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Onlangs, in een gesprek met iemand, werd het volgende bijbelvers aangehaald:
“Wij bidden dat Hij Zijn kracht gebruikt om al uw goede voornemens uit te voeren en om alles
wat u in geloof onderneemt, tot een goed einde te brengen” ( 2 Thes.1:11b-Het Boek)
Het drong ineens tot me door dat dit voor mijn ogen gebeurde!
NIEUWE PLANNEN
Anderhalf jaar geleden waren Erica en ik wat aan het brainstormen over het tienerproject van
onze stichting wat langzaam naar een einde leek te gaan. De 5 kleine meisjes bleken na 15 jaar
min of meer een eigen weg te gaan vinden in het leven. Niet altijd zoals wij het voor hen gewild
hadden, maar wel uit vrije keuze. Een logische vraag was: ‘en wat nu?’. Eerst dachten we
allebei dat een punt erachter het beste idee zou zijn. Leeftijd, energie, financiën…… Echter,
onafhankelijk van elkaar, begon het idee te groeien dat het ook een komma zou kunnen
worden…..!!
Het goede voornemen werd om toch te proberen opnieuw een groepje kleine kinderen een kans
te geven in een kleinschalige woonvorm op te groeien, een alternatief gezin. En dit keer niet in
de stad Iasi, maar nu in het dorp Barnova (waar ook de zorg- en kinderboerderij staan), te
weten het grote huis waar ik nu nog met 3 grote meiden woon.
Maar om dit voornemen vorm te laten krijgen, waren nog een heleboel stappen nodig. Bv. nieuw
verwarmingssysteem, water- en gasleiding, renovatie, maar vooral andere huisvesting voor de
grote meiden. Er is ruim een jaar voorbij gegaan waarin het soms leek dat er geen schot in de
zaak zat, ook wat betreft de papierwinkel.
En ineens is het nu zover, het lijkt bijna onwerkelijk! In onze voortuin van het grote huis zijn 3
funderingen gestort waarop volgende week 3 huisjes van sandwichpanelen gebouwd gaan
worden door Gerrit Klaassen uit Hulshorst (die ze ook geschonken heeft, bedankt)! Twee voor
de meiden, één voor mij. Wat bijzonder!!

De volgende stap is het aanpassen van de grote woning voor kinderen. Ook dat zal nog heel
wat voeten in de aarde hebben. De plannen zijn gemaakt, er zijn Roemeense werkers
gevonden, eind van de zomer wordt er begonnen. En uiteindelijk de belangrijkste stap: het
vinden van 5 a 6 geschikte kinderen in samenwerking met de Kinderbescherming. Nog een heel
parcours af te leggen, veel onzekere factoren. Maar door de Kracht van God zal dit tot een goed
einde gebracht worden, daar geloof ik in en bid ik voor. Hij heeft laten zien dat het gewoon waar
is wat er in bovenstaand vers staat. We zijn tenslotte al halverwege!!
KLUSGROEP
De laatste week van april was het weer zover, een klusgroep uit Wezep eo. kwam met het
vliegtuig naar Iasi om op praktische wijze het geloof vorm te geven. Ik kan dit keer niet schrijven
‘de mannen’ want bij de groep van 5 zat een vrouw, Fennie van Oene. Zij was samen met haar
man Dries voor de eerste keer mee. De anderen waren de veteranen: Henk van Werven, Henk
vd Kolk en Frank de Graaf.
Hun eerste zorg was het klaarmaken van de kinderboerderij voor het nieuwe seizoen. De dag
voor ze arriveerden, 21 april, lag er nog een enorm dik pak onverwachte sneeuw, maar gelukkig
verdween dat ook weer als sneeuw voor de zon!
Op de Ark van Noach werd een nieuwe schutting en een lang, nieuw hekwerk gezet, twee
klimtoestellen en een speelhuisje gebouwd (van de Goede Herderschool, bedankt!), het terras
gerepareerd, nieuwe wieltjes onder de draaimolen gezet, de waterafvoer ontstopt. Daarnaast
verrees er bij ons thuis in de tuin een prachtige blokhut, voor de toekomstige gasten.
Fennie hield zich bezig met de catering, wat voor mij een enorme hulp betekende! Allemaal heel
hartelijk bedankt voor jullie inzet!!
KINDERBOERDERIJ “DE ARK VAN NOACH”
Op 1 mei gingen de poorten van de Ark open. De Wezepers konden nog een week lang
meemaken dat hun werk zeer gewaardeerd wordt door de bezoekers, oud en jong. Die
belangstelling is de afgelopen maand alleen maar toegenomen, onverwacht veel. De afgelopen
Pinkstervakantie zijn er van donderdag t/m maandag zo’n 1250 bezoekers geweest. En totdat
de zomervakantie begint, zijn er elke dag minstens 2 (kleuter)scholen die op excursie komen.
