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Lieve familie en vrienden,
We zijn alweer aan het begin van het jaar 2023. De tijd gaat snel en wat is het daarom 
belangrijk te genieten van belangrijke momenten maar ook van de alledaagse 
gebeurtenissen. Dat we erkennen dat het leven met God onze Vader goed is en wij Zijn 
vrede mogen kennen. Dat Hij in elk detail van ons persoonlijk leven geïnteresseerd 
is en met ons meeleeft. Jullie/u willen we hartelijk bedanken voor het lezen van de 
nieuwsbrief, de gebeden en ondersteuning!

Psalm 18:31
Gods weg is volmaakt, des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij  
Hem schuilen.

Bert en ik zijn gezond en zetten ons in voor de armen omdat we door Hem worden gesterkt 
naar geest, ziel en lichaam. We beseffen dat gezond zijn niet iets is wat we verdienen, maar 
Zijn genade is. Je leven steeds in Gods handen leggen brengt blijdschap en rust.

Groeten van Bert & Margriet Looij



Op 5 september is het schooljaar begonnen. De onderwijsinspectie kon geen juf vinden voor 
het kleuterschooltje op Pata-Rit daarom werd ik (Margriet) in de laatste week van augustus 
toch weer gevraagd. 

Ik geniet met volle teugen van de kinderen. Er zijn 15 kinderen in groep 1 en 15 kinderen in 
groep 2 ingeschreven. Tot onze blijdschap komen de kinderen! De kinderen hebben in de 
afgelopen maanden een mooie groep gevormd, dat zie je door hoe ze met elkaar spelen. Daar 
kan ik het meeste van genieten. Met kleine pasjes leren ze kleuren, lijmen en knippen. Op het 
stoeltje zitten, liedje zingen, samen een spel spelen en nog veel meer zoals handen wassen, 
tandenpoetsen… Veel kinderen leren dat gehoorzamen erg belangrijk is. Het is een uitdaging 
elk kind te leren kennen en te benaderen zodat ze me begrijpen. Op de oudervergadering 
was ik verbaasd hoe fijn de moeders met elkaar omgingen en dat ik zag dat de moeders zo 
anders waren dan in onze eerste jaren hier. Ze zijn veel meer ontwikkeld omdat ze vaak zelf 
naar school zijn geweest en een baan hebben. Er zijn minstens 8 kinderen naar het voortgezet 
onderwijs gegaan en veel kinderen blijven op school tot hun 16e jaar! Elke dag worden de 
kinderen met 2 bussen naar de school in de stad gebracht en ook weer thuisgebracht. Als ik 
dat zie wordt mijn hart zo blij omdat educatie zo belangrijk is!!!

Kleuterschool



Elke donderdag bezoek ik de gezinnen op 
de vuilnisbelt en nog 2 groepen gezinnen 
dichtbij de kleuterschool. We geven 
pampers,120 broodjes, brood, water en 
kleding en regelmatig een grote pan met 
warm eten. Maar ik had zo het verlangen 
voor deze gezinnen iets blijvends achter te 
laten….  Daarover laat ik nu Bert aan het 
woord: 

Huisje bouwen

Precies zoals Margriet al schreef, hebben we in de afgelopen maanden ook weer veel blijvends 
achter mogen laten. We hebben in het najaar twee groepen uit Nederland gehad. De eerste 
groep bestond uit vier bouwlieden. Dit team van vakmensen kwamen alle vier uit de gemeente 
Zwartewaterland (Zwartsluis en Genemuiden). Deze groep was al vaker bij ons geweest en heeft 
ook in het verleden al heel wat aan de weg getimmerd hier. Ditmaal hebben ze in een wat kleiner 
kamp, op een heuvel boven de wijk Dallas, een huisje gebouwd voor een familie met 10 kinderen. 
Normaal hebben we standaardafmetingen voor een huisje, maar 4x4 meter zou wel wat klein 
zijn voor een familie van 12. Dus na overleg is het 4x6 geworden. De groep was ook erg creatief 
en wist in dit kleine huisje ook nog 2 stapelbedden te maken in de punt van het dak. Dit vonden 
de kinderen natuurlijk prachtig. De tweede groep kwam uit Boornbergum. Deze 12-ledige groep 
bestond uit jongvolwassenen. De meesten van deze groep hadden weinig of geen bouwervaring, 
maar onder de leiding van Janos en Louis in ons team, zijn ze in een week tijd opgeleid tot ervaren 
bouwvakkers. De meesten hebben voor ze weer vertrokken leren omgaan met hamer, handzaag 
en zelfs een cirkelzaag. Ook deze groep was creatief en wat eerst een klein balkonnetje zou 
worden als aanbouw is uiteindelijk een extra kinderslaapkamer geworden. Beide groepen heel 
hartelijk dank niet alleen voor het bouwen maar ook voor het investeren in de bouwmaterialen!



