
EEN ZEGENRIJKE ZOMER …. IN ROEMENIË  

Vol dankbaarheid genieten we van de laatste dagen die de kinderen nog vakantie hebben. We kijken 

terug op een warme afwisselende zomer waar veel in is gebeurt. Het begint hier al wat minder warm 

te worden en we verlangen naar wat het komende seizoen ons zal brengen. We mogen genieten van 

de mooie dingen van deze dag in de verwachting dat morgen ook goed zal zijn, we voelen ons 

bevoorrecht! 

 

De kids  

We zijn zo blij dat het goed gaat met onze kinderen, kleine Eliam heeft zijn plekje in ons gezin 

veroverd en groeit als kool. Zowel Ivanna als Juda moesten behoorlijk wennen aan een klein 

concurrentje, maar dit vrolijke kereltje heeft ook hun hartjes gestolen. De zomervakantie is hier lang, 

Ivanna heeft eind juni al vakantie gekregen. Ze is wat achter qua taal (we oefenen extra thuis), maar 

verder doet ze het erg goed en is erg leergierig, ook ligt ze goed in de groep. Op 13 september 

beginnen Juda en Ivanna aan hun nieuwe schooljaar. Juda komt bij een vriendinnetje in de klas en we 

zijn erg benieuwd hoe hij het gaat vinden. 

Op kamp 

We zijn op kamp geweest! Elk jaar gaan “we” met een groep kinderen op kamp. Vorig jaar is het 

kamp niet doorgegaan en het jaar daarvoor zijn we hier komen wonen toen de kids al op kamp 

waren geweest. Het kamp is op een super mooie plek en de kinderen die we meenemen zien er al 

weken naar uit om mee te mogen en het is voor hen een hele ervaring, want veel van hen komen 

nooit buiten de stad. Ook onze kinderen waren mee en hebben er ontzettend van genoten en doen 

erg hun best om net als de grote kinderen alle punten te halen. Vaak zie we de kinderen maar kort, 

bijvoorbeeld voor een avondje meidengroep of Alpha, daarom was dan ook erg leuk om ze een 

langere tijd met elkaar om te zien te gaan. Het heeft me ook wel aan het denken gezet, want wat is 

mijn hoop voor deze kids / tieners en wat vraagt God van ons daar in… 

 

Tijdens het kamp viel op dat er een aantal tieners zijn waar het heel goed mee lijkt te gaan. De Youth 

Alpha is afgelopen en een aantal meiden zijn inmiddels te oud voor de meiden groep, maar ze lijken 

hongerig naar meer van God en dat is ontzettend gaaf om te zien. Vooral Dorien heeft jarenlang 



gewerkt met deze kids en om nu te zien dat dit zo’n verschil maakt is zo bemoedigend, maar dat 

brengt ons wel bij de vraag: en wat nu… Ik heb het zelf altijd erg leuk gevonden om met tieners te 

werken en het lijkt me dan ook geweldig om met een jeugdgroep te gaan starten, maar dit kan ik 

zeker niet alleen en we hebben hierin wijsheid en meer mensen nodig. 

Reclaimed!  

We zijn voorzichtig weer met ons houtproject begonnen. Emi, één van de jongens die mee was op 

kamp werkt nu bij ons. Een kennis van ons is pas een koffiehuisje begonnen en heeft ons gevraagd 

een overkapping daarvoor te maken. Dit is een leuk project, vooral omdat wij zelf nog geen werkplek 

hebben en een opdracht dat op locatie moet gebeuren is daarom perfect voor ons en dus helpen we 

hem daarmee. Er zijn nog steeds veel zaken die goed moeten komen (zoals de officiële papieren en 

een werkplek) en dat is dan ook best spannend, toch is het tegelijkertijd ook weer zo bemoedigend 

om te zien hoe de puzzelstukjes op hun plek lijken te vallen. 

 

Vakantie  

We zijn samen met mijn moeder, een vriendin en een aantal van hun pleegkinderen op vakantie 

geweest in Copsa Mare, een klein plaatsje in centraal Roemenie. Nathanja, Marcel en hun kids zijn 

ook nog een weekje bij ons in Constanta geweest en het was dan ook ontzettend leuk om bij te 

praten en te kunnen laten zien hoe ons leven er hier nu uit ziet. Ivanna en Juda hebben erg genoten 

van alle aandacht en de bijzondere uitjes die we samen hebben gemaakt. 

 

Ons huisje  

Nog steeds zijn we druk met ons huis, de gasaansluiting duurt weer langer dan verwacht en er 

moeten nog een aantal vergunningen komen (o.a. van de gemeente), het kan dan ook nog steeds 

zo’n 7 maanden duren en dat werkt wel heel frustrerend. We denken er nu dan ook over om 

voorlopig maar een houtkachel te nemen (lijkt ook gezellig) en tijdelijk een boiler voor warm water. 

We kunnen nog wel langer blijven wonen in het huis waar we nu inzitten maar de huur blijft 

natuurlijk wel doorlopen. 


