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Beste mensen

Zo snel als een amanWe groeten jullie vanuit Popeşti. Het is alweer november. De maand is vol van
delboom in het voormooie kleuren in de natuur, de mist en de vriezende nachten. Iedereen is bezig
jaar uitbot, zo snel laat
om zich voor te bereiden op de winter. Karren vol hout moeten gezaagd en
ik mijn woorden uitkleingehakt worden. Het varken krijgt extra te eten om met kerst geslacht te
komen .
kunnen worden. Het laatste wordt van het land gehaald en de schuren liggen
Jeremia 1:11a
vol. De winter komt!
eşti
Zo is het dagelijks leven op dit moment in Popeşti. Na de zomer hadden we
len van Pop
e
g
n
E
even een dip. Alles leek anders te gaan dan we hoopten of gepland hadden.
We moesten even stilstaan om te luisteren naar Gods plannen voor ons. Als je
Dorine is hier drie maanden
gewend bent altijd maar door te gaan is het moeilijk om stil te staan en alleen
geweest deze zomer. Als hulp,
te luisteren. We hadden geduld nodig en hoe harder we plannen maakten, des
maar ook als teamlid hebte harder onze plannen van tafel werden geveegd. Later bleek dat er een veel
ben we het heel goed gehad
mooier plan was voor ons.
met elkaar. Dorine heeft een
(Jeremia 1-11a ‘dat zie je goed’, zei de Heer, zo snel als een amandelboom in het
koor op gericht ‘Ingerii de la
voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.)
Popeşti’ Oftewel de engelen
Het ging ook heel snel eind oktober. Opeens werden veel dingen duidelijk en
van Popeşti. Met veel entouwaren er oplossingen voor een vernieuwd programma.
siasme hebben de kinderen
(Jeremia 1-19 Ze zullen je bestrijden,maar niet verslaan, want ik zal je terzijde
tijdens hun repetities 2
staan en je redden, spreekt de Heer.)
keer per week gezongen en
gedanst. Optredens in het
Een stevige maatijd
bejaardenhuis, de kerk, de
Eén van die programmaondelen is de maaltijd tweemaal per week voor de
club en op straat waren een
kinderen. De meeste kinderen gaan naar de speciale school hier in Popesti.
groot succes.
Voorheen hadden zij tot 3 uur school en daarna kwamen ze naar ons toe om te
Dit heeft veel indruk op de
douchen, aandacht te krijgen en een praatje te maken. Nu gaan de kinderen tot
kinderen gemaakt. Ze kijken
5 uur naar school. Omdat het een hele lange dag is (van half 8 tot 5 uur) zijn
ernaar uit, dat Dorine met de
de kinderen erg moe en gaan in het schemer naar huis toe. Dat neemt niet weg
kerst weer komt om te zingen
dat er veel kinderen honger hebben. We hebben gezien, dat als kinderen regelmet elkaar, maar ook om
matig een maaltijd krijgen, ze beter fuctioneren. Nu wordt er veel op zaterdag
optredens te verzorgen. Ze
gedoucht en andere kinderen vinden toch nog ergens een gaatje in hun drukke
voelen zich heel belangrijk en
schema. Soms is het voor de juf een te lange dag en mogen de kinderen eerder
gewild, dat is prachtig!
naar huis of sommige komen toch na schooltijd nog even langs.

Zondag een feestdag

Nu hebben we op zondag een feestdag! Elke zondag houden we om 2 uur een
kinderdienst. Met groot succes! Met 50 kinderen zitten we in het atelier hier
bij huis en hebben een geweldige tijd met de kinderen. We vertellen een bijbelverhaal en beelden het uit door een toneelstukje, poppenkast of een spel. Terugkerende typetjes verrijken het geheel. De prinses, de boswachter, het oude
vrouwtje, de circusartiest en de kok. Zij gaan in op de vertelling die Herman
duidelijk maakt. De kinderen zijn gebaad bij het visualiseren van het verhaal.
Ze worden na de vertelling gezegend. Vervolgens knutselen we of maken we
een kleurplaat om het verhaal te verwerken. De kleurplaat of het geknutselde
nemen ze mee naar huis. En dan.... eten we lekker een maaltijd. Vijftig kinderen die enorme trek hebben schransen hun bord leeg met veel genoegen!
En wij? Wij zijn gezegende mensen dat we dit mogen en kunnen doen. Omdat
we gezegend zijn schudden we het uit onze mouw en hebben er erg veel
plezier in. We genieten er ook van, dat de kinderen de rest van de week er op
terug komen.

