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Schoolkinderen 

Ook het afgelopen schooljaar hebben we weer 

elke zaterdag een aantal kinderen met hun 

huiswerk geholpen. De kinderen komen met 

veel plezier, ook omdat ze behalve huiswerk 

maken met elkaar kunnen spelen en blijven 

eten. Het is fijn om te zien hoe kinderen vooruit 

gaan op school en soms ook veel 

zelfverzekerder worden.  In juni hebben we het 

schooljaar met een feestelijke maaltijd 

afgesloten. 

 

Kinderen in de kerk 

Met de kinderen die naar de kerk komen, eerst 

voor de zondagsschool en daarna om geholpen 

te worden met leren en schrijven, gaat het wat 

moeizamer.  

 

 

 

Het zijn kinderen die niet naar school gaan en 

bovendien niet gemakkelijk leren. Maar we 

blijven proberen om ook met hen verder te 

komen.  

 

Bezoek aan Boekarest 

Alexandru gaat af en toe met een voorganger 

hele arme gezinnen buiten Boekarest bezoeken.  

De laatste keer kwamen ze onder andere bij een 

huisje waar zelfs geen ramen in zaten. Ook hier 

zijn mensen heel dankbaar voor de hulp die ze 

krijgen. 
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Albert 

Albert is 6 jaar. Hij 

heeft een zeldzame 

bloedziekte, 

waardoor hij aan 

veel dingen niet 

mee mag doen. 

Vanaf zijn 3e jaar 

had hij aanvallen 

die op epileptische 

aanvallen leken, 

maar later bleken 

dit paniekaanvallen 

te zijn.  Jelly Snoek (die voor zulk soort 

problemen een paar keer per jaar naar 

Boekarest komt), heeft therapeutische 

gesprekken met hem en zijn ouders gehad. 

Daarna leek het er nog een keer op dat hij een 

aanval zou krijgen, maar zijn vader wist nu hoe 

hij moest reageren en de aanval zette niet door. 

Daarna heeft hij geen enkele aanval meer 

gehad. 

 

Jeugd uit Veenendaal steekt de handen uit de 

mouwen 

We zijn bezig met de voorbereidingen voor een 

groep jongeren uit Veenendaal die hier in 

augustus hopen te komen helpen met een 

aantal dingen. Zowel wij als jongeren van hier 

die eerder ontmoetingen met Nederlandse 

jongeren hebben gehad, kijken er al naar uit. In 

een volgende nieuwsbrief lezen jullie hier meer 

over. 

 

 

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië, 

 

Anneke van der Kouwe, 

sinds 1991 in Roemenië 

 

 

  

 

 

Alexandru, 

projectondersteuner 
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Meer informatie?  

• Kijk op: 

https://www.stichtinghelponshelpen.nl

/producten/roemenie/ 

• Of neem contact op met de 

thuisfrontcommissie via: 

 roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl 
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