
NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - VOORJAAR 2011

De Heer is Koning voor 
eeuwig en altijd !

Exodus 15:18

Beste mensen
Deze keer een nieuwsbrief, anders dan andere keren. Dit keer komt de nieuws-
brief echt uit Popesti, voor één keer. Het leek ons leuk om de nieuwsbrief deze 
keer samen met de kinderen te maken en persoonlijk naar u te sturen. Aller-
eerst willen we iedereen heel hartelijk bedanken, die ons hebben gesteund op 
welke wijze dan ook!! Zonder u hadden we nooit datgene kunnen doen, wat er 
allemaal gebeurd hier in Popesti.

Deze winter zijn we een lange periode in Nederland geweest. Het was nodig 
om even afstand te nemen van het intensieve werk in Popesti. In die peri-
ode hebben we volop genoten van de kinderen en kleinkinderen. We vinden 
het oprecht  jammer, dat we veel mensen niet hebben kunnen bezoeken. We 
hadden het beloofd en soms zelfs afgesproken, maar heel spijtig kon dat niet 
doorgaan. Wie weet bij een volgend verlof…..

Stichting Koningskinderen | www.koningskinderen.info | Eerste Pagina

Verlof

Welkom terug!

Zomaar een zaterdagmiddag

Zomaar een foto...

30 april komen tradito-
neel de klussers weer naar 
Popesti voor een week. Een 
traditie waar we blij mee zijn, 
maar ook trots op zijn.
Ditmaal gaan ze (gedeelte-
lijk) de buitenkant van het 
huis isoleren. Daarnaast gaan 
ze een nieuwe slaapkamer 
voorzien van een plafond 
en laminaatvloer. Dat zijn 
de hoofdklussen. De andere 
klussen die net zo belang-
rijk zijn, zijn teveel om op te 
schrijven. We kijken ernaar 
uit! 

Klussers

Terug in Popesti, het voorjaar komt eraan! Dus er wordt hard gewerkt op 
het land. Het is een af en aan rijden van karren met mest en overal op het 
land zijn brandjes om de rommel te verbranden. Het eerste pootgoed gaat de 
grond weer in, de bloemetjes naar buiten en in de potten. Grote emmers wit 
kalk, alles wordt weer schoon en fris. Overal hetzelfde tafereeltje.

Natuurlijk hebben de kinderen ons 
gemist. Wie mist het nou niet om 
een aai over je bol te krijgen, een 
maaltijd, een douche of een paar 
schoenen. Maar veel kinderen 
maakte opmerkingen zoals: “Nu 
komt alles weer goed” of 
“Eindelijk weer in bad“. De 
eerste dagen is er heel wat af 
geknuffeld. We konden jammer 
genoeg niet gelijk starten met 
het programma, omdat bijvoorbeeld de kranen 
kapotgevroren waren en we hadden nog geen eten verzameld. Maar won-
derlijk genoeg hadden de kinderen genoeg aan aandacht en een praatje. Ze 
hadden ons een hoop te vertellen en al snel waren we op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes.

Even leek het erop dat Donita helemaal terug zou komen in Casa Speranta. Ze 
was helemaal geïnstalleerd. Ze ging weer naar school en een psycholoog hielp 
haar tweemaal per week om alles op een rijtje te krijgen. Toch was de drang 
om terug te gaan ineens zo groot dat ze niet tegen te houden was. Wat we ook 
bedachten, ze was niet te stoppen. Dat vonden we heel spijtig en we begrepen 
er niets van. Een paar dagen later kwamen we er ‘toevallig’ achter, dat Dora 
contacten had, die naar het loverboycircuit leiden. Een dag voor ze zou ver-
trekken kwamen we erachter, dat ze met Donita naar Oradea zou gaan en van 
daaruit naar Constanta geloods zouden worden. Dat was een heftige schok, 
dat dit gebeurt onder onze ogen. De contacten waren tot stand gekomen via 
chatten en de telefoon. Op dit moment gaat het goed met Dora. Ze doet er lang 
over om alles goed te begrijpen wat er allemaal is gebeurd. Of ze het allemaal 
goed begrijpt vragen we ons af. Ze heeft dus veel bescherming nodig.

Donita

De Ikea keuken heeft ook 
Popesti bereikt!

