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Want Ik weet, welke gedachten Ik 
over u koester, luidt het woord des 
Heren, gedachten van vrede en niet 
van onheil, om u een hoopvolle toe-
komst te geven.
Jeremia 29: 11 (NBG)

Oh, hoe hebben we de vrede van God 
nodig in deze woelige en onzekere tijd 
waarin wij leven. Er gebeurd zoveel 
in de wereld dat we het nauwelijks 
kunnen bevatten. Het lijkt steeds 
donkerder te worden om ons heen. De 
mensen lijden op veel verschillende 
manieren. Het is moeilijk te zeggen wat 
het meest schrijnende zou kunnen zijn.

Ik ben er van overtuigd dat dit alles 
niet van God is en ik ben er ook van 
overtuigd dat Gods roep steeds sterker 
wordt om op Hem te zien, dichter bij 
Hem te komen, in Hem te blijven. Hij is 
niet veranderd! 
God zegt in Zijn Woord: 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet 
zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. 
Laat uw hart niet in beroering raken en 
niet bevreesd worden (Joh. 14:27 (HSV)). 

Laten wij op Hem zien en kijken naar 
het goede nieuws in deze wereld. 
Er gebeuren nog steeds prachtige 
dingen. Mensen die tot geloof 
komen en besluiten God te gaan 
volgen. De mooie dingen die we in 
de projecten mogen doen. Hoewel 
sommige situaties schrijnend zijn, 
is het goede nieuws dat we een 
helpende hand mogen bieden aan 
de armen en ons mogen uitstrekken 
naar verwonde kinderen. U leest ook 
in deze nieuwsbrief hier weer over. We 
mogen een lach op de gezichten van 
de kinderen brengen, dat ze weten dat 
ze niet alleen staan in deze wereld. God 
laat Zijn liefde door ons heen zien. 
We zijn dankbaar voor de mensen die 
zich zo inzetten voor de kinderen in 
nood.

Gods rijke vrede toegewenst.
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Lacramioara Voinescu, onderwijzeres Kleuterschool Slobozia vertelt:

Olga van Lavieren
Klaar voor de start
Als een golf kwam de pandemie over ons dorp Slobozia. Twee personen zijn overleden 
waarvan één op 26-jarige leeftijd die bij ons op de kleuterschool heeft gezeten. Er 
waren veel zieken, veel asymptomische mensen. De tijd van quarantaine was moeilijk. 
We werden bewaakt door de politie en de ME en er waren zelfs dagen waarin het dorp 
vanuit een helicopter in de gaten gehouden werd. 

We leven momenteel nog steeds in de tijd 
van de pandemie. Iasi bevindt zich in de top 
van plaatsen met Covid-gevallen in Roe-
menië. Vanaf maart konden de kinderen 
niet naar de kleuterschool komen. Ik heb 
alle kinderen thuis bezocht om hun werk-
schriften te geven en instructies. Online 
werken was geen mogelijkheid. De kinde-
ren misten school en vroegen vaak: “wan-
neer mogen we weer naar school?”. Daarom 
heb ik in de zomervakantie een speelweek 
georganiseerd. Vol enthousiasme kwamen 
de kinderen in kleine groepjes naar school. 
Sommige waren emotioneel en vertelden 
hoe ze school gemist hadden. Alesia huil-
de toen ze de klas binnenkwam. Ze heb-
ben heerlijk geknutseld en gespeeld. Ook 
met het speelgoed van de kleuterschool. 
Eigenlijk mochten ze daar niet mee spelen 
(vanwege Covid) maar ik kon het niet over 
mijn hart verkrijgen dit te weigeren omdat 
ik wist dat ze thuis geen speelgoed hebben. 
Tevens konden we een maaltijd aanbieden. 
Bij het afscheidsmoment voor de kinderen 
die na de vakantie naar de lagere school 
gaan, vertelden Alesia, Alberto en Ioanatan 
mij dat ze liever bij mij op de kleuterschool 
wilden blijven. Als laatste hebben we een 
bloemenkroontje gemaakt, wat in Roeme-
nië normaal gedaan wordt aan het einde 
van het schooljaar.

Op 14 september gaat de school weer 
open. Op dit moment zijn we druk bezig 
met het uitvoeren van de maatregelen van 

Uw gift voor Daniela of voor de kleuterschool
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de nieuwe regelgeving i.v.m. Covid. Helaas 
kost dit veel geld omdat we veel nieuwe 
spullen moeten aanschaffen voor de hygi-
ene. Hier zijn namelijk speciale regels voor. 
Zo mogen we alleen desinfecterende spul-
len van een duur merk aanschaffen. De sa-
nitaire inspectie zal onze school ook bezoe-
ken. Ze hebben gezegd dat er geen school 
is als de onze. Ze zijn onder de indruk van 
de resultaten, hygiëne en netheid van onze 
kleuterschool.

Het komende schooljaar wordt best in-
gewikkeld door al die regels. Zo moet de 
groep verdeeld worden over twee klasloka-
len omdat er maar 10 kinderen in een klas-
lokaal mogen. Om die reden, is het nodig 
dat er een leerkracht bij komt. Hiervoor is 
er extra financiële steun nodig. Ik heb veel 
gebeden hoe het allemaal moet. God heeft 
hulp gegeven: Mijn nicht Daniela zal het 
komende schooljaar meedoen. Hier ben 
ik erg blij mee. Zij is lerares en te-vens kan 
zij psychologische hulp geven. Zij is in ons 
gezin opgegroeid en kent ook de kinderen 
van de kleuterschool. Het is voor mij een ze-
gen dat we gaan samenwerken. Wilt u ons 
gedenken in uw gebed en overwegen Da-
niela financieel te ondersteunen?

Er waren veel zorgen, maar prijs God, want 
Hij maakt alles goed!
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De vakantie is bijna voorbij en we bereiden ons voor op 
een nieuw schooljaar. Op 14 september hopen we dat we 
weer kunnen starten met het gewone schoolprogramma op 
school zelf en niet meer online. Met nieuwe energie zijn de 
medewerkers van Casa Lumina de klassen voor de scholieren en 
de kleuters in orde aan het maken. 

Omdat onze beschikbare ruimte niet heel erg groot is, is het niet 
mogelijk om 25 scholieren en 25 kleuters in te schrijven, maar 20 
van elke groep. Zo was het nodig om extra tafