaan in Nederland. 
Bovendien moeten de materialen in ontvangst worden genomen en verwerkt 
worden. Tot slot zijn ook de kosten van het transport erg hoog. Zolang er 
voor deze knelpunten nog geen oplossingen zijn gevonden, moeten we aan-
biedingen van goederen helaas afslaan. 

Sinds een aantal weken 
spelen we met allerlei speel-
materiaal (zoals skelters, 
steppen en driewielers) op 
vrijdagochtend op het school-
plein bij het speciaal onder-
wijs. We hebben hiervoor 
gekozen, omdat er nagenoeg 
geen buitenspeelgoed is. We 
vinden het belangrijk dat de 
kinderen kunnen spelen met 
elkaar en met het speelgoed. 
Tot nu is het een succes. De 
Prismaschool uit Alphen aan 
de Rijn houdt een actie voor 
het speciaal onderwijs in 
Popesti. Er was een uitwisse-
ling door een kleurwedstrijd. 
De jury van de Prismaschool 
koos een winnaar in Po-
pesti en in Popesti werd een 
winnaar uit Alphen aan de 
Rijn gekozen. Er zal ook een 
sponsorloop zijn en andere 
acties. De opbrengt is voor 
materiaalaanschaf voor het 
handenarbeidlokaal. We zijn 
erg blij met dit initiatief van 
de Prismaschool. Bedankt! 
Voor informatie kunt u hun 
website bezoeken: 
http://www.prisma.scopescholen.nl

kleurplaten...
De oude 
keuken....

en de 

nieuwe keuken....

Hartelijke groeten uit Popesti, 
Herman en Tineke Verheij