Zomaar een foto...
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Gebedspunten:
Bescherming voor Dora.
Een goede gezondheid voor ons.
Voldoende financiën voor de zomerkampen.
Mogelijkheden voor een personenbus voor 9 personen.

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

Josif
Josif, onze wekelijkse hulp, komt steeds vaker omdat we het erg veel werk 
hebben. Hij heeft een baan waar hij op werkdagen om de dag werkt. De tus-
senliggende dagen is hij graag bij ons. Hij is er 
gemiddeld één tot twee keer per week. Hij helpt 
Herman met zware klussen of hij helpt in het kinder-
programma. De kinderen zijn gek op Josif. Josif komt 
ons in zijn vakantie in de zomer ook extra helpen. 
Tegenwoordig komt ook Lina één keer per week. Zij 
gaat het hele huis door om schoon te maken. 

.Overige nieuwtjes
Naast alle bezigheden zijn we bij ons in Casa Speranta, ook plannen aan het 
maken voor de zomer. We willen graag een tentenkamp achter in de tuin voor 
alle zigeunerkinderen.
Momenteel hebben we genoeg aan het dagelijks leven. We moeten goed op 
onszelf letten, niet over onze grenzen gaan. 
Van 4 tot 13 juli komen de tieners weer. Na het succes van vorig jaar staan ze 
allemaal weer te popelen om naar Popesti te komen. Naast de tieners die vorig 
jaar kwamen, komen nu nog meer deelnemers, die ook graag mee willen. We 
gaan de kinderen deze zomer weer verwennen met een hoop vitamine A (aan-
dacht). Op dit moment worden er allerlei plannen uitgewerkt.
Vorige week kwam er een juf bij ons, die in een paar dorpen verderop woont. 
De juf kwam met een aantal zigeunerkinderen om hen te ontluizen. We zijn 
dus bekend in de wijde omtrek. Ze dacht echter dat wij alles deden. Ze was 
zeer verbaasd, dat ze zelf shampoo en handdoeken in handen kreeg. Met liefde 
en respect ontvangen we iedereen,  maar ze leren ook waar onze grenzen lig-
gen. 
Ook wij leven samen met de kinderen naar Pasen toe. Eerst vieren we Palm-
pasen. Op Goede Vrijdag hebben we met de kinderen een maaltijd en leggen 
we het avondmaal uit aan de kinderen. Tweede paasdag is het feest in Casa 
Speranta. In twee groepen, draaien we een paasfilm. De kinderen krijgen dan 
ook een tasje vol met attenties. De kinderen van de Prismaschool uit Alphen 
aan de Rijn hebben voor alle 100 kinderen een tasje gemaakt!

Deze zomer komt Dorina 
Knobbout bijna 3 maanden 
ons helpen. We zijn daar erg 
blij mee, omdat de zomer 
periode topdrukte is. Dorina 
heeft een groot hart voor de 
kinderen in Popesti en voelt 
zich hier als een vis in het 
water.

Vis in het water...

We groeten jullie vanuit Popesti en bedanken u voor het lezen van de nieuws-
brief. We wensen jullie gezegende paasdagen!
Herman en Tineke Verheij-Bos en alle kinderen

Wensen
We hebben een paar wensen. We hebben al eerder beschreven, dat we graag 
een busje willen hebben, waar 9 personen in kunnen. Op die manier kunnen 
we meer kinderen meenemen naar bijvoorbeeld clubactiviteiten in de stad, 
het zwembad of het bos. Nu rijdt Herman een paar keer heen en weer met de 
auto of moeten we kinderen teleurstellen.
Naast een busje, willen we graag een afwasmachine om het drukke huishou-
den te ontlasten. De kinderen wassen vaak af, maar in de praktijk betekent dat 
dat we het alsnog zelf moeten doen, omdat het niet hygiënisch is. 
Als u nog een tent over heeft (voor de zomerkampen) en deze aan ons zou wil-
len schenken, zou dat geweldig zijn! 30 april gaan de klussers naar ons toe. Zij 
kunnen nog wel wat meenemen. 

Zing voor de Heer, 
Zijn macht en majes-
teit zijn groot!

Exodus 15:21

Simone

Zomaar een foto...

De vuilverbranding

Zomaar een foto...