Een drukke zomer

De afgelopen zomer was erg gevuld. Gasten kwamen, we hadden plezier, de
zon scheen en er waren veel kinderen. We kijken terug op een geslaagde
zomer. Jongeren uit Alphen hebben 10 dagen de kinderen vermaakt, maar ook
aandacht en liefde gegeven. Elke dag komen de kinderen er op terug. De meest

s weten...
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pen

uiteenlopende details krijgen we dagelijks te horen. In 2012 zullen er twee
Zomerkam
groepen jongeren komen. Voor ons is dit van toegevoegde waarde. Iets wat wij
We hebben de kinderkamniet hadden ingeschat toen we naar Popesti vertrokken.
pen in de achtertuin gehouden, met twee grote tenten.
Oud nieuws en nieuw nieuws
Twintig kinderen per kamp
In het verleden gaven we een aantal moeders elke dag melk. We betaalden
hebben een geweldige tijd geiemand die een koe in zijn bezit had voor de hele maand en kregen zo elke dag
had. Deze zomer hadden we
melk. We kwamen erachter dat er gesjoemeld werd. Er werd geld gegeven in
ook een zwembad in de tuin.
plaats van melk of de melk werd aan een ander gegeven en de boerin maakte
Dit was één van de hoogtehaar eigen regels. We kregen geen eerlijke antwoorden. Omdat we er geen
punten. Maar spel, sport en
vat op kregen, zijn we gestopt. We dachten over een mogelijke oplossing na.
andere activteiten waren er
We willen graag op een goede manier helpen en dat moet af en toe herzien
ook. De kinderen genoten
worden. We hebben te maken met een andere cultuur, maar ook met mensen
het meest van de aandacht,
die ver onder de armoedegrens leven. En als je echt niet anders kan, ben je als
een schoon bed en een eigen
een kat in het nauw die gekke sprongen maakt. En dat heeft zijn grenzen. Ook
hoofdkussen. En niet te verdat willen we graag leren. Eerlijk zijn, niet stelen, niemand bedonderen. En
geten het eten.... Dat was wel
dat is een hele klus! En het gaat gepaard met hele boze mensen die op de vuist
het mooiste van het kamp
willen gaan of ons bedreigen (Jeremia 1-19).
zeiden ze de laatste dag. We
Per 1 november is er een nieuw idee van start gegaan. We geven de ABC
kregen 3 keer per dag eten!
(kruidenier op de hoek) 100 lei (dat is nu €22.50), zodat de mensen in het
dorp er een maand lang elke dag iets kunnen gaan kopen. Ze kopen er brood,
olie, bloem, rijst e.d. Sommige kopen alles tegelijk, anderen kopen elke dag
een brood en weer anderen houden het op melk. In het begin zorgde dit voor
moeilijkheden. Iedereen in de zigeunerwijk is namelijk arm en heeft honger,
maar we kunnen niet iedereen op deze manier ondersteunen. Dat zorgde voor
boze moeders aan ons hek, die als briezende leeuwinnen voor hun kinderen
opkomen.

