
 

 

Nieuwsbrief  augustus 2022 

Na vele jaren een bezoek van ons met onze kinderen en kleinkinderen aan onze 

vrienden in Roemenië.  

Een terugblik van de reis in de zomer van 2022 door Janneke Snijder. Door Wouko’s 

ervaringen in 1995, toen hij voor her eerst met de woonwagenzending de Roemeense 

bevolking leerde kennen, gingen we het jaar daarop 

met het hele gezin. Dit voelde voor mij als 50 jaar 

terug in de tijd en was voor mij en onze kinderen  

een ontmoeting met vreugde, verdriet en armoede. 

We voelden ons elk jaar weer van harte welkom 

bij de familie Marcu, waar we mochten verblijven 

tijdens ons bezoek aan Roemenië. 

Onze kinderen en natuurlijk ook wijzelf hebben                (Reünie fam Marcu & Snijder) 

veel geleerd in die tijd en er zijn veel vriendschappen ontstaan. Daarom hebben we dit jaar 

gekozen om met onze (klein)kinderen te gaan. Het werd een reis met reünies en 

herinneringen ophalen. Ik ben daarom ook zeer dankbaar voor deze mooie reis. 

Het bezoek aan de fam. Haghel 

Toen we dit gezin ontmoetten op één van onze eerste reizen hadden ze 4 zonen met de 

aandoening spierdystrofie. Door dit leed had het dit gezinnetje het zwaar en is daarom ook 

een aantal jaren ondersteund door de stichting “Vrienden voor Roemenië”. Het gezin is 

daarna nog uitgebreid met 2 zonen en 2 dochters. De oudste zonen zijn inmiddels 

overleden. Het weerzien was zowel vreugdevol als emotioneel. Meneer Haghel haalde zijn 

bijbel erbij en gaf de tekst door van Hagai 2:9. “Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in 

de schuur ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog 

geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven.” 

Deze tekst had de Heer hem gegeven bij onze eerste ontmoeting. 

Familie Nagy/Nylas  

Het bezoek van dit gezin was voor mijn kleinkinderen een  

nieuwe uitdaging. Dit zigeunergezinnetje woont in een klein 

steegje zonder gas, water en elektra. We werden verwelkomt 

in hun huisje. De 2 oudste kinderen gaan naar school. 

Dit is een vereiste om geholpen te worden door de  

stichting “Vrienden voor Roemenie”.  

Mijn kleinkinderen wilden liever niet ruilen 
               (Lili en meneer Nylas) 

 

 

 



Familie Banfi. 

Dochter Rahela, wordt op dit moment nog ondersteund door de  

stichting, we vragen nog steeds gebed voor haar. Het is voor  

haar bijzonder moeilijk om gewoonten te doorbreken in deze  

nieuwe manier van leven. Studeren voor een zigeunermeisje is  

uitzonderlijk in Roemenië. De meeste Roemenen hebben hier  

dus geen vertrouwen in. Haar ouders en lerares zijn super trots 

op haar, maar laten we blijven bidden dat ze de eindstreep mag  

 

halen. En straks in de maatschappij als juffrouw weer kinderen 

uit haar eigen dorp mag onderwijzen en aanmoedigen 
          (lerares en Rahela) 

 

Schoenen voor de kinderen  van Prejmer  

Vaak houden de ouders de kinderen thuis van school. Op dat moment is er geen goede 

kleding of schoenen of schoolspulletjes. Vorig jaar heeft de stichting “Vrienden voor 

Roemenië” de kinderen voorzien van schoolspulletjes, met dank aan uw giften. Dit jaar 

hebben we in samenwerking met de schoolleiding gekozen voor goede schoenen. Ons team 

in Roemenië zal er voor zorgen dat elk kind een paar goede schoenen krijgt. Zo kunnen we 

de kinderen en ouders aanmoedigen, zodat de kinderen onderwijs kunnen ontvangen. 

 

(School kinderen die dit jaar nieuwe schoen krijgen) 

 

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  