Hoewel het niet ons eerste doel is welgestelde Roemenen te vermaken, is het wel goed om te
zien dat de Ark een plek is geworden waar gezonde kinderen en kinderen met diverse
handicaps samen spelen en elkaar accepteren. Verder vestigen we door verschillende

activiteiten de aandacht op het samen helpen van minder bedeelde Roemenen (vooral
kinderen), bv door geld of artikelen in te zamelen. En het feit dat de meiden van de
zorgboerderij hier meewerken betekent voor hen een integratie in de maatschappij en voor de
bezoekers een verrassende en positieve manier om met deze categorie mensen in aanraking te
komen. Het mes snijdt aan meerdere kanten!
OUDERENZORG
De ouderenzorg binnen onze stichting wordt helemaal door Erica georganiseerd. Dat betekent
dat zowel de hospice ‘Alinare Mica’(=Kleine Troost), tafeltje-dek-je-project als bejaardencentrum
‘Acasa’ door haar worden gecoordineerd en geleid. Een gigantische klus: zoveel mensen,
zoveel meningen, zoveel ziektes. Maar ook de contacten met overheden voor het verkrijgen van
de benodigde vergunningen vraagt veel energie en geduld. Zo zijn er de Hygienische Dienst, de
Sanitair-veterinaire Dienst, de Brandweer, het ministerie van Sociale Zaken.
De hospice heeft nog steeds 20 bedden die continu bezet zijn en waarvoor een wachtlijst
bestaat. Het nieuwere centrum ‘Acasa’ (=Thuis) heeft ruim 60 bewoners, verdeeld over 3
verdiepingen van een voormalig hotel. Erica en de sociaal werkster organiseren allerlei
activeiten, van handenarbeid en handwerken, tot oude liedjes zingen.
ACHTERGRONDINFORMATIE
Het mooie pand waarin de hospice functioneert, is destijds gekocht door een Nederlandse
sponsor met de duidelijke voorwaarde dat na 10 jaar het betreffende bedrag weer terug zou
moeten komen. En omdat time flies brak vorig jaar dat moment aan. De eigenaar wilde het pand
verkopen en we zouden het op moeten leveren. Heel jammer omdat de terminale zorg die daar
geboden wordt echt in een grote vraag voorziet, en ook omdat het pand zo geschikt is voor
deze zorg, qua ligging en qua indeling en aanpassingen. Na veel overdenken, overleggen,
wikken en wegen, is samen met de achterban besloten het pand aan te kopen. De afbetaling
zal in termijnen gaan verlopen. En wat wel heel bijzonder is: de winst uit de eigen bijdragen van
de bewoners van bejaardencentrum ‘Acasa’ gaat mede voor deze aflossing gebruikt worden.
Een spannende ontwikkeling waar we verwonderd over en dankbaar voor zijn. Ook dank aan de
achterban voor het getoonde vertrouwen!
Hoewel er nog wel eens kritiek is op Roemenië dat het qua sociale zorg nog steeds zoveel
vanuit het buitenland verwacht (‘kunnen ze het nu nog niet zelf?’) is het goed het volgende te
vermelden. Van alle inkomsten om de projecten van onze stichting Izvor draaiende te houden,
is een steeds groter deel uit Roemenië zelf afkomstig. Vorig jaar was dat misschien al wel de
helft. En dan gaat het om subsidies, staatsbijdragen, eigen bijdragen van bewoners, en een
heel klein deel donaties. Dit jaar komen daar ook de inkomsten van de Ark van Noach bij, want
voor het eerst verkopen we dit seizoenstoegangskaartjes.
( Eerlijkheidshalve moeten we wel zeggen dat de huidige politieke situatie niet zoveel
vertrouwen inboezemt voor de toekomst wat betreft overheidssteun op sociaal gebied.)
TENSLOTTE….
Een bijzonder jaar….in alle opzichten. Moeilijke, onverwachte, mooie en spannende dingen. Ik
hoop dat u af en toe voor ons en vooral voor de projecten wilt bidden. Niet dat het ons goed zal
gaan, maar zoals in het vervolg van het bovengenoemde Bijbelvers staat: “Daardoor zal in u
onze Heere Jezus geeerd en geprezen worden.”
Bedankt voor alle steun en belangstelling!
Hartelijke groet, Elles

