EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN 2018
Onder is een overzicht van de activiteiten die we hebben ondernomen in 2018. We willen
u bedanken voor uw betrokkenheid bij dit werk, want zonder uw hulp was dit niet
mogelijk geweest.
DISCIPELSCHAPGROEP
Binnen ons discipelschapsgroep zijn we dit jaar begonnen met het houden van speciale
weekenden. Naast dat de groep van zes tieners wekelijks langs komen, bij ons thuis voor
een maaltijd, Bijbelstudie, aanbidding en gebed, hebben we nu ook maandelijks een
weekend. De tieners komen dan vrijdagavond na het tienerprogramma en blijven tot
zondag begin van de middag. Zaterdag houden we meerdere workshops (Bijbelstudies)
en nemen de tijd voor ontspanning, zoals een bezoek aan het park, dierentuin of een
handwerk. Zondag gaan de tieners met ons mee naar de kerk. We gebruiken voor deze
weekends ons oude huis, waar de meiden, samen met Rita en de vrijwilligers die ons
helpen, slapen. Bij dit project is ook KJ betrokken, die samen met haar man Zsolt ook de
houtbewerkingsclub in Pata-Rat doet. En tegenwoordig helpt ook iemand vanuit
Nederland: om de maand komt ze overvliegen voor deze discipelschap weekenden.
Afgelopen zomer nam ze ook een aantal tieners mee en we zien dat er hierdoor nieuwe
vriendschappen ontstaan tussen de tieners hier en de tieners uit Nederland. Hierdoor
krijgen de tieners voorbeelden van hun eigen leeftijd en zien ze dat het mogelijk is je
school af te maken zonder al op je 15de zwanger te zijn, zoals vaak in de krottenwijk
gebeurt. Soms zijn hun omstandigheden thuis zo moeilijk, dat ze eigenlijk alleen maar
weg willen vluchten van huis. Zo was er een meisje dat deelde hoe moeilijk het is om met
haar hele gezin (vader, moeder, broer en zus) in een huisje van 12 vierkante meter te
leven (zo groot als een middelgrote slaapkamer in Nederland). We hebben dit gezin
materialen gegeven zodat ze hun huisje konden uitbreiden met een tweede kamer. Een
ander meisje deelde dat haar moeder is weggelopen en een nieuwe vriend heeft. Na een
tijdje vertelde haar moeder dat ze eerder een relatie met deze nieuwe vriend had en dat hij
eigenlijk de biologische vader van de tiener is. Voor dit meisje staat haar wereld helemaal
op zijn kop. Een ander meisje vindt het geloof in God soms moeilijk plaats te geven,
maar haar favoriete momenten zijn de tijden van persoonlijk gebed, want in die
momenten voelt ze een diepe vrede.
KINDERPROGRAMMA’S
De kinderprogramma’s gaan alle vier door. We proberen voorzichtig twee wijken wat aan
elkaar te laten wennen. Als er teams zijn, dan nodigen we kinderen van een kleinere wijk
uit om bij de andere wijk aan te schuiven. Dit was een aantal jaren nog ondenkbaar, maar
gaat nu goed. Helaas loopt het tussen de andere wijken niet zo goed, maar we hopen dat
daar ook verandering in gaat komen. We proberen de programma’s meer structuur te
geven, door middel met het beginnen van enkele regels. Dit geeft rust, de enkele keer dat
we een kind uit het programma moeten zetten, is er geen discussie meer, maar begrijpen
ze inmiddels zelf dat hun gedrag niet acceptabel is, zoals bijvoorbeeld een ander slaan.
We zien dat we het meest uitdagende programma inmiddels met minder leiding kunnen
draaien dan dat we in het begin konden. Dat is fijn want in het plaatselijke team van de

kinderprogramma’s hebben we wat verandering gezien, omdat sommige vrijwilligers zijn
gestopt. Gelukkig hebben we goed contact met een lokale Bijbelschool en Jeugd met een
Opdracht. Vroeger hielpen de vrijwilligers van beide mee met het moeilijkste
programma, inmiddels doet de Bijbelschool dat alleen en vullen de vrijwilligers van
Jeugd met een Opdract het gat bij het andere programma.
OVERZICHT PROGRAMMA'S
We zitten momenteel op zes programma's per week:
Vier kinderprogramma's: de wijken Dallas, Cantonolui, Coastei en de Rampa.
Een tienerprogramma's: combinatie groep tieners voor Dallas en Cantonolui
Een discipelschapgroep wekelijks en maandelijks een weekend
We hebben een paar programma’s gedaan specifiek voor jongens, maar hier blijft het nog
zoeken naar sleutels.
Totaal komen rond de 200 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
Dit jaar hebben we ook weer praktisch kunnen helpen. We hebben meer dan 150
kledingpaketten uitgedeeld. Met Kerst hebben we alle kinderen en tieners van een
schoenendoos mogen voorzien (dank aan Actie4Kids en GAiN).
Als gezin zijn we in Nederland geweest en Frank is nog een keer alleen naar Nederland
gekomen. We hebben verschillende mensen en kerken kunnen bezoeken. In beide
gevallen hebben we ook spullen vanuit Nederland mee terug kunnen nemen. Frank heeft
zelf een auto vanuit Nederland gebracht, die we tegen kostprijs ter beschikking stellen
voor de teams die komen. Dit helpt de teams en geeft ons een back-up als een auto kapot
gaat. We hebben de auto zelf ook gebruikt, omdat onze kleine 4x4 auto kapot was
gegaan. Vanuit Nederland heeft iemand een Santa Fe 4x4 gebracht, die we nu voor het
werk gebruiken.
Ondertussen zijn we ook actief bij het kinderwerk in de kerk.
Vanuit Engeland kwam een echtpaar om ons te helpen, helaas kregen ze hun financien
niet rond en vertrokken ze voortijdig terug naar Engeland. Ze hebben kort kunnen
meedraaien met de kinderprogramma’s en ook een paar programma’s voor jongens
kunnen organiseren.
BOUW WERKZAAMHEDEN 2018
Op Pata-Rat hebben we bij ons kampgebouw een nieuw hek en toilet geplaatst. We
hebben tevens een trap bij de nooduitgang geplaatst. Ook hebben we het hek verhoogd,
zodat kinderen niet meer over het hek klimmen. Door dit alles creeeren we meer
overzicht en veiligheid voor tijdens de kinderprogramma’s, die door een steeds groter
groep kinderen bezocht worden.
TEAMS
We hebben het bouwwerk gedaan met verschillende teams. In totaal hadden we acht
teams vanuit Nederland en Verenigd Koninkrijk, waarvan de meeste een week bleven:

