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We zijn zo blij dat God ons talenten heeft gegeven die we voor Zijn koninkrijk kunnen inzetten.
Bert zijn talent is bouwen en management. Ik met de kinderen. Hoe God zo precies weet waar
we van houden. Wat een genade dat hij de talenten geeft en het aan ons is ze in te zetten.
We kunnen allebei zeggen dat we een vol leven hebben op alle gebieden. Dat we niks anders
zouden willen doen en nergens anders zouden willen zijn. Onze zoon Benny zit in de twaalfde
klas van een avondschool. Verder gaat hij mee naar Pata Rit en dat is te zien aan de spieren
die hij heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Hij volgt verder een computer cursus uit Nederland. Onze dochter, Rita, werkt in het gemeente huis in Bergum en is daar zeer gelukkig mee.
Susanna werkt nog op school in Bergum. Allebei houden ze van muziek.

WC-unit

In de derde week van juli is er een grote groep van 46 jongelui uit IJsselmuiden geweest die een geweldige wc-unit met tien toiletten heeft neergezet en aangesloten.

Wat een verschil met die houten wc’s die met
regelmaat verplaatst moesten worden. Nu hebben rond de 35 gezinnen een toilet waar ze zelf
voor verantwoordelijk moeten zijn. Ook heeft
de groep veel met de kinderen gespeeld en
programma’s verzorgd. Tijdens een programma vroeg ik waarom er jongelui uit Nederland
waren gekomen?

Er kwamen 4 geweldige antwoorden:
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Kleuterschool
De laatste ontwikkelingen
van Hetea

WC-units
Hulptroepen

om ons te helpen
om te werken
om van God te vertellen
omdat ze van ons houden.

Ik was helemaal verbaasd van de mooie antwoorden en die hebben ook een diepe indruk
op de Nederlanders achtergelaten.
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De laatste ontwikkelingen van Hetea

Hulptroepen en steun

We zijn erg dankbaar voor alle groepen en individuen die het wonderwerk
in Cluj ondersteunen op welke manier dan ook. Iedereen met iets speciaals: de één bid, de ander doneert geld, weer een ander verzameld goederen en stuurt een transport, weer anderen komen om te bouwen en/of het
kinderwerk te ondersteunen. Geweldig!

Zoals de agenda er nu uitziet zullen er in
totaal dit jaar zo’n tien groepen hebben
gewerkt op Pata-Rit. Niet meegeteld de
groepen die maar voor een dag kwamen om te helpen, zoals bijvoorbeeld
een groep van Junior uit Nederland. Ze
zijn maar een dag geweest maar waren
een enorme motivatie voor de mensen
van onze wijk. We hebben een grote
container voor het vuil gehuurd en zij
zijn gewoon gaan opruimen. De families
in de wijk konden het natuurlijk niet toelaten dat er tieners uit een ander land
komen om hun rommel op te ruimen
dus ook zij gingen volop aan de slag.
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Wat ziet de wijk er anders uit na een
dag opruimen! We hebben zo ongeveer
20 kuub vuil opgeruimd, onkruid weggehaald en ook nog een aantal huisjes
weer goed in de beits gezet. We horen
altijd van groepen die elk jaar komen
hoe mooi de verbeteringen zijn in een
jaar tijd. Ja dat klopt, met God’s genade
gaan we voorwaarts. We zijn al bezig
om nog een stukje grond te kopen waar
we dan een opslag voor hulpgoederen
willen bouwen en misschien zelfs een
voetbalveldje kunnen aanleggen zodat
de jeugd van de wijk hun energie op
een goede manier kwijt kan raken. Over

Het schooljaar is ook in Hetea weer begonnen voor de kleuterschool.
Wij zijn blij dat wij overeenstemming hebben bereikt met People2People
om ook het project Hetea van ons over te nemen. Inmiddels zijn de
administratieve werkzaamheden in volle gang en hopen we dit jaar de
overdracht te realiseren.
People2People heeft inmiddels contact met alle betrokken partijen inclusief de overheid. Vanuit de overheid komt er een programma waar
de ouders iedere maand een voucher van 50 RON krijgen als hun kind
de hele maand naar de kleuterschool komt.
Wij zijn blij met deze ontwikkelingen en vooral dat het werk in Hetea
waar alles begonnen is door zal gaan onder Roemeense leiding.
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De nieuwe huisjes in aanbouw

Kleuterschool
Iedereen draagt zijn steentje bij!

Voordat we het beseften was het 24
juni en zat het schooljaar er weer op.
Het schooljaar met de kleuters is intensief geweest, maar zeer goed. Er
was altijd veel voor te bereiden en er
is altijd actie met kleintjes om je heen.
Het was een grote bemoediging om te
zien wat een kind zoal in een jaar heeft
geleerd wat betreft knippen, plakken,
kleuren, liedjes en gedichtjes leren. De
kleuren en cijfers en vormen kenden
ze ook allemaal. Wat een groot verschil met enkele jaren geleden toen de
kleine kinderen alleen maar met vuilnis
speelden. Het is Gods wens als liefdevolle Vader geweest dat er een klein
paleis kwam voor deze kinderen. Een
paleis waar vrede en liefde is, speelgoed en eten en snoep! Dit hele school
jaar heeft de gemeente Cluj-Napoca
elke dag voor 35 porties warme maaltijden gezorgd. Met de Pasen hebben
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we een mooie film over Jezus zijn leven
gezien. Alle 35 kinderen zaten op het
puntje hun stoeltje en wilden wel zo
in de tv springen! Na de film was het
zo stil. Gods werkte in hun hartjes dan
kon je zien door het enthousiasme ook
na de film. Vele bijbel verhalen die we
gedurende het schooljaar verteld hebben kwamen voor in de film. De kinderen riepen heel luid: ‘‘Ja, dat verhaal
kennen we’’, en vervolgens vertelden
ze wat er ging gebeuren. Wat is het
een vreugde de kleuterschool Parel te
noemen en dat Gods woord verteld
wordt, liedjes tot zijn eer gezongen
worden en gebeden wordt voor moeilijke situaties. Hoe fijn het was om te
zien dat kinderen oprecht vergeving
vroegen of zonder problemen speelgoed deelden. Samen een spel doen
was mogelijk omdat ze de regels van
het spel (meestal) respecteerden.
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Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk!

Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk! We willen iedereen die bij ons betrokken is,
ons ondersteunen in gebed en/ of financiën heel hartelijk danken. We zien duidelijk dat
er nog groei in het werk zit en we kunnen dit alleen volhouden dankzij uw gebeden en
uw financiële hulp.
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Bert, Margiet & Benny.
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Adres gegevens

Wilt u God’s werk in Roemenië ondersteunen:

Bert & Margriet Looij
Oasului 347 – Cluj-Napoca
E: bertenmargriet@gmail.com
T: 0742-079220

Stichting ProRomi Nederland
Laarweg 30, 6721 DE, Bennekom
E: info@proromi.nl
T: 0318-640933

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via info@proromi.nl.
Stichting ProRomi Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’. Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van
het belastbaar inkomen. Het ANBI nummer van ProRomi Nederland is 17551.
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