Buitenland

Steeds meer ouders vertrekken naar het buitenland om te werken. Dit is een
terugkerend verhaal. De Roemeense regering probeert er iets aan te doen
door regels aan te scherpen, maar tot nu toe is er nog niet veel verandering.
Het is een zorgelijk feit dat veel kinderen alleen thuis zijn, zonder zorg en
zonder opvoeding. Door veranderingen in het zorgstelsel komen ook steeds
meer mensen in moeilijkheden, omdat ze de dokter of medicijnen niet kunnen
betalen. Voor sommigen is het zelfs levensbedreigend.
Toch gaat het steeds beter met Roemenië en zien we veranderingen die ten
goede komen. Inspectie op scholen wordt aangescherpt, onderwijzend perso- Afscheid...
neel uit de communistische tijd wordt ontslagen. De kwaliteit van het lesmaDeze zomer hebben we
teriaal wordt beter. Er zijn meer controles of kinderen daadwerkelijk naar
afscheid moeten nemen van
school gaan (als de kinderen niet gaan, krijgen de ouders geen kinderbijslag).
Ximena, een jonge vrouw van
26 jaar. Zij was psycholoog
en hielp ons met meerdere
School
kinderen. Er waren kinderen
We waren heel blij dat in het nieuwe schoolseizoen elf kinderen meer naar
die logopedie kregen en Xischool gaan dan voorheen. Een aantal kinderen verandert zichbaar, heerlijk
mena hielp een aantal tieners
om te zien! Annie komt regelmatig douchen en schone kleren vragen. Ze wil
en tienermoeders om alles
geen dag meer overslaan om naar school te gaan. Nu leren we haar om met
op de rails te krijgen. Ze had
simpele dingen er verzorgd en leuk uit te zien, zodat ze daarom niet geplaagd
dezelfde denkwijze als wij
wordt. Ze geniet van de positieve aandacht en om voor de spiegel te staan.
en was een grote hulp voor
Denisa is 14 en ging naar de speciale school. Ze is daar inmiddels klaar. Nu
gaat ze met hulp naar het voortgezet onderwijs in Popeşti. Het is heel moeilijk, ons. Ze was ziek en terwijl ze
psalm 23 zong, is ze in coma
maar ze gaat graag. We hopen dat ze een voorbeeld zal zijn voor veel andere
geraakt. Waarna ze na 3 dameisjes, die meestal op deze leeftijd thuisblijven en van het een komt het
ander en zijn ze moeder als ze 16 jaar zijn. Bianca dreigt tussen wal en schip te gen stierf. We missen haar en
de kinderen ook.
raken. Haar zusjes Larissa en Natalia gaan nu naar de speciale school. Bianca
heeft de testen te goed gemaakt. Met andere woorden, ze is te intelligent voor
de speciale school, maar ze wil met geen mogelijkheid naar een andere school.
koningskinderenroemenie@gmail.com
Ze moet nu naar een school in Bistra waar niemand anders naartoe gaat. Omdat moeder het wel best vindt, blijft Bianca nu thuis.
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Vervoer

Zoals u al eerder gehoord hebt willen we erg graag een 9 persoons busje,
zodat we meer kinderen mee kunnen nemen naar verschillende programmaonderdelen. Nu er steeds meer mankeert aan de auto, is het verlangen van een
bus nog groter geworden.
Nicky (14 jaar) heeft de Nijmeegse viedaagse gelopen en zich laten sponsoren.
Dit heeft ruim €1500.- opgebracht. We zijn hier erg blij mee. Er is echter meer
geld voor de bus nodig. Floris Sloof coördineert actie ‘BUS’. Als iemand zelf ook
een ludieke aktie wil organiseren of iets dergelijks neem dan contact op met
Floris.

Wie verwachten we?

We kijken uit naar de kerstperiode. We houden geen kerstfeest met cadeaus, maar willen wel de kerstvakantie in het teken zetten van de komst
van Jezus.
De kapper... die komt een hele zaterdag om alle kinderen te knippen en
mooi te maken.
We gaan alles versieren, want we verwachten Iemand!
We verwachten Dorine en Nicky!
We maken een feestmaal met elkaar, want we verwachten Iemand!
We verwachten dat het een knalfeest gaat worden!
De maand december komt Cindy ons helpen met de activiteiten.
In januari en februari komen we naar Nederland. Als u benieuwd bent
naar onze verhalen en wil weten hoe alle projecten verlopen, dan komen
we graag naar u toe om foto’s te laten zien en uw vragen te beantwoorden.
U kunt ons mailen: koningskinderenroemenie@gmail.com. Vanaf 16 januari kunt u ons bellen op 06-17588992

Gebedspunten:

Blijven bidden voor Dora.
Voor alle kinderen die alleen thuis zijn.
Voldoende financiën voor het boodschappen project.
De kinderdiensten kunnen niet zonder gebed.
Bescherming in de wijk.
Een gezegende kerst.
Stichting Koningskinderen, K.v.K.Rijnland nr. 28086714,
Fortisbank rekening nr. 892.304.871 / ING-bank: 8828301

t
Opknapbeur

In de herfstvakantie is de
familie Pont geweest. Zij hebben de containers gepimpt!
Wim, Wilma, Rick en Nienke
hebben er iets geweldigs van
gemaakt. Nadat de klussers
in het voorjaar de containers
hadden opgeknapt en blauw
hadden geschilderd, zijn de
containers nu een lust voor
het oog, dankzij de gezellige
en vrolijke schilderingen.

Dora

Dora is al 5 maanden in Italië
bij haar moeder of haar zus.
We hebben regelmatig contact met haar. Ze wil graag terug naar Popeşti, maar er zijn
tot nu toe geen mogelijkheden. Ze heeft al wel een hoop
mogelijkheden verspeeld om
weer naar school te gaan.
Ze maakt wel een rustige en
ontspannen indruk.
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