- Een groep uit Asperen (8 dagen)
- Evangelische Gemeente hoop! uit Dongen (8 dagen)
- Youchooze uit Wageningen (10 dagen)
- De Ontmoeting Ontmoet uit Emmeloord (8 dagen)
- Jeugdgroep uit de Schuilplaats en de Emmauskerk, beide uit Bergen op Zoom (8 dagen)
- The American Protestant Church of The Hague (8 dagen)
- YMCA uit North Staffordshire, Verenigd Koninkrijk (5 dagen)
- Combinatie team hoop! Dongen en Emmauskerk Bergen op Zoom (8 dagen)
Daarnaast hadden we verschillende groepen voor een dag, die vanuit een ander werk in
Roemenie op bezoek kwamen. Zoals Junior Mission, de Katapult van Herman Boon,
Bethel School for Supernatural Ministry uit California, Amerika, en bezoekers van Youth
with a Mission Cluj-Napoca. Ook hadden we een aantal keren twee mensen op bezoek,
zoals vanuit GAiN UK (5 dagen), twee vrienden vanuit Nehemia-Ministries (5 dagen),
een vakman en zijn vader (8 dagen) en een echtpaar uit Nederland dat zending van
dichtbij wilde zien (7 dagen).
AFBOUW HUIS
Op 4 januari 2018 zijn we verhuisd naar ons nieuwe huis. Dit geeft veel rust voor ons,
omdat we meer ruimte hebben. Zo hebben de kinderen nu hun eigen slaapkamer en heeft
Frank een eigen plek voor zijn bureau. De hoofdslaapkamer was nog niet af, maar is
begin van het jaar ook afgerond. Doordat we verhuisd zijn, kan ons oude huis worden
gebruikt voor het zendingswerk. Ons oude huis heeft de werknaam ‘transition home.’
TRANSITION HOME
We zijn begonnen met het opknappen van het oude huis. Zo hebben we de slaapkamer
geschilderd. Vanuit Nederland hebben we stapelbedden en stoelen gekregen, die we ook
geschilderd hebben. We hebben de woonkamer opnieuw ingericht, zoals ook de keuken,
zodat er voldoende ruimte is voor de dischipelschapsweekenden. Echter, het huis blijft
klein en in slechte conditie. We hebben daarom besloten dat het beter is om nieuw te
bouwen, in plaats van hierin te blijven investeren. Bij ons huis staat een klein
gastenhuisje (de Roemenen noemen het een zomerkeuken): het heeft een slaapkamer van
12 vierkante meter, een halletje, een badkamer en een technische ruimte (waar de CV
staat). We hebben besloten deze ruimte uit te breiden. Naast dit huisje hebben we daarom
eind 2018 een fundament gestord van om een begin te maken aan dit nieuwe
dischipelschapshuis.
KAMPGROND
Op de kampgrond hebben we met verschillende teams een hoop kunnen doen. Allereerst
hebben we een steunmuur geplaatst van rond de 35 meter lang. Vanwege het glooiende
landschap hebben we de plek moeten niveleren, waardoor een hoogte verschil met de
buren ontstond. Langs de scheidslijn hebben we daarom een steunmuur geplaatst. Eind
van het jaar hebben we ook een begin gemaakt aan de fundamenten voor de containers.
Op de kampgrond staan namelijk twee containers die we willen omvormen tot
slaapruimtes.

TEAMS VOOR 2018
Voor 2019 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 2019 staat ook een nieuwe website gepland, nieuwe folder en we willen de
bezoekers die naar Roemenie komen meer gaan betrekken voor de toekomst.
SAMENVATTING
- Totaal 6 programma's, 200 kinderen/tieners per week
- Houtbewerking en naailessen door bevriend echtpaar
- 8 teams in 2018, plus enkele teams voor een dag
- Opknappen bestaande transition home
- Start met het fundament voor een nieuw transition home
- Opknappen Pata-Rat, met o.a. plaatsen en versterken hek
- Bouw steunmuur bij de kampgrond
- Begin omvormen containers in slaapruimtes
GEPLAND VOOR 2019
- Bouwen van het dischipelschapshuis
- Acht teams gepland
- Nieuwe website

