NIEUWSBRIEF HERMAN EN TINEKE VERHEIJ - ZOMER 2012

Lieve mensen,

Nieuws uit het oosten….een nieuwe nieuwsbrief van Herman en Tineke en van
alle kinderen die in Casa Speranta komen. Drukke tijden aan het begin van de
zomer: het land bewerken, de kampen voorbereiden, de renovatie en reparaties na de brand.
Het gaat goed en er gebeurt erg veel. Dit varieert van kinderen die honger
hebben, een gat in hun hoofd, een begrafenis, griep, ruzies, verdriet maar ook
heel veel lol. De veelzijdigheid van het werk maakt dat het nooit saai is! Het
kost echter wel heel veel energie en dat merken we iedere dag. Dag aan dag
draagt Hij ons en geeft Zijn vrede en dat mogen we uitdragen!

Groot nieuws!

Zeven maanden na de brand is het atelier
(de plaats voor vele activiteiten) zover
dat we het weer in gebruik hebben genomen. We zijn er heel blij mee, maar de
kinderen nog blijer. Ons geduld is wel op
de proef gesteld. Het was moeilijk om
positief te blijven, omdat de aannemer
zich steeds niet aan de afspraken hield
en uiteindelijk failliet ging. Dat heeft
veel stress en spanning veroorzaakt.
Intussen is de aannemer in een ander
bedrijf verder gegaan en heeft de afgelopen week het werk bijna afgerond.
We hebben erg veel verf gekregen van
Sikkens en zo konden we alles goed in
de verf zetten. Alles is kraakhelder en
netjes! De jongens Alex, Dennis, Emy en
Naty hebben Herman enorm geholpen.
Maar ze hebben ook veel geleerd! Ze
mochten vrij van school, omdat ze hier
meer zouden leren dan op school. Zelfs
de juf wil komen kijken. Ze zijn heel trots!
En terecht!

Eindelijk weer kinderdienst in het atelier

24 juni hadden we weer de eerste kinderdienst in het atelier. De kinderen
hadden veel plezier en kregen veel aandacht. Het was een geweldige middag.
Het thema was ´God is liefde´. Een groot hart (op ons nieuwe schoolbord)
werd gevuld met alles waar we over spraken. God heeft zo’n groot hart dat je
met al je verdriet, geheimen, teleurstelling, blijdschap en dankbaarheid naar
Hem toe kan gaan en bij Hem mag laten. De bekende typetjes speelden het
uit. De prinses was verdrietig en de boswachter was boos en teleurgesteld dat
hij niet gekozen was als burgemeester. De
deftige
dame was verliefd, de kok had een geheim,
allemaal naar het hart van God. Toen we de
kinderen een lied wilde aanleren zeiden
de kinderen: “Een lied aanleren kan je beter aan Dorine overlaten, want jullie kunnen niet zingen”. Dat was duidelijk. Dat is
dan het resultaat als je wil dat kinderen
eerlijk zijn. De kinderen hebben genoten,
maar wij ook!

Overvloedig geef ik u;
zoals de Vader Mij zond ,
zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde
uit; vrede zij u.
Opw. 503/ Joh . 20:21

enproject

Boodschapp

We hebben een boodschappenproject: mensen kunnen
boodschappen halen bij de
winkel in het dorp. Elk gezin
mag per maand voor 23 euro
besteden. Dat geldt voor
gezinnen die ondersteund
worden in het project ´steuntje in de rug´. Deze gezinnen
worden ondersteund met 30
euro per maand. De 7 euro
die dan overblijft is voor medicijnen, de dokter of andere
calamiteiten. Wilt u overwegen een gezin te ondersteunen in dit project?

s weten...
Laat het on

Als u de nieuwsbrief niet
meer wilt ontvangen.
Als u de nieuwsbrief per
e-mail/post wilt ontvangen.
Als u voor iemand persoonlijk wilt bidden.

foto...
Zomaar een

Typisch zomertafereeltje in dit land! Jonge
hondjes!
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1juni: Kinde

Zomerkamp

We hebben deze zomer twee kampen voor de kinderen van Popesti. Net als
vorig jaar staan de tenten al klaar om van start te gaan. Met het verschil dat
we de tuin van de buren erbij mogen hebben. Met trots maaien de jongens
elke week het gras, want het moet een mooi voetbalveld blijven. We staan nog
steeds verbaasd wat voor details de kinderen nog weten uit vorige kampen.
Deze dagen peppen de kinderen een heel jaar op, maakt ze vrolijk. Daarom is
het belangrijk dat deze kampen er weer komen. Twee groepen jongeren komen uit Nederland om een geweldig programma met de kinderen te hebben.
Een kinderkamp, een eigen programma, contact met andere tieners en een
spetterende kinderdienst. Wij kijken er naar uit, maar het is onvoorstelbaar
hoe de kinderen er naar uitkijken.

Armoede

Er zijn gezinnen die ver beneden de armoedegrens leven en waar de kinderen slecht verzorgd worden. We dringen maar niet door bij de moeders hoe
belangrijk het is om schoon te zijn. Als de kinderen ongedierte hebben, mogen
ze niet naar school en dat missen ze dan. Maar ze worden ook buitengesloten.
Dat kan hard uitpakken. We proberen daarin te helpen en te bemiddelen. We
kijken hoofdzakelijk naar de kinderen. Er zijn kinderen die zo blij zijn dat ze
na een douche schoon zijn, schone kleren aanhebben en mooie haren hebben,
dat we plat geknuffeld worden. We zijn erg dankbaar dat we dit kunnen doen,
maar toch klopt er iets niet. We willen graag het probleem bij de ouders aanpakken. Daar is hoofdzakelijk geduld, liefde en tactiek voor nodig. We krijgen
met veel ouders een steeds beter contact. Een contact wat van twee kanten
komt. We krijgen voor bepaalde gezinnen steeds meer respect voor hoe ze
met elkaar omgaan en hoe ze het samen redden. Er is echt geen werk voor
ongeschoolde mensen. Dat maakt de armoede alleen maar erger en de verleiding om te drinken en te stelen ook. Het is dus erg moeilijk om deze cirkel te
doorbreken. Toch willen we deze mensen erg graag helpen door te getuigen
van Gods liefde. Verandert er dan helemaal niets? Jazeker wel en daar zijn we
ook erg dankbaar voor.

foto...
Zomaar een

De ´mannen´ genieten van het
mooie weer!

Prachtige zigeunerkleding!
Als u wilt bidden voor ons en het werk in Popesti, dan zouden we dat geweldig vinden. Er is elke eerste van de maand een nieuwe gebedsbrief die u dan
toegestuurd krijgt.

We groeten u vanuit een zonnig en warm Popesti en wensen u een fijne vakantie!
Herman en Tineke Verheij
Stichting Koningskinderen, K.v.K.Rijnland nr. 28086714,
ING-bank: 8828301

Kinderdag wordt zeer uitgebreid gevierd in Roemenië.
Wij hebben in Casa Speranta
alle activiteiten naar zaterdag
2 juni verschoven. Eerst ‘s
middags spelletjes bij de containers met echte prijzen! Om
19 uur voor de grote kinderen een gezellige avond in het
atelier, dat het klaar is. We
hebben foto’s gekeken van
de afgelopen 10 jaar. Dat was
een groot succes. De stoere
puber van nu als peuter op
het scherm. We hadden grote
lol.
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