
 

 

Nieuwsbrief  november 2021 

Na bijna 2 jaar weer een bezoek aan onze vrienden in Roemenië.  

Het heeft lang geduurd, maar 5 september was het dan zover. Voor Wouko en Janneke 

was het een warm weerzien met alle vrienden, medewerkers en families die ondersteund 

worden door de stichting. Er was veel vreugde om elkaar weer in levende lijve te zien. De 

meeste schoolspulletjes waren al vooruitgestuurd, maar toch hadden Wouko en Janneke 

weer een afgeladen auto. Hun kleinzoon en kleindochter hadden nog een doos met 

autootjes en enkele knuffels mee gegeven. Het is altijd leuk om spontaan een kindje te 

verrassen met een knuffel of autootje. 

Lid in de ORDE van ORANJE-NASSAU 

Op 26 april van dit jaar werd Wouko blij verrast  

met een lintje. En werd hij benoemd tot lid in de  

Orde van  Oranje-Nassau. Dit had vooral te maken  

met het werk wat hij doet en heeft gedaan voor  

Stichting Vrienden voor Roemenië. Dus extra  

feest voor de stichting. Het geeft je een boost om  

door te gaan met dit mooie werk. 

De 4 kinderen Moraru 

Lili, onze medewerker is erg trots op de Moraru-kinderen. Vooral met de drie dames gaat 

het erg goed. Door de lange adem van hun pleegmoeder Ligia en de lange adem van Lili 

zijn ze uitgegroeid tot goed opgeleide jonge mensen. Lili en Ligia hebben heel wat uren 

besteed aan het begeleiden van deze kinderen bij hun huiswerk. En het resultaat mag er 

zijn. Lili verteld lachend:” Ze hebben nu een hogere opleiding dan mij”. 

Ianuts kan heel goed klussen met auto’s, maar hij is wel erg onzeker over zichzelf. We 

zullen hem blijven aanmoedigen. 

Familie Banfi. 

Wouko en Janneke mochten een bezoek brengen  

aan de opleiding van Rahela. Ze wil lerares worden.  

En het gaat goed met haar. In onze vorige nieuwsbrief 

vroegen wij gebed voor haar. Vanwege de pandemie  

was ze niet in Brasov, maar terug gegaan naar haar  

familie en door Covid 19 was er minder contact geweest. 

Ze is nu terug in Brasov en haar lerares is super trots op haar.  

Ze is een erg gemotiveerde leerling. Wij willen u danken voor 

uw gebeden voor dit meisje. Bij een bezoek aan haar familie  

werd ook duidelijk hoe trots haar ouders zijn op haar. 

Zij vertelden dat ze in eerste instantie erg bang waren dat  

hun dochter zou gaan studeren in de grote stad, maar door  

de bemoedigingen van Lili en de resultaten van Rahela zelf zijn ze gerustgesteld. 



Schoolspulletjes voor de kinderen Prejmer  

Er zijn weer heel veel doosjes met schoolspulletjes uitgedeeld op de school in Prejmer. Het 

was een mooie zonnige dag en de kinderen waren vrij. Ze zijn speciaal naar school gekomen 

om het doosje met schoolbenodigdheden in ontvangst te nemen en een heuse 

handtekening op te schrijven voor ontvangst van het doosje. Daar hoort natuurlijk ook een 

mooie groepsfoto bij. 

 

Familie  Nagy- Nylas    

Tijdens een bezoek aan deze familie werden Wouko en Janneke  onthaald door de kinderen 

uit deze kleine zigeuner gemeenschap. Er wonen zeven families met in totaal 16 kinderen. 

Levente en Erica Nagy hebben drie kinderen. Ricardo, de oudste, heeft de mogelijkheid om 

naar school te gaan d.m.v. Stichting Vrienden voor Roemenië. Zijn zusje Nathalie gaat dit jaar 

ook voor het eerst naar school. Nimrod, de jongste is nog te klein en is erg verlegen. Vader 

en moeder hebben gezien hoe waardevol het is als kinderen onderwijs krijgen. Hun zoon is 

hier erg positief door veranderd en ze zijn Stichting Vrienden voor Roemenië erg dankbaar.        

Een speciale ontmoeting en samenwerking 

Twee jonge jeugdwerkers in Roemenië willen hun jeugd mobiliseren om, om te zien naar de 

medemens die in moeilijkheden zit en hebben Stichting Vrienden voor Roemenië gevraagd 

om hun volgend project te helpen. Samen met een vrijwilliger zijn er schoolspullen en 

schoenen gekocht. Wouko, Janneke, Lili en deze vrijwilliger hebben samen de weduwe met 

haar zeven kinderen bezocht. De jeugd uit de kerk heeft al heel veel werk verricht om het 

leven van dit gezin draagbaarder te maken. Het was een groot voorrecht om met deze jeugd 

samen te werken. 

U kunt ons  steunen door gebed, maar ook financieel door een gift te storten op 

bankrekening: 

NL51 RABO 0379 0523 42 

Wij wensen u Gods zegen en alvast bedankt 

Bestuur Vrienden voor Roemenië  


