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NIEUWS VAN DE FAMILIE BRUINTJES UIT ROEMENIË
ZOMER - Als ik er aan denk waar ik me allemaal zorgen over heb gemaakt en nu terugkijk hoe alles is
gegaan, dan kan ik wel concluderen dat zorgen maken niet de beste tijdsbesteding is! We zijn nu iets
meer dan een jaar in Constanta en we kunnen met dankbaarheid terugkijken op een heel gezegend jaar!
We zijn benieuwd wat het komende seizoen ons zal brengen en in deze nieuwsbrief willen we je daar
alvast iets meer over vertellen, ondertussen probeer ik te leren vooral benieuwd te zijn i.p.v. bezorgd.
Een huisje!
We hebben een huis! Toen we hier kwamen konden we tijdelijk
in het huis van zendelingen uit Noorwegen wonen, maar
tijdelijk is meer dan een jaar geworden, en nog steeds kunnen
zij (i.v.m. corona maatregelen) niet terugkomen. Dit heeft ons
de tijd gegeven om te kijken waar we willen wonen en om daar
een huisje te kopen. Het huis is nog niet af en mijn (schoon-)
vader is hier drie weken geweest om ons te helpen. Als er weer
vluchten uit Noorwegen vertrekken is ons huisje nagenoeg klaar
om er in te kunnen wonen (het zal nog wel even duren voordat
het echt helemaal af is). Dus mocht je zin hebben om hier een
kopje koffie te komen halen dan hebben we een eigen plekje
waar we je kunnen verwelkomen!
Kinder activiteiten
Het aantal Corona besmettingen stijgt hier nog steeds
behoorlijk hard. Mensen lijken niet bang en tot op zekere
hoogte is het leven ook weer normaal geworden. Veel
maatregelen worden niet nageleefd, maar toch heeft het wel
veel invloed gehad op onze zomer. Op het moment dat je een
activiteit organiseert waar je een vergunning voor nodig hebt
komen de regels en daarmee ook de kans op controles om de
hoek kijken.
Daardoor konden onze kinderkampen bv. niet doorgaan en ook andere activiteiten met grotere groepen kinderen
niet. We hebben veel activiteiten met kleine groepjes ondernomen en daardoor heb ik bepaalde kinderen wel beter
leren kennen en kunnen ervaren waar zij blij van worden. Het was soms een teleurstelling als een kamp niet door
kon gaan maar kleinere groepjes vind ik eigenlijk leuker. In het komende jaar wil ik me daar dan ook meer op gaan
richten, er zijn wel anderen die werken met een grotere groep erg leuk vinden.
Een van de meiden van onze meidengroep, Ema, was de laatste tijd niet zo vrolijk aanwezig. Ze mag ook
vaak niet komen omdat ze als oudste van vier op de kleintjes moet passen. Als extra activiteit hebben we
deze zomer een dans workshop gegeven, twee dagen oefenen en dan in het centrum als flashmob de
dans uitvoeren. Ema mocht komen en het was zo leuk om haar te zien dansen! Ze deed zo haar best,
beleefde er duidelijk veel plezier aan en kon het ook echt goed. Ik vind het zo leuk om te zien hoe zo'n
meisje iets vindt waar ze veel plezier aan beleeft en trots op kan zijn (natuurlijk hebben we haar moeder
verteld hoe goed ze is:-).
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Reclaimed
Ons bedrijfje “ Reclaimed” krijgt steeds meer vorm. We hebben nog niet
opnieuw iemand aangenomen, ook omdat we het erg druk hebben met
ons huis. Wel hebben we beter inzicht in het Roemeense systeem of
eigenlijk beter inzicht in wie ons kan helpen binnen dit (complexe)
systeem. Ons businessplan en portfolio zijn bijna af, ook posten we
regelmatig op Facebook en Instagram (volg en like ons!). In de
toekomst willen we dagelijks met jonge jongens gaan werken om hun
te laten ervaren welke mogelijkheden zij hebben. Dat uitzicht maakt ons
nu al enthousiast over de dingen die lukken en vorm krijgen.
Onze kids
Voor Ivanna was het de afgelopen tijd niet altijd gemakkelijk, ze lijkt een vast ritme
en meer kinderen om haar heen te missen. Binnenkort horen we of de scholen
weer opengaan en dat zou voor Ivanna wel heel fijn zijn. Tegelijkertijd zien we ook
hoe ze stappen maakt, dingen durft die ze eerder niet durfde en makkelijker
vriendschappen aangaat en dat is erg leuk om te zien. Juda is ons handenbindertje,
hij is enthousiast, wild en dol op mensen.
Vakantie
Wist je dat Roemenië ook een prachtig vakantieland is?
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net een weekje kamperen achter de
rug en zijn we even op visite geweest in Moceris. Het was heerlijk om even niets te
moeten, te genieten van elkaar, de natuur en om te koken op een vuurtje. Ivanna
kon even weer met Ana en George spelen en daar heeft ze van genoten!

GROETJES, MARCEL, TINEKE, JUDA EN IVANNA

We sturen onze nieuwsbrief naar degenen die onze steunen door hun vriendschap, financiën en
gebed. Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken naar:
NL38 RABO0326 5210 62 t.n.v. Stichting JmeO te Heerde, o.v.v. ‘2218 Koningsstijl’.
tel. +40 723 801 737
YWAM, C.P. 3-307, Constanta, 900790, Romania
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