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EEN TERUGBLIK VAN DE AFGELOPEN TIJD 
De laatste tijd zijn we heel druk geweest met het kamp en de gewone dagelijkse bezigheden.

De laatste tijd is alles eigenlijk lekker 
doorgegaan hier, we hebben een 
mooie tijd achter de rug, waar we met 
een mooi gevoel op terug kijken. !
In februari schreven we over veel 
dingen die we van plan zijn te doen, 
en wat we gedaan hebben, alleen is 
niet alles gelukt zoals we in eerste 
instantie wilden doen, maar we 
hebben plannen kunnen uitvoeren, 
alleen soms net een beetje anders. !
Sinds februari is er niet heel veel 
veranderd we doen de dagelijkse 
dingen zoals de jeugd en de 
huiswerkbegeleiding, en dat gaat 
eigenlijk lekker door. !
Het grootste wat we de laatste 
maanden hebben gedaan is het 
schoolkamp organiseren. 
Hier hebben we een super mooie tijd 
gehad met de kinderen en de jeugd. 

We hebben wel veel dingen anders 
moeten organiseren omdat veel wat 
we deden letterlijk in het water liep 
van de regen.  
Maar we hebben zo’n gezegd kamp 
gehad, we hebben zoveel kinderen en 
jeugd van de school zo anders leren 
kennen, we zien veel van de kinderen 
en jeugd meerdere keren per week 
maar dan zie je ze maar een paar 
uurtjes. 
Op zo’n kamp ben je dagen bij elkaar 
en leer je mensen anders kennen, en 
ga je in mensen kwaliteiten zien die je 
normaal nooit ziet. !
We hadden dit jaar besloten om twee 
groepen te maken met de kinderen en 
de jeugd. 
Dit hebben we gedaan om meer rust 
te krijgen in de groep want de grote 
kinderen willen de kleintjes nog wel 
eens druk maken en nu was het 
heerlijk rustig.  
  

Schoolkamp 2014



Kampmaaltijd 

   Losse foto’s	   
Op de eerste foto Een foto van de 
jeugd avond 
Op de tweede foto kunt u de 
kamphuizen zien 
Op de derde foto, tandpasta op 
het gezicht van Clara 

WAT FOTO’S
We hebben een leuke tijd gehad hier 
iedereen heeft zich heerlijk vermaakt. 
 
De programma’s die we deden hadden 
we op twee groepen afgestemd, de 
kleintjes zouden bij het Kamphuis 
blijven en die zouden daar een 
bijbelverhaal horen en handarbeid 
doen, zoals een slinger maken en een 
wandkleed met de ark van Noach er 
op met heel veel dieren. 
Hiernaast zouden ze s’middags 
gewoon buiten spelletjes doen en daar 
een eigen programma hebben. !
Met de grotere jeugd zouden we 
wandelingen gaan doen en daar 
ergens onderweg een onderwerp 
behandelen, alleen dat liep helemaal 
anders, dinsdag regende het de hele 
dag woensdag waren we wel 
vertrokken alleen begon het weer te 
regenen, en hebben we moeten afzien 
van wandeltochten. 
En zo hebben we de programma's bij 
het Kamphuis gehouden. !
Al met al hebben we een super mooi 
kamp gehad en zien we uit naar het 
volgende kamp in augustus met de 
jeugd, hoe we dit gaan organiseren is 
nog niet helemaal duidelijk misschien 
met tenten enz. !!

Met dat kamp willen we naar het 
Apuseni gebergte gaan naar de locatie 
Padis/Glavoi, dit is een super mooi 
natuurgebied 
 waar hele mooie wandelingen 
gemaakt kunnen worden, hiervan 
houden we u ook op de hoogte hoe dit 
geweest is of hoe het gaat worden. !
School  
Het huiswerk project loopt lekker door 
eigenlijk, we blijven de kinderen 
vooruit zien gaan, ook al waren er de 
laatste tijd wel minder kinderen bij de 
school. 
Maar dat maakt ons in principe niet 
echt direct uit de kinderen die er 
kwamen komen heel regelmatig, en 
met hen hebben we goed contact en 
voor hen doen we het ook. 
Ook kijken we hoe we het komende 
jaar de school gaan houden, wat we 
willen veranderen en waar we op 
willen focussen. 
Ook zijn we op zoek naar een nieuwe 
juffrouw voor op school, omdat Abi bij 
ons vertrokken is hebben we nu een 
nieuwe juf nodig. 
15 september begint het nieuwe 
schooljaar weer en we zijn ook heel 
benieuwd of er nieuwe kinderen 
komen en hoeveel.



Evangelisatie avonden  
Twee keer hebben we tot nu toe een 
avond gehouden waar iedereen heen 
mag komen en daar hadden we een 
voorganger uit Marghita voor 
uitgenodigd, zei deden ook de muziek, 
en kunnen dat heel goed. 
Op dit moment zijn we even gestopt 
me de samenkomsten omdat we 
willen kijken wat we er uiteindelijk 
mee willen bereiken omdat we ons 
nog niet geroepen voelen om een kerk 
op te richten, want we moeten ook 
klaarstaan om mensen te discipelen 
als mensen tot geloof komen. 
We gaan bekijken hoe we hiermee in 
de toekomst verder mee gaan. !
Jeugd 
De jeugdavonden gaan ook heerlijk 
door en daar zullen we ook geen 
zomerstop mee houden, omdat we het 
zelf ook gewoon leuk vinden om te 
doen, en we willen ze niet laten vallen 
in de zomermaanden. 
Op de jeugdavonden komen een 
wisselend aantal personen tussen de 
10 en de 15 personen vaak. 
Hier zien we ook langzaam 
vooruitgang en zien we dat jeugd 
stappen willen zetten alleen soms nog 
niet doen. 

We doen de jeugdavonden in twee 
dorpen, en vooral in Szent Miklos zien 
we op dit moment God echt werken 
tussen de jeugd, en dat willen we heel 
graag zien omdat we hen willen zien 
veranderen. 
Een keuze voor God betekend voor de 
mensen hier vaak zoveel, hele families 
veranderen er door, en zo’n keuze 
veranderd hen zo radicaal, dat 
letterlijk het hele dorp het merkt. 
Wij bidden dan ook echt dat we 
keuzes voor Jezus gaan zien hij is 
degene die verandering brengt! !
Auto 
Ook zouden we jeugd zo graag mee 
willen nemen naar kerken 
conferenties, maar ook daagjes weg 
met ze zodat we hen kunnen vertellen 
over het levensdoel. 
Alleen hebben we de mogelijkheid 
niet om ze mee te nemen, omdat we 
maar kleine 5 persoons auto hebben 
en wij met ons gezin al 4 plaatsen 
innemen. 
En soms nemen we dan een of twee 
personen mee als het lukt. 
Laatst gingen we met de jeugd ergens 
heen en zaten we met acht personen 
in onze auto en dat is teveel, en is het 
sluipwegen nemen om bij je 
bestemming te komen lees:politie ;) 

WAT FOTO’S

Losse foto’s   
Eerste foto, Bingoavond op kamp 
Tweede foto, Maria en Ica naaien 
hier de ark van Noach 
Derde foto, een middag met de 
school naar de rivier picknicken Kamp spelletjes



En we bidden dan ook dat God zal 
voorzien in de benodigdheden voor 
het werk hier. 
We bidden dan ook om een goede 
grote 9 persoons bus om het werk uit 
te breiden hier en zo meer mensen te 
kunnen bereiken. 
Uiteindelijk weet God wat en waneer 
we wat nodig hebben en daar willen 
we op vertrouwen. !
Verschillende dingen 
Ook wil ik nog wat vertellen over de 
andere dingen die we doen of willen 
doen. 
Er zijn een paar dingen die elke 
maand terugkeren en waarmee we 
mensen proberen te helpen, zoals de 
weduwe pakketten, dit doen we op dit 
moment voor vijf weduwvrouwen dit 
is een tas met levensmiddelen en een 
zakje waspoeder. 
Dit is misschien een klein beetje wat 
we voor iemand kunnen doen maar 
het is iets. 
Twee van deze vrouwen hebben ook 
nog een zoontje thuis wonen voor hen 

doen we er vaak nog iets extra’s in 
zoals een pot chocoladepasta. !
Ook krijgen drie families elke dag een 
brood dit om hen hiermee te kunnen 
helpen, een normaal wit brood kost 
ongeveer 0,75 Eurocent maar als je 
elke dag een brood moet kopen loopt 
dat best wel op. 
Ook krijgen we elke maand nog 
steeds geld om voor de kinderen te 
kunnen koken, in de zomermaanden 
merken we wel dat er wat minder 
kinderen komen, maar toch genieten 
de kinderen er nog wel steeds van. !
Hout 
Hout is een verwarmingsmiddel wat 
elk jaar terug komt, wij gebruiken het 
zelf maar we geven 1 keer in de 
winter ook een kuub hout aan de 
weduwvrouwen, en nu willen we 
alvast zoeken naar mensen die ons 
hiermee hiermee willen helpen een 
meter hout kost ongeveer op dit 
moment 25 Euro, en als je in de 
bijstand zit en dat zelf moet kopen is 
dat gewoon teveel, daarvoor gaan 
heel veel mensen hout sprokkelen in 
het bos, en nemen het dan mee tussen 
de stangen van een mannenfiets, 
hiermee kan een gezin toch een week 
warm van zitten, maar sommigen 
mensen lukt het echt niet meer om 
zelf hout te gaan sprokkelen, en hen 
willen we hiermee helpen. !
Ook hebben we zelf nog hout nodig 
om het hier warm te houden, we 
hebben nog wat liggen maar dat is 
niet genoeg wie kan ons hiermee 
helpen? 

Over ons zelf  
We schrijven veel over de dingen die 
we doen, maar sommigen weten 
misschien niet eens wie wij zijn en 
wat we zelf nog doen naast het werk. !
Wij zijn Inci en Domien Timmer we 
hebben twee kinderen, Lucienne en 
Josh. 
Lucie gaat naar de kleuterschool, en 
Josh nog even niet die wordt in 
september twee jaar. 
Naast ons werk gaan we naar een 
gemeente in Oradea, waar we leuke 
contacten hebben met mensen. 
Inci doet naast haar werk op school 
en in de stichting nog wat aan 
thuisverkoop aan mensen uit de buurt. 
Ze is druk met haar rijbewijs en hoopt 
binnenkort af te rijden. 
Ik(Domien) ben naast me werk hier 
als bouwer en onderhoudsmannetje, 
nog vrijwillig bij de berg 
reddingsdiensten, hier leer ik heel 
veel, dit gebeurt meestal in de 
weekenden en dan gaan we zomers 
berg beklimmen en wandelingen 
maken, en s’winters gaan we skiën. 
Op dit moment moet ik veel leren voor 
de EHBO maar dan 10x uitgebreider en 
in het Roemeens. !
Ik geloof dat we u op dit moment weer 
genoeg leesvoer hebben gegeven, en 
hopen dan ook dat u ons kan helpen 
met het werk dat we doen hier. !
Wij willen iedereen Gods zegen 
toewensen, en wie weet tot ziens! !
	 	 	                                                              !

GEBEd en DANK PUNTEN 
• SCHOOL 
• JEUGD !!!  
• KINDERWERK  
• WERKNEMERS 
• FINANCIËN 
• SPONSORS 
• GEBOUW 
• NIEUWE PLANNEN 
• KAMP 

Wij werken met Stichting Goud 
Kockengen, en wilt u ons 
helpen in de dingen die we 
doen dat kan op deze rekening. 
Bankgegevens Rabobank 
Kockengen 
Rekeningnummer: 33.28.333.48 
T.n.v. Stichting Goud Kockengen 
+ Vermelding van de naam van 
het project. 

KAMAV TUT HUIS 
!
!

Padis/Glavoi 
Evt kampplek

www.kamavtut.com 
www.goudkockengen.nl 
Ook op Facebook vind u ons 
www.facbook.com/kamavtut 
Email: domientje@gmail.com
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