EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN 2017
Onder is een overzicht van de activiteiten die we hebben ondernomen in 2017. We willen
u bedanken voor uw betrokkenheid bij dit werk, want zonder uw hulp was dit niet
mogelijk geweest.
DISCIPELSCHAPGROEP
In dit jaar zijn we een tweede discipelschap groep gestart. We zien dat de interesse voor
God toeneemt en dat God ook meer persoonlijk voor ze wordt. Ook leren ze de kracht
van gebed. Een van de tieners is verhuisd naar een huis wat bekend staat als een huis met
een geest of spookhuis ('haunted house' in het Engels). Zij en andere in haar familie
hadden last van nachtmerries. We hebben haar geleerd hiervoor specifiek te bidden en ze
gaf aan dat iedereen beter sliep daarna. Eind 2017 zijn we een tweede discipelschapgroep
gestart met een paar tieners van een andere wijk.
Om de tijd te maken voor deze groepen hebben we twee tienerprogramma's
samengevoegd. Een aantal oudere tieners zijn gestopt met het bezoeken van de
programma's. Enkele waren zwanger, andere zijn weggelopen naar de stad om met een
jongen samen te wonen. Helaas zorgt dit elk jaar weer voor uitval. We blijven ze
uitnodigen, maar vaak komen ze niet meer. Vanuit de kindergroep zullen binnenkort weer
nieuwe tieners doorstromen naar ons tienerprogramma, maar we wachten nog even,
omdat anders het leeftijdverschil met de oudere tieners die nog wel blijven erg groot
wordt.
NIEUW KINDERPROGRAMMA
In september hebben we het kinderprogramma van de wijk 'Rampa' weer opgepakt (zie
het overzicht van 2016 voor meer hierover). We werken nu samen met een lokale
Bijbelschool (Christ for the Nations) en twee leiders van JmeO komen soms ook nog.
Meestal komen er tussen de 15 en 25 kinderen. Vaak vechten de kinderen buiten een vete
uit: of met elkaar of met een andere wijk. Dit gaat gepaard met het gooien van stenen
naar elkaar en laatst trok een van de kinderen zelfs een mes. Het is daarom belangrijk dat
we een redelijk grote groep toegewijde vrijwilligers hebben voor dit programma.
OVERZICHT PROGRAMMA'S
We zitten momenteel op acht programma's per week:
Vier kinderprogramma's: de wijken Dallas, Cantonolui, Coastei en de Rampa.
Twee tienerprogramma's: combinatie groep tieners voor Dallas en Cantonolui en een
jonge tienergroep voor Cantonolui.
Twee discipelschapgroepen
Daarnaast hebben we af en toe een vrouwenbijeenkomst.
Totaal komen rond de 150 verschillende tieners/kinderen wekelijks naar een van de
programma's.
Een ander echtpaar heeft in ons gebouw een houtwerkgroep en naailessen (zie het
overzicht van 2015).

ANDERE ACTIVITEITEN
Daarnaast hebben we ook dit jaar kleding uitgedeeld via ons kledingdepot. We doen dit
gebaseerd op het contact dat we hebben met de families. We hebben ook enkele
huisbezoeken gedaan. Verder hebben we verscheidene maaltijden gegeven aan de
kinderen. Met Kerst ontving iedereen die onze programma's bezocht tevens een
schoenendoos. Na een brand in de wijk Cantonolui hebben we voedsel en kleding uit
kunnen delen, dit laatste was in samenwerking via Roma Boots and St. Charis.
BOUW WERKZAAMHEDEN 2017
Qua bouwen hebben we dit jaar de buitenkant van onze ontmoetingsgebouw in Pata-Rat
afgewerkt. We hebben nu twee ijzeren toegangspoorten, gelast door een team: een
voetgangerspoort en een poort voor de auto. We hebben een looppad langs het gebouw en
traptreden naar de ingang. Ook buiten hebben we de oprit met beton gestort. Dit zodat de
kinderen niet door de blubber naar het gebouw komen en we met auto tot aan het gebouw
kunnen komen met onze voorraden. Ook hebben we een nieuw houthok, waarin we hout
voor de winter opslaan. We hebben het hek versterkt, omdat kinderen er overheen
klommen. Het gebouw is van buiten opgeknapt en een team heeft ook een binnentoilet
gemaakt, maar we moeten nog werken aan een wateraansluiting. Buiten hebben we in de
wijk drie houten toiletten geplaatst, elk voor twee families. Vele hebben geen toilet en
doen hun behoeften in het wilde weg, langs hun huis of zelfs voor de poort van ons
gebouw.
TEAMS
We hebben het bouwwerk gedaan met verschillende teams. In totaal hadden we zeven
teams vanuit Nederland (en eentje uit Engeland).
- Nehemia Bijbelschool, 3 dagen
- GAiN (Agape) United Kingdom, 10 dagen
- Families vanuit Nehemia Zwijndrecht, 7 dagen
- Jeugdgroep de Schuilplaats uit Bergen op Zoom, 7 dagen
- Verschillende families vanuit Delfgauw, 7 dagen
- Junior Mission 1 en 2 (respectievelijk een dag en drie dagen)
- The American Protestant Church of The Hague, 7 dagen
Daarnaast hadden we enkele groepen voor een dag, die vanuit een ander werk in
Roemenie op bezoek kwamen. In samenwerking met JmeO hadden we zo verschillende
teams uit met name Amerika. Ook hadden we tweemaal bezoek van een familie voor een
week die ons hielpen (een vader en volwassen zoon voor praktisch werk en een gezin met
drie tieners die tijdens Kerst kwamen).
AFBOUW HUIS
Daarnaast hebben we in 2017 ons eigen nieuwe huis afgebouwd. Het huis is geschakeld
aan ons oude huis, zodat we de nutsvoorzieningen konden doortrekken van het oude naar
het nieuwe huis. We zijn op 3 januari 2018 verhuisd. Ons nieuwe huis is groter en de
kinderen hebben nu hun eigen slaapkamer, in plaats van dat ze met ons slapen. Het oude
huis had ook een probleem met schimmel, wat gezondheidsklachten gaf. Zowel mijn
zoontje Timo als ik kregen longontsteking. We konden niet meer in de enige slaapkamer

