
 

 

 

Lieve familie, vrienden en volgers, 
 
We zijn blij dat we u weder-
om deelgenoot mogen ma-
ken van de vele zegeningen 
die we zien in het werk in Fin-
tinele. In deze nieuwsbrief 
zullen wij stil staan bij het 
werk in de winkel, onze me-
dewerkster Corina en over 
Daniël die ons goed helpt 
met projecten en verbouwin-
gen. Ook zullen we stilstaan  
bij de verschillende presenta-
ties die we gaan geven als we 
weer in Nederland zijn. 
 
De winkel 
Ons M&M winkel project groeit steeds verder. We zijn erg 
blij met het goede werk van onze medewerkster Corina. 
Ze doet veel zelfstandig en dat geeft ons weer ruimte voor 
andere dingen. Cees is alleen nog aanwezig om de deur te 
openen en de aggregaat te starten. Helaas is dit nog 
steeds nodig. Door corruptie en tegenwerking hebben ze 
het pand nog steeds niet aangesloten aan het elektrici-
teitsnetwerk. Daarbij zijn de reparaties aan het dak ook 

maar half gedaan. Dit 
blijft dus wel een 
puntje van aandacht. 
In ons stukje 
“uitgelicht” leest u hier meer over. Toch zijn we ontzettend blij 
en voelen we ons heel erg gezegend door de vele goederen die 
uit Nederland komen. Hiermee bevoorraden we de winkel en 
dat zorgt weer voor blije gezichten in de winkel. We willen ie-
dereen bedanken die zich 
hiervoor heeft ingezet. 

Mocht u hier ook aan bij willen dragen en woont u in de buurt 
van Houten, dan bent u van harte welkom om de voorraden te 
verzamelen en in te pakken. Heeft u misschien kleding, huisraad, 
speelgoed of andere dingen die u zou willen doneren? Dan kan 
dat! Neem dan contact op met Mr. Versluis van de stichting Ro-
madopt. (Contactgegevens staan onderaan de nieuwsbrief) Hij 
kan u verder helpen en de juiste informatie geven. Hartelijk 
dank!  
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Van de redactie: UITGELICHT!! 

Deze keer een vraag aan onze lezers en 

volgers. Zoals jullie in de nieuwsbrief lezen 

zitten we met de winkel in een pand waar 

diverse zaken niet goed geregeld zijn. Met 

tussenoplossingen komen wij heel ver, 

maar het idee is gegroeid om de winkel 

naar het eigen terrein te verplaatsen. Dit 

heeft een aantal voordelen. We kunnen de 

huur uitsparen en dat investeren in andere 

projecten. Ook voor onze winkelmede-

werkster Corina is dit gemakkelijker te be-

reiken. Een ander voordeel is dat we de 

winkel uit kunnen breiden en zo dus ook 

meer kunnen aanbieden aan de klanten. 

Zo dachten we aan een gezellige koffie-

hoek waar we tegelijkertijd koffie kunnen 

drinken en praten over de dingen van het 

leven. Dit geeft ons ook ruimte om het 

Goede Nieuws van onze lieve Heer te de-

len. Om dit plan ten uitvoer te brengen 

moeten we gaan verbouwen en daar is 

geld voor nodig. Daarom willen we u vra-

gen om ons financieel te helpen. In onze 

volgende nieuwsbrief en tijdens onze pre-

sentaties in Nederland zullen wij hier uit-

gebreid op terugkomen. Alvast hartelijk 

dank! 

 

 

 



Daniël 

Met trots willen we u voorstellen aan onze nieuwe medewerker Daniël. We hebben Daniël in dienst 

genomen via een project van de kansarmen. Er zijn veel van dit soort projecten in Roemenië. Hier 

komen mensen die veelal niet kunnen lezen en schrijven en de basisschool al op jonge leeftijd heb-

ben verlaten. Door de aanhoudende recessie zat hij 

thuis. Dit had toch gevolg dat hij geen uitweg meer zag 

in zijn leven en zo aan de drank is gegaan. Dit is een veel 

voorkomend probleem in Roemenië. Daniël is uiteinde-

lijk gescheiden van zijn vrouw en door de vele proble-

men waar hij in zat is hij uiteindelijk uit de familie en uit 

de gemeenschap verstoten. Daniel is in dienst genomen 

onder bepaalde en strikte voorwaarden waarvan de be-

langrijkste is dat hij de drank laat staan. Zo niet, dan 

moeten we hem helaas weg sturen. Nu we twee maanden verder zijn en hij ons trots vertelde dat hij 

geen druppel heeft gedronken mogen we concluderen dat hij van goede wil is. Hij heeft veel begelei-

ding en sturing nodig, maar op deze manier leren ook wij geduld op te brengen en kunnen we hem 

ook beetje helpen. Ook Gheorghe heeft zijn aandeel in de vele gesprekken die hij met Daniël voert. 

Vaak gaat het over het geloof en de Bijbel als houvast in ons leven. We bidden voor zijn proces, zodat 

hij rust en blijdschap mag hervinden in het leven.  

Presentaties 

In mei zijn wij weer even in Nederland. We zullen een 

aantal presentatie geven. De presentaties die voorals-

nog staan ingepland: Op 12 mei tijdens de ochtend-

dienst in de NLEG gemeente in Alphen aan den Rijn 

aan het Lauraplein nr. 2. Op 18 mei aan de Steekter-

weg 88 AB in Alpen aan den Rijn. Op 19 mei in de Bap-

tisten gemeente te Scheveningen. De presentatie be-

gint direct na de dienst. Mochten er meer data be-

kend worden dan houden wij u hiervan uiteraard op 

de hoogte. Dat zal gebeuren via de website en Facebook. Eind april zullen we u nog een definitief 

schema sturen. We zien er naar uit om u allen weer te ontmoeten! 

Gebedspunten: 

 Wijsheid voor de nieuwe plannen 

 Voor de winkel en nieuwe mederker(st)ers 

 Voor de samenwerking met onze partners in Fintinele 

 Financiën voor de projecten   

 Gezondheid van Gheorghe 

 Voldoende medewerkers voor de nieuwe plannen 

Dankpunten: 

 Voor alle vrijwilligers en sponsoren en voor de 
medewerkers Corina en Daniel 

 Voor de materialen die we krijgen. 

 Dat Gheorghe zoveel nog kan doen 

 Het adres van Cees en Thea:  

    Asociatia Crestere 

    t.a.v. Cees en Thea van Oudenallen 

    Nr. 375 Sat Fîntînele 

    727230 com Fîntînele 

    Jud Suceava 

Wij danken u hartelijk voor uw steun en bijdrage! 
 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze 

 

 


