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43 Allen waren met 
stomheid geslagen van-
wege de grootheid van 
God. Terwijl iedereen 
nog onder de indruk 
was van Zijn daden , 
zei Jezus tegen zijn 
leerlingen: 44 ‘Ont-
houd wat ik tegen jul-
lie zeg: de Mensenzoon 
zal aan de mensen 
uitgeleverd worden .’ 

Lukas 9

Beste mensen
We zijn dikwijls onder de indruk van wat er allemaal om ons heen gebeurt, 
maar we ervaren ook hoe we gedragen worden. We ervaren dat God ons leidt 
en dat alles gebeurt door de genade van onze Here Jezus Christus.
De kampen, alle buitenlandse hulp die op bezoek kwam, het plezier en respect 
dat we van iedereen hebben ervaren, al deze dingen hebben voor de kinderen 
uit ons programma voor een onvergetelijke zomer gezorgd!

De VIP kampen zijn een groot succes geweest 
deze zomer. Prinsessen, piraten en indianen 
waren de thema’s van de kampen. En natuur-
lijk het belangrijkste thema: wie je ook bent, 
waar je ook woont, je bent waardevol in Gods 
ogen. Een dag naar het bos, een dag naar het 
zwembad, alles vonden de kinderen gewel-
dig en ze genoten van alle aandacht! 
Het begon al met het schone bed, de pyjama 
en de tandenborstel die ze bij binnenkomst 
aangeboden kregen. Helemaal voor zichzelf!  
De kinderen die met het kamp van de kerk 
zijn mee geweest hebben ook genoten en 
hebben in de bergen geslapen. Ook deze kin-
deren kwamen allemaal enthousiast terug. In 
veel gevallen kwamen de kindere weer thuis 
in een ravage van onrust, alcohol, honger en 
ongedierte. Maar op het kamt zullen ze het 
hele jaar met plezier terugkijken. 
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Allemaal op kamp!

Begin juli is er een groep tieners uit Alphen 
aan de Rijn bij ons geweest, die een kinderprogramma hebben 
verzorgd en een dagje naar de dierentuin zijn geweest met 

alle kinderen. Ook hebben ze kennis gemaakt met 
tieners uit Popesti. Bij de organisatie Elim (waar 
veel jongeren wonen) hebben de tieners een 
dienst verzorgt, met muziek, zang, dans, overden-
king en gebed. Dit werd erg op prijs gesteld.  Kort 
samengevat: het was een topweek! Ook hier heb-
ben de kinderen enorm van genoten.

Tienerkamp

Badderen in het wijnvat

Zomaar een foto...

De kinderen helpen mee!

Zomaar een foto...

Dit jaar zijn de Flying Seagulls ook weer geweest net als vorig jaar. Deze groep 
artiesten heeft als doel om kinderen aan het lachen te ma-

ken. De groep heeft nu een aantal dagen 
bij ons gelogeerd. Zo konden ze ook in de 
omgeving naar andere groepen kinderen 
om optredens en workshops te geven.  Ze  
hebben met de kinderen een workshop 
muziek, dans en jongleren gedaan. De 
kinderen hebben volop genoten, en .... pijn 
in hun buik van het lachen! Kijk ook eens 
op hun website: 
www.flyingseagull.co.uk

Project “The Flying Seagull”
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Schakels
We zijn bevoorrechte mensen dat we een schakel kunnen zijn tussen de kinde-
ren en alle mensen die deze zomeractiviteiten voor ze organiseren! 
Maar juist omdat we een schakel zijn tussen de zigeunergemeenschap en de 
buitenwereld, worden we ook geconfronteerd met grote problemen bij deze 
mensen. We ontmoeten kinderen die alleen gelaten zijn door hun ouders, 
waardoor ze een enorme emotionele deuk hebben opgelopen. We praten met 
kinderen die gezien hebben dat hun vader hun moeder wilde vermoorden. 
We zien kinderen die dagen zonder eten hebben gezeten. En we ontmoeten 
moeders van 14 jaar, daar wennen we nooit aan.
Er zijn veel kinderen die door al hun negatieve ervaringen psychische proble-
men krijgen. Deze kinderen belandden hier tussen de wal en het schip. Er is 
zo goed als geen begeleiding, medicatie of opvang beschikbaar. Bovendien is 
er weinig kennis en begrip in de samenleving voor deze problemen. “Je bent 
gewoon gek net als je vader of je moeder”,  “Je kan niets en je doet raar”; Al-
lemaal reacties die je hier hoort. De kinderen knappen er zeker niet van op!  
Deze houding is voor ons erg moeilijk te begrijpen, het geeft een een machte-
loos gevoel. 
Maar juist als we al dit leed zien, zijn we zo dankbaar dat er zoveel mensen 
zijn, die zich inzetten om een leuke zomer voor deze kinderen te organiseren. 
Een zomer waar ze in nare tijden aan terug kunnen denken.
Armoede
Voor de mensen die dit lezen en ons nog niet financieel steunen, willen we 
vragen om er nog eens over na te denken. Om een maandelijks bedrag over 
te maken. Er zijn steeds meer mensen die geen geld hebben om simpel naar 
de dokter te gaan of bij ons komen eten of bedelen om eten.  De armoede in 
geheel roemenie wordt helaas groter.  Dit artikel zagen we deze zomer in de 
krant:

Vanaf december tot maart 
zijn we weer in Nederland.
We willen u in deze periode 
graag ontmoeten! Graag 
komen we langs om in een 
presentatie te vertellen en te 
laten zien wat we de afgelo-
pen periode hebben meege-
maakt in Roemenie!

Presentaties...

‘Meer armoede dan voor revolutie’

 

Volgens een onderzoek van de Academia Română is er meer armoede in Roemenië 
dan voor de revolutie in 1989. Bovendien is de sociale ongelijkheid aanzienlijk 
toegenomen. Een eerste golf van verarming begon in de jaren 1990-1992, waarna 
een lichte verbetering plaatsvond die echter teniet werd gedaan door een nieuwe 
golf tussen 1997 en 1999. Begin 2000 was het aantal armen vier keer zo hoog als 
in 1989. Tussen 2000 en 2008 was er een periode van substantiële verbetering van 
leefomstandigheden voor veel mensen. In 2009 kwam er een terugslag door de 
financiële en economische crisis, die voortduurt tot miniaal 2012, aldus de Aca-
demia. De allerarmsten, mensen die volledig afhankelijk zijn van een bijstands-
uitkering, ontvangen slechts 50% van het geld dat nodig is om boven de officiële 
armoedegrens te blijven. • ZONDAG 8 AUGUSTUS 

 

Allemaal een hart!

Zomaar een foto...

Presentaties...

Presentaties...

ˆ Tabita  ˇ Dorina en Fernando

Zomaar een foto...
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Gebedspunten:
We zijn dankbaar dat de kinderen zoveel plezier hebben gehad deze 
zomer.
Wilt u bidden dat het woord van God, dat aan de kinderen in diverse 
kampen is doorgegeven deze zomer, zijn werk zal blijven doen.
Wilt u bidden voor alle kinderen zonder ouders, zij voelen zich in de 
steek gelaten.
Wilt u bidden voor ons, dat de keuzes die we steeds moeten maken naar 
de wil van God zullen zijn.
Wilt u bidden dat we inzicht zullen hebben met de wijsheid van God.
Wilt u bidden voor het bestuur van stichting Koningskinderen, voor wijs-
heid en inzicht

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 mailHartelijke groeten uit Popesti, 
Herman en Tineke Verheij

Regen
Er is de laatste maanden erg veel water gevallen. We hebben daar veel overlast 
van gehad. We hadden veel lekkages en overstromingen. Ook is op de meeste 
plaatsen de oogst mislukt. Dit zal deze winter voor grote problemen gaan zor-
gen. Veel mensen in onze omgeving hebben geen wintervoorraad aan kunnen 
leggen. Wij hebben een stenen huis, we vinden telkens wel weer een manier 
om de boel droog te krijgen en op te ruimen. Maar de zigeuners in hun lemen 
hutjes komen keer op keer in de problemen.
Overwinteren
We gaan 21 november naar Nederland om te overwinteren tot begin maart. 
Het was voor ons moeilijke beslissing om alles hier even los te laten. Het is 
voor ons goed om weer even in Nederland te zijn en tijd door te brengen met 
onze kinderen en kleinkinderen. Daarnaast willen we u allemaal ook graag 
ontmoeten. We komen graag naar u toe om een presentatie te geven. We wil-
len graag vertellen en laten zien wat we de afgelopen periode hebben gëinves-
teerd in Popesţi! 

Natuurlijk hebben we ook 
het WK in Zuid-Afrika niet 
gemist. Roemenië deed niet 
mee, dus zijn we met zijn al-
len voor Nederland!

Zomaar een foto...
Nog meer Nederlandse hulp
Tirza, Wouter, Jeroen en Michelle zijn ook bij ons 
geweest. Zij hadden geld ingezameld voor een 
speelhuisje in de speeltuin. Ze hadden zelfs zoveel 
ingezameld dat ze alle kinderen ook een bijbels 
dagboekje hebben kunnen geven. Daarna hebben 
we zelfs nog een parkbankje kunnen plaatsen, zodat 
de moeders ook kunnen zitten in de speeltuin. Het 
speelhuisje is een groot succes.