slapen en sliepen dus allemaal in de woonkamer. Nu gaat het met iedereen een stuk beter
qua gezondheid en in het algemeen is er meer rust in het gezin omdat er nu de ruimte is
voor iedereen om zich vrij te bewegen zonder te struikelen over speelgoed of een ander
familielid. Dit was een hele grote voorruitgang voor ons.
TRANSITION HOME
Voor 2018 willen we ons oude huis opknappen. Het schimmelprobleem moet worden
aangepakt. We moeten schilderen, de buitenkant isoleren en deugdelijke ventilatie
plaatsen. Voor de eerste inrichting hebben we al een donatie gekregen. We willen het
huis gaan gebruiken als een logeerhuis voor de tieners van de wijk. Dat ze naast de
discipelschapgroep ook een keer een nachtje kunnen blijven. Even weg van hun
problemen en omgeving om bij te tanken. Het idee is dat het van af en toe een nachtje
weg, meer structureel wordt en dat ze in de week van maandag tot en met vrijdag daar
komen. Op die manier kunnen ze zich volledig op school richten, zonder afleiding vanuit
de wijk waaruit ze komen. Ze kunnen in stilte hun huiswerk maken, krijgen een warme
maaltijd en kunnen schoon naar school. We hopen op die manier dat ze zich volledig op
school kunnen richten en daardoor school afmaken, zonder halverwege zwanger te
worden. Het weekend zijn ze in principe thuis, we willen de tieners niet adopteren of bij
hun ouders wegtrekken. Het is echt bedoeld voor tijdens de schoolgaande periodes. Dit
project noemen we 'transition home,' want het huis is bedoeld als een tussenstap tussen de
wijk en integratie in de stad/normale samenleving. We willen ze in die tijd ook betrekken
bij de kinderprogramma's, zodat ze zelf helpen met het uitreiken naar hun eigen wijk. Dit
project is een vrij groot project, wat we natuurlijk willen laten groeien de komende jaren.
KAMPGROND
Een ander bouwproject is de kampgrond. Op de kampgrond hebben we al twee
zeecontainers staan (zie overzicht van 2015). Deze willen we op betonnen voetjes
plaatsen en ombouwen tot opslag en in de toekomst ook slaapplekken. Daarnaast willen
we het volgende maken: sanitair, trappen, een afdakje, speeltoestellen, een stormbaan e.d.
Op termijn willen we ook kijken of we daar kunnen overnachten of dat teams daar
kunnen slapen. We hadden voor 2018 al twee teams die geïnteresseerd waren daar te
slapen, maar we hebben dat moeten afhouden, omdat er nog onvoldoende voorzieningen
zijn.
TEAMS VOOR 2018
Voor 2018 hebben we op het moment 8 teams gepland, van elk minstens een week. We
hebben contact met een negende team. We geloven dat we kunnen groeien naar 10 teams
per jaar. Voor 2018 staat ook een nieuwe website gepland, nieuwe folder en we willen de
bezoekers die naar Roemenie komen meer gaan betrekken voor de toekomst.
SAMENVATTING
- Start tweede discipelschap groep
- Start kinderprogramma Rampa
- Totaal 8 programma's, 150 kinderen/tieners per week
- Houtbewerking en naailessen door bevriend echtpaar
- 7 teams in 2017, plus enkele teams voor een dag

- Afbouw buitenkant gebouw Pata-Rat (toegangspoorten, houthok, opknappen gebouw,
looppad, oprit, toilet, 3 buiten toileten voor bevolking)
- Afbouw woonhuis
- Start opknappen Transition Home (voormalig woonhuis)
Gepland voor 2018
- Verder opknappen van het 'Transition Home'
- Werken aan de bouw van het kampgrond
- Acht teams gepland
- Nieuwe website en meer betrokkenheid met bezoekers

