Nieuwsbrief stichting Tabor 2014
Wat opvalt als je Roemenie binnenrijdt is dat de wegen nu veel beter zijn, er zijn zelfs
een aantal snelwegen. De leefsituatie is echter onverminderd slecht. Veel bedrijven en
fabrieken sluiten omdat ze niet aan de E.U. normen voldoen. Andere bedrijven worden
opgekocht door buitenlandse bedrijven die ze vervolgens sluiten om in eigen land
opnieuw te kunnen beginnen. De werkeloosheid is derhalve gigantisch, veel jongeren
zonder werk proberen werk te vinden in Spanje of Italie en verlaten het land. Het
dagelijkse leven in Roemenie is duur, de prijzen van voedsel en brandstof liggen op
hetzelfde niveau als in Nederland, het inkomen is echter een stuk lager. De meeste
Roemenen moeten rondkomen van 100 a 150 euro per maand, met schrijnende armoede
als gevolg.
De Bijbel zomerkampen van stichting Tabor lopen heel goed, gemiddeld bezochten zo’n
40 kinderen per week deze kampen afgelopen zomer. Ter vergelijking, toen deze kampen
begonnen bezochten zo’n 40 tot 60 kinderen per zomer deze kampen. Wat een zegen dat
zoveel kinderen de weg naar deze kampen weet te vinden ! Door de grote toestroom van
kinderen is stichting Tabor bezig om in Vitomaresti en Copaceni ook zomerkampen te
organiseren voor kinderen uit de regio. Hier wil men volgend jaar zomer gaan starten. We
vragen uw gebed voor deze kampen, voor de kinderen, en voor de leiding.
De art therapy, creatieve therapie voor kinderen met een verstandelijke beperking, is een
groot succes. De kinderen die deelnemen komen tot bloei en krijgen zelfvertrouwen. Ze
worden niet langer thuis weggestopt omdat ouders zich schamen, maar kunnen op hun
niveau meedoen in de maatschappij. Ook de ouders krijgen meer zelfvertrouwen en
schamen zich niet langer voor hun zoon of dochter. De kinderen zijn nu druk bezig om
een toneelstukje in te studeren die met de kerst voor de ouders opgevoerd gaat worden.
Een nicht van Timotei runt in Gaujani een kleinschalig bejaardentehuis voor ouderen die
niemand hebben om voor hun te zorgen. Dit bejaardentehuis verkeert in grote problemen.
De pastorie waar deze mensen wonen voldoet niet aan de E.U. normen en dreigt gesloten
te worden. Het huis heeft broodnodig onderhoud nodig waar geen geld voor is. Erger nog
is dat er niet genoeg geld is voor hout en voedsel om de winter door te komen. Er is per
bejaarde ongeveer 270 euro per maand nodig om het huis draaiende te houden, geld wat
deze mensen niet hebben. Stichting Tabor is momenteel aan het bekijken hoe er
geholpen kan worden zodat deze oude mensen niet op straat komen te staan.
Wilt u (blijven) bidden voor de mensen in Roemenie, en de projecten ?
Stichting Tabor wenst u allen een gezegend en gezond 2015 toe, en dankt u hartelijk voor
uw steun het afgelopen jaar.

