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Allereerst willen we God danken voor een gezegend jaar, een bijzonder jaar waarin we veel
activiteiten hebben mogen en kunnen doen. Andreea, Mihai’s dochter uit Alunu, heeft ruim een jaar
bij ons gewoond. Haar verlangen om thuis te kunnen wonen was zo groot, dat ze in juni teruggegaan
is naar haar vader en zijn gezin. We blijven wel contact houden met deze familie. Sinds september
woont Daniel bij ons. De 15 jarige Daniel is de oudste zoon in een vaderloos gezin met 9 kinderen.
Timotei ontmoette zijn oudtante, bij wie Daniel’s moeder is grootgebracht, in Copaceni. Om Daniel
de kans te geven om naar school te kunnen gaan in Rm. Valcea, is hij bij ons komen wonen. Niet
alleen kan hij nu naar school, we willen hem bovenal kennis laten maken met Jezus en Zijn liefde
voor alle mensen. De moeder en 7 thuiswonende zusjes van Daniel helpen we met voedsel en
kleding.
In ons eigen dorp Pausesti hebben we ons ontfermd over de zusjes Ioana (12) en Hermina (10). De
meisjes wonen onder erbarmelijke omstandigheden bij hun vader en grootmoeder. We kennen deze
meisjes van zomerkamp, en ze komen elke vrijdag bij de creatieve therapie. We proberen dit gezin te
steunen met voedsel en kleding en Anca praat regelmatig met de zusjes en leert ze hoe ze zichzelf
moeten verzorgen, wassen en tandenpoetsen, dat ze schoon en op tijd moeten vertrekken naar
school, en meer van deze, voor ons zo vanzelfsprekende, zaken.
Afgelopen zomer waren er opnieuw zomerkampen. Dit jaar waren er activiteiten in 5 verschillende
plaatsen ! Met hulp van de 10 studenten uit Engeland en plaatselijke vrijwilligers konden er
activiteiten worden georganiseerd in: Pausesti: 3 daags zomerkamp in de school, waaraan 46
kinderen deelnamen, 35 kinderen, studente, en leiding logeerden bij ons thuis. Rm. Valcea: 3 daags
zomerkamp in de kerk, waaraan 23 kinderen deelnamen, in de sporthal werden sportwedstrijden en
Bijbelstudies georganiseerd voor tieners en jongvolwassenen met 105 deelnemers. Op de laatste dag
kregen deze jongeren een diploma en werd er een maaltijd uitgedeeld in de kerk. Zo konden we met
deze jongeren praten over Jezus en hen uitnodigen om Jezus te leren kennen. Opnieuw hadden we
35 tieners, studenten en leiding te gast in ons huis. Sirineasa: 3 daags zomerkamp, 3 ochtenden op
school, met 70 – 90 kinderen. Copaceni: 3 daags zomerkamp, 3 middagen in de kerk, met 40 – 50
kinderen. Vitomiresti: 2 daags zomerkamp met overnachting, op school, met 20 – 40 kinderen.
De creatieve therapielessen op vrijdagmiddag worden nog altijd druk bezocht. Deze middagen zijn
bedoeld voor kinderen met een beperking. In kleine groepjes wordt met deze kinderen gewerkt en
wordt er door middel van knutselen, toneelspel, spelletjes enz. geprobeerd om deze kinderen, die
vaak uit schaamte voor hun beperking thuis worden gehouden door de ouders, basisvaardigheden
bij te brengen. Niet alleen voor deze kinderen een bijzondere ervaring, maar zeker ook voor hun
ouders, die hier kennis kunnen maken met lotgenoten, en mogen leren dat hun kinderen net zo
waardevol zijn als kinderen zonder een beperking.
Vanaf oktober is er elke zaterdag een speciaal kinderprogramma in de kerk in Rm. Valcea, met 11
kinderen wordt er Bijbelstudie gehouden, worden er spelletjes gedaan, en bereiden de kinderen zich
voor op kerst. Het vervoer, om de kinderen van en naar de kerk te brengen, is soms een probleem.
Als het niet per auto kan, betalen we de buskaartjes zodat de kinderen in ieder geval kunnen komen.
We wensen u een gezond en gelukkig 2014, en danken u hartelijk voor uw steun aan stichting Tabor
dit afgelopen jaar . God zegene u.
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