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KAMAV TUT
Dit jaar
mochten wij met
een groep uit
Nederland het KTH
van een nieuw
laagje voorzien

EEN NIEUW SEIZOEN IS WEER BEGONNEN
Met een nieuw seizoen voor de boeg moesten er veel dingen gedaan worden, en moesten we kijken hoe
willen we bepaalde dingen dit jaar hebben, en of we nieuwe dingen willen doen dit jaar.
Zoals u hierboven al kon lezen is er
weer een nieuw seizoen of
schooljaar begonnen, en hebben
we veel dingen moeten overdenken
of we die nog wel zo wilden doen
zoals ze altijd gaan of dat we in
bepaalde dingen wat
veranderingen willen zien dit jaar.
Ook hebben we nieuwe plannen
voor dit jaar die we willen starten,
en hebben daarvoor de laatste
weken al wat stappen gezet zodat
we kunnen gaan beginnen met
deze dingen.

Alleen de jeugd ging eigenlijk altijd
door, en ander kleine activiteiten
zoals paketten voor weduwen.
Ook hebben we van de zomer tijd
gehad om het KTH (Kamav Tut
Huis) te schilderen hiervoor is een
groep uit Nederland geweest, die
hier hebben geholpen om dit te
realiseren.

School
Verder is de school 16 september
weer begonnen, sommigen
kinderen waren blij anderen weer
wat minder.
Maar eerst even wat over de
Maar de ouders waren wel weer
afgelopen zomer.
blij dat alles weer begon.
In de zomer hebben we wel een
Ook wij waren weer blij dat het
soort van zomerstop gehouden met allemaal weer begon, zo konden
bepaalde activiteiten zoals de
ook wij weer in ons ritme komen.
school en de kinderprogramma’s.

Hier is de jeugd aan het helpen
om het KTH te schuren en alle
losse verf er af te krijgen.
Een paar weken later kwam een
groep uit Nederland met verf en
heeft alles weer helemaal netjes
in de verf gezet.

Dit jaar willen graag een beetje bij
de kinderen gaan informeren waar
hun interesses liggen wat zouden
ze graag willen worden, welke
dromen hebben ze, en we willen ze
laten proberen die dromen ook na
te jagen.
Zo kwamen we vorig jaar al op het
idee om bepaalde mensen met
verschillende beroepen uit te
nodigen zodat die wat dingen
kunnen laten zien van hun werk.
Poosje geleden heb ik de berg
reddingsdiensten uitgenodigd, en
die willen graag een keertje
komen, verder willen we een keer
politie uit nodigen misschien een
dokter en we zien nog wel waar ze
nog meer in geïnteresseerd zijn.
Kinderwerk
Met het kinderwerk willen we
graag ook eens op andere plekken
iets beginnen, Inci heeft al een
twee jaar op haar hart om iets te
beginnen in een dorpje hier 10km
vandaan.
Poosje geleden hebben we
geprobeerd een beetje polshoogte
te nemen in het dorp, en gevraagd

wat er al gaande is qua
kinderwerk, zodat we geen andere
stichtingen of kerken in de weg
gaan zitten want dat willen we
niet.
Met de plaatselijke mensen hebben
we nu afgesproken dat we in de
herfst vakantie een
kinderprogramma gaan doen in dat
dorp.

WAT FOTO’S

Waterbronnen
Ook heb ik(Domien) al langere tijd
de gedachten om waterputten te
boren voor mensen.
Dit is in principe niet zo heel
moeilijk als we maar het goede
gereedschap hebben, zo heb ik
thuis met de tuinslang een put van
5m geboord, alleen is dit thuis te
doen met de hydrofoor die we
hebben.
Alleen als we bij andere mensen
dit zouden doen hebben we een
motorpomp nodig, deze hebben we
laatst kunnen kopen in Nederland,
en we hopen als het weer het
toelaat in november het goed uit te
testen, en uiteindelijk mensen van
water thuis te kunnen voorzien.

Groepsfoto
Kamp

Losse foto’s
Hier wat foto’s van wat
dingen die gebeurt zijn
dit jaar, op de eerste
foto is een meisje van de
jeugd, met haar zijn we
naar de bergen geweest.
Op de tweede foto staat de
motorpomp, waar we
waterbronnen mee kunnen
maken.
Op de derde foto, kregen
de kinderen van school een
schoenendoos uit
Nederland.

