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EEN TERUGBLIK VAN DE AFGELOPEN TIJD
De laatste maanden waren maanden met allerlei verschillende activiteiten eigenlijk.
Na een lange tijd geen nieuwsbrief
gemaakt te hebben begon het een
poosje geleden toch weer te kriebelen
om er eentje te maken.
Hierbij presenteren we u weer een
nieuwe brief met informatie van de
afgelopen tijd.
De laatste nieuwsbrief was in Juli
2014, en sindsdien is er veel gebeurt,
destijds schreven we over een kamp
dat in aantocht was, dit kamp is er
natuurlijk ook geweest en hiervan
hebben we erg genoten, we hebben
super mooie wandelingen gemaakt in
de natuur en hebben echt genoten
met elkaar, we hebben daar twee
grote wandelingen gemaakt en een
kleintje, het is daar zo mooi!
We hebben twee grote tenten kunnen
kopen in Nederland waar we wel met
20 mensen in totaal in konden.
We hadden een paar matrassen
meegenomen, maar de meesten
sliepen op dekens die we mee hadden
genomen van huis.
Naast de wandelingen hebben we ook
lekker gegeten met elkaar, de ene dag

hadden we een BBQ en de volgende
dag hadden we een heerlijke goulash
soep.
Zo samen met elkaar in de natuur
hebben we een geweldige tijd gehad,
heerlijk improviserend met elkaar,
overal in het bos hout sprokkelen voor
het kampvuur s’avonds, het was leuk!
Maar misschien houd u ook wel van
kamperen, probeer het dan eens in de
natuur in Roemenië hier kunt u super
mooie wandelingen maken, het
kamperen zelf kost geen tot bijna
geen geld, dat doet u ook in de natuur
op een soort campingplaats waar u
legaal mag staan, hier moet u alleen
niet rekenen op douches en wc, het is
echt wild kamperen.
Voor meer informatie wil ik u graag
doorverwijzen naar het kampverslag
wat we destijds geschreven hebben
toen we met de jeugd in Padis waren.
Ook wil ik u wijzen op de foto’s die we
hebben van het kamp deze staan op
onze Facebook pagina van Kamav Tut

Huiswerkbegeleiding

Zelf proberen we hen aan te moedigen
om na te denken van wat zou je nou
graag willen worden. Wat willen ze
bereiken in hun leven. Op deze manier
proberen we het denken van de
kinderen te stimuleren, en na te
denken over het leven. Dit doen we
eigenlijk ook bij de jeugdavonden.
We proberen hen uit te dagen zowel
de kinderen als de jeugd, en vooral de
oudere kinderen kan je goed
Op dit moment komen er ongeveer 40 stimuleren. Vele kinderen krijgen van
huis uit geen stimulatie mee om na te
kinderen bij ons op de
denken. In veel gezinnen bestaat de
huiswerkbegeleiding.
De meeste kinderen komen heel trouw mogelijkheid ook niet om verder te
bij ons en wij proberen hen te helpen. leren of de ouders creëren die niet.
En dat is jammer er zit zoveel kennis
De meeste kinderen zie je langzaam
bij mensen, als je het thuis wat armer
vooruit gaan en we proberen hen te
hebt betekend het niet dat ze gelijk
helpen met wat wij kunnen doen.
dommer zijn!
Sommige kinderen hebben het
In elk kind/tiener zit iets moois, wij
gewoon heel zwaar op school omdat
willen proberen omdat er uit te halen
ze gewoon moeilijk kunnen leren,
maar dat ligt gewoon in de capaciteit als natuurlijk het kind het wil en de
ouders. Alleen vaak zien ouders hier
die ze hebben. Eigenlijk zouden deze
niet het nut van school en vooral niet
kinderen naar een speciale school
van een vervolgopleiding, terwijl er
moeten maar dat is makkelijker
zoveel meer te bereiken is als je wel
gezegd dan gedaan.
een goede opleiding hebt genoten.
Zelf kunnen wij dat niet regelen dat
moet echt uit de grote school komen
Wilt u ons meehelpen om de kinderen
Maar er zijn ook veel kinderen die
uit Salard goed te kunnen helpen in
gewoon goed kunnen leren en hen
proberen we dan ook verder te helpen. hun huiswerk en later te helpen met
een vervolgopleiding?
In bepaalde kinderen zie je gewoon
heel veel potentie om veel verder te
kunnen studeren als er mogelijkheden
voor zijn.
Ook het andere werk dat we doen
gaat gewoon door zoals het huiswerk
project, hier helpen we kinderen met
hun huiswerk dat ze krijgen van de
grote school in dorp, voor veel
kinderen is zelf huiswerk maken heel
moeilijk, en er zijn veel ouders die niet
kunnen helpen vanwege dat ze zelf
niet kunnen lezen en schrijven.

WAT FOTO’S

Kerstpakketten
uitdelen

Losse foto’s
Op de eerste foto het kleine
schoollokaal met de grotere
kinderen
Op de tweede foto de klas met de
kleinere kinderen
Op de derde foto laatst kregen
we van een stichting uit Oradea
allemaal schooltassen

WAT FOTO’S

Jeugd
De jeugdavonden gaan ook gewoon
door, wel hadden we in december
even een kleine pauze om de jeugd
even te laten nadenken over de
avonden, omdat ze hier in Salard af en
toe nogal eens niet zo serieus zijn en
dat was jammer toen. Maar in januari
zijn we toch weer begonnen met de
jeugdavonden op aandringen van de
jeugd zelf.
Nadien gaat het in Salard een stuk
rustiger maar ook serieuzer en daar
zijn we blij om, op dit moment komen
er ongeveer 8 to 12 jongeren bij ons
elke vrijdagavond, en zingen we en
praten we over verschillende
onderwerpen, en proberen wij hen na
te laten denken over het leven en over
de uitdagingen van het leven, en over
de grote vraag waneer maken we een
keuze voor Jezus.
Ook gaan we nog elke donderdag naar
Szent Miklos., Daar mogen we zien
dat er een veel grotere honger is naar
God en dat is echt supermooi om te
zien,We zien daar mensen letterlijk
veranderen, iets wat we in Salard in
mindere mate zien. De jeugd is daar
ouder, en vaak gaan mensen als ze
wat ouder zijn wat serieuzer
nadenken over het leven.
We geloven echt dat mensen daar snel
een keuze mogen gaan maken voor
Jezus.
Uiteindelijk geloven wij dat deze
mensen een voorbeeld kunnen zijn
voor het dorp daar!
We blijven geloven in de jeugd en we
geloven dan ook dat iedereen die ooit
op de jeugdavonden geweest zijn een

Losse foto’s
Eerste foto, Jeugdavond
Tweede foto, Jeugdavond bij ons
thuis, eigenlijk meer filmavond
Derde foto, de kinderpakkertjes
voor na de kerstviering

vruchtje in hen dragen die uiteindelijk
uit zal gaan groeien, maar misschien
zijn niet wij het die het water geven.
Ook zijn we in november bij een
geweldige conferentie geweest in
Baia Mare, dat is een stad zo’n 175km
bij ons vandaan daar mochten we een
dag zijn met drie mensen van de
jeugd, die vonden het ook geweldig en
waren echt aangeraakt twee weken
later zongen ze nog sommige
liederen!

Kerst
Ook kregen we in december weer
kerstpakketten die we mochten
uitdelen in verschillende dorpen, in
totaal kregen we er 325 deze kerst,
we hebben zoveel mensen weer blij
mogen maken hiermee.
Ook mochten we dit jaar weer een
mooie kerstviering hebben met de
kinderen en hun ouders.
Op 19 december hadden we de avond
georganiseerd, de kinderen hadden
zoals vanouds al weer heel lang
geoefend om liedjes en versjes te uit
hun hooft te leren, en op die avond
zouden ze alles opzeggen en zingen,
voor hun ouders als ze de moeite
namen om te komen, ook hadden we
muzikanten en een voorganger
uitgenodigd uit andere dorpen, en het
was weer een geweldige avond, voor
het einde hadden we voor de kinderen
een zakje met snoepjes en brood voor
de volwassen, dankzij een gift uit
Nederland konden we ook deze avond
laten gebeuren

Kerstviering

Kampen
Ook proberen we na te denken over
het kinderkamp en jeugdkamp, want
dat zouden we graag weer
organiseren dit jaar.
Hoe weten we helemaal niet, maar dat
wisten we vorig jaar ook niet.
Vorig jaar toen we begonnen te
denken over het kinderkamp, wisten
we helemaal niet of een kamp zou
lukken, laat staan twee, maar door de
Hout weduwen
overweldigende hulp van iedereen en
bovenal van God is het toch gelukt, en
we hebben met iedereen zoals we al
Overig
schreven eerder een super tijd gehad.
Ook zijn we natuurlijk nog op andere
Ook dit jaar hopen wij natuurlijk weer
gebieden bezig dan alleen de jeugd en een kamp te kunnen organiseren,
de school, de andere dingen gaan
maar daar hebben we wel uw hulp bij
natuurlijk ook door zoals de
nodig!
weduwepakketten, maar ook hout
We weten nog niet helemaal in hoe we
mochten we laatst uitdelen, hiervoor
het graag zouden willen organiseren,
hadden we geld gekregen en mochten met de jeugd is met tenten weggaan
we vier weduwvrouwen blij maken
geen probleem dit is in verhouding
met 1 m3 hout dit is niet heel veel,
ook niet heel duur omdat we geen
maar in de hele koude periode hebben kamp huis hoeven te betalen, maar
ze op deze manier wel wat hout en
om met de kleine kinderen weg te
zitten ze er warmer bij.
gaan in tenten lijkt ons niet gelijk de
beste oplossing, maar op de vraag of
Kaarsen
we weer graag een kamp zouden
Ook delen we nog steeds kaarsen uit willen organiseren, kunnen we alleen
aan mensen. Deze kaarsen krijgen we maar antwoorden met ja…
steeds van mensen uit Nederland, en Wij willen u dan ook vragen of u weer
hier helpen we mensen mee die geen kan helpen dit mogelijk te maken, en
stroom hebben thuis of die afgesloten vertrouwen op God dat hij het ook dit
zijn van stroom. Deze mensen
jaar weer zal doen lukken, hij is
proberen we te helpen om s’avonds
degene die in de mensenharten
wat licht te hebben. Dit helpt ook
spreekt en werkt.!
tegen de ratten., die houden niet echt
van licht.
Sommigen mensen hebben in hun
huis gaten zitten waar ratten naar
binnen komen.
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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.

Over onszelf
Zelf zijn we ook druk nog met van
alles en nog wat, zelf ben ik nog
steeds veel bezig met de
reddingsdiensten, en dat is heel
gezellig en leuk om erbij te doen, en
nu in de winter is het veel skiën en
begin maart hebben we een winter
oefening dan is het buiten slapen in
de sneeuw. is weer eens wat anders
dan binnen in een warm bed.
Alleen heb je soms wel eens het
dubbele gevoel erbij, veel mensen
waar wij mee werken zal je niet op
een skipiste zien of in de bergen op
vakantie, zo zie je het brede van
Roemenië, het verschil tussen arm en
rijk is zo groot, en wordt alleen maar
groter…
Inci is natuurlijk ook veel op school en
met het stichting werk bezig.
zij is het drukst hierin, maar de school
en andere dingen is het hoofddoel.
Met de kinderen gaat het ook goed,
Lucie gaat naar de kleuterschool, en
heeft het ook naar haar zin, in
september mag zij naar school gaan,
en daar verder gaan leren aan haar
toekomst.
Josh die loopt nog lekker thuis, en
doet veel z’n zus na. Hij groeit lekker
door en vermaakt zich wel met alle
kinderen om zich heen.
Wij willen u allen bedanken voor de
hulp die we altijd weer krijgen.
Wij willen u Gods zegen toewensen en
misschien tot ziens in Nederland, of
natuurlijk hier bij ons in Roemenië…
Weet u welkom hier…
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www.goudkockengen.nl
Ook op Facebook vind u ons
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