In Pata-Rit waar we al jaren werken, maar niet zelf meer bouwen, is ook nog gebouwd. Er was 
een serieuze situatie met een al oudere man. Deze broeder kwam uit het ziekenhuis na een 
hartoperatie en trof veel nieuwe bewoners aan in zijn huisje van 3x3. Hij wilde mij zijn huisje 
laten zien en vol moed wilde ik naar binnen stappen totdat ik een paar echt grote ratten zag 
wegvluchten. Een aantal families van Pata-Rit hebben toen besloten een nieuw huisje te bouwen 
voor deze broeder. Een zigeuner uit het kamp die wat geld had verdient met viool spelen op 
bruiloften heeft het verdiende geld gebruikt om materiaal te kopen. Wij als Transformarea team 
vonden dit een erg mooi initiatief en hebben toen ook kunnen bijdragen aan de kosten van dit 
huisje. Ondertussen woont deze broeder daar nu alweer een paar maanden. Hij woont hier 
samen met zijn vrouw en bijna een jaar oude baby en gelukkig, nu zonder ratten.

Gebedsgroepje

Op Pata-Rit komen we regelmatig samen om te bidden. Behalve dat we bidden, 
bespreken we ook regelmatig de vragen en onderwerpen die de bewoners zelf 
aangeven. We zien nog niet altijd een directe verhoring van onze gebeden. Maar we 
geloven dat door te doen, we dingen zullen leren en gebeden meer verhoord gaan 
worden. Eenmaal hebben we voor een zieke zus van iemand gebeden. Deze zus woont 
in Engeland en via de telefoon hebben we met haar en voor haar gebeden. Ze was echt 
serieus ziek en de dokters hadden weinig hoop op een goede afloop. Deze zus echter is 
weer helemaal opgeknapt en doet weer dingen die ze een paar maanden geleden niet 
kon doen. Dit soort getuigenissen stimuleert ons om door te gaan met bidden. We zien 
ook een langzame groei in deze groep zowel in de geestelijke honger als in aantal.



In deze tijd waarin veel zekerheden 
wegvallen en we niet goed weten wat er 
morgen gaat gebeuren geeft het Margriet 
en mij veel rust te mogen weten dat GOD 
het laatste WOORD heeft. De Vrede die wij 
zo vaak ervaren gunnen we iedereen. Wij 
hopen en bidden dan ook dat eenieder 
van jullie een relatie met de Vader mag 
hebben en /of deze zal verdiepen.

We hopen dat jullie allemaal van gezellige 
feestdagen hebben genoten en wensen 
jullie een heel goed begin van 2023 toe.

Margriet & Bert 

Slot



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 8062.77.610.

Wilt u God’s werk in Roemenië ondersteunen:

Stichting ProRomi Nederland
Suderom 1, 9212 PP, Boornbergum
E: info@proromi.nl
T: 085 - 8768966
B: NL17ABNA0443925798

Indien u zich ook op onze digitale nieuwsbrief wilt 
abonneren kunt u zich aanmelden via info@proromi.nl of 
op onze website onder Meer info – Nieuws.

Automatische maandelijkse incasso van een zelf te 
bepalen bedrag is mogelijk op aanvraag.
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We willen iedereen bedanken die ons
ondersteund in gebed en financieel.
Dat Hij u mag zegenen met Zijn
kracht en liefde.

Bert, Margiet, Janos & Louis 

Bouw met ons mee aan God’s koninkrijk!