KINDERKAMP

Kinder/Jeugd kamp
Ook zijn we dit jaar weer op
kinderkamp geweest, we zijn al
vroeg in het jaar op zoek gegaan
naar een geschikte plek om op
kamp te kunnen gaan.
Dit jaar wilden we ergens anders
heen gaan, de twee voorgaande
kampen zat op een hele mooie plek
maar toch om de afwisseling
wilden we ergens anders heen.
Uiteindelijk vonden we op internet
een hele mooie plek.
Na een keer gekeken te hebben
hebben we besloten om daar op
kamp te gaan.
We zijn 5 dagen op kamp geweest
en hebben een super leuke tijd
gehad met de kinderen en het was
een gezegende tijd.
We hebben heel veel lol gehad
maar ook veel serieuze tijd
geprobeerd te maken met de
kinderen en de jeugd.

Losse foto’s
Eerste foto, hier worden
de kinderen weggebracht
met de trekker en
aanhanger omdat de bus
niet bij het kamp kan
komen
Tweede foto, Goulash soep
Derde foto, vier jongens
die lol hebben op kamp

BBQ

Op een mooie dag hebben we een
kleine wandeling gemaakt in het
dorp, waar we hebben kunnen
genieten van de natuur daar.
In zo’n kleine week zien we de
kinderen echt genieten, de meeste
gaan van huis uit nooit een dagje
uit laat staan op “vakantie”
Omdat er meestal geen geld voor
is, en met zo’n kamp willen wij ze
toch wat laten zien van Roemenie,
en hun gewoon een mooie tijd
geven.
Weduwen
Ook geven we elke maand nog
steeds 6 pakketten voor
weduwvrouwen die een pakket
goed kunnen gebruiken, sommigen
hebben het zo moeilijk die krijgen
er ook nog elke dag een brood bij,
wat ze elke dag af kunnen halen in
een winkel op dorp.

Jeugd
Elke vrijdag avond houden we
jeugd avond, dit doen we om de
jeugd te proberen te bereiken met
het evangelie.
Maar het is niet alleen maar
evangelie brengen we willen ze
ook dingen leren, en op sommige
dingen een andere kijk brengen.

Eten en drinken zouden
wij verzorgden en aten
s’middags sandwiches,
en s’avonds snitels met
aardappelpuree.
De hele dag zijn ze
bezig geweest met
schuren en krabben
Cetatile
en hebben zo
Ponorului
Kamav Tut huis schuren.
verschrikkelijk veel
We wisten al heel lang dat het KTH kunnen voorbereiden
15 jeugd mocht 1 meisje mee
geschilderd moest worden, en
zodat als de groep zou
naar
de bergen.
hadden al gauw het idee om de
komen om te Schilderen gelijk aan
Sommigen wilden zelf niet,
jeugd daar in te betrekken.
de gang zouden kunnen met
anderen mochten niet van hun
Wij planden een dag in toen
schilderen.
ouders, heel jammer, maar we
iedereen kon komen, en vroegen of
hadden gezegd te gaan dus zijn we
ze mee wilden helpen met het
De bergen
uiteindelijk met het ene meisje
schuren.
geweest die wel mee mocht, en
Omdat we de jeugd een klein
beetje gaven voor het werk hadden hebben zo een leuke dag gehad,
volgend jaar hopen we toch met de
we we hun voor een keuze gezet,
en gevraagd of ze misschien mee jeugd te kunnen gaan maar dan op
kamp.
wilden naar de bergen, maar dan
moesten ze wel 15 lei betalen (3,5
Verder zien we de jeugd in heel
euro).
Maar ze moesten het ook aan hun veel dingen groeien, ook geestelijk
maar ze worden ook steeds
ouders vragen of ze mee mogen,
omdat de bergen geen speeltuin is volwassener, wat ook mooi is om
te zien.
moesten ze toestemming hebben
van hun ouders, uiteindelijk van de We bidden natuurlijk dat ze echt
Jezus leren kennen, en dat dat hun
Ook zijn we te vinden op internet: www.goudkockengen.nl en op www.kamavtut.com
Maar u kunt ons ook vinden op facebook:www.facebook.com/kamavtut
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