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Roemenen in Nederland: 

Speciaal voor de bruiloft van Anita en Martijn kwamen onze Roemeense vrienden:  Lili, Addi, 
pa en ma Pop naar Nederland. We konden  de banden weer aanhalen en hen voorstellen aan 
de groep mannen die in november naar Brasov gaan.  De familie Pop stond aan de wieg van 
de stichting. In Roemenië zijn we altijd welkom bij hen . Het was goed om hen hier ook te 
mogen ontvangen. Ze hebben genoten van de bruiloft, van een boottocht door Giethoorn, 
bezoek aan Urk en Echten. 

	

 

Mannenreis: 

Op 4 november vertrekt een groep van 8 mannen naar Brasov, Roemenië. Het plan is dat ze 
daar allerhande klusjes gaan doen. Op de vorige reis schrokken we van  de slechte staat van 
sommige huizen en appartementen. We zagen allerlei loshangende elektriciteitsdraden, 
deuren die scheef hingen, grauwe muren,  en een wasmachine die letterlijk aan de wandel  
ging tijdens het centrifugeren. Hoe mooi zou het zijn als we mensen  kunnen helpen aan een 
nieuwe wasmachine (en deze aansluiten),  goed sluitende deuren, een dak dat niet meer lekt,  
veilige elektrische verbindingen, etc.   

De mannen verblijven een week in Brasov. Lilli zal de coördinatie verzorgen en is druk bezig 
om te inventariseren waar we kunnen helpen.  



 

De mannen betalen hun reis zelf, maar de spullen die we nodig hebben om huizen op te 
knappen moeten we aanschaffen. Om dit te kunnen betalen  zijn de kinderen van Kidscorner 
van VBG De Brug al druk bezig om heerlijke stroopwafels te verkopen.  De stroopwafels 
kosten € 2,50 per pakje en voor € 7,00 krijgt u 3 pakjes! Hoe meer pakjes we verkopen hoe 
meer mensen we kunnen helpen! 

U kunt stroopwafels bestellen via e-mail : prive@woukosnijder.nl  
Wij sturen u een mail wanneer u de stroopwafels kunt halen in Hoogeveen. Wij verwachten 
dat dit tussen 5 & 19 oktober zal zijn. 

 

Wat kunt u doen: 

We vragen om uw bijdrage in de vorm van gebed: 

- Om Gods nabijheid en zegen tijdens reis en verblijf in Roemenië 
- Dat we naast onze handen, ook  ons hart kunnen delen.  
- Om goede ontmoetingen met elkaar en met de Roemenen.  
 
U kunt ons ook financieel steunen door een gift te storten op bankrekening:  
NL51RABO 037 905 2342 

Wij wensen u Gods zegen en alvast bedankt! 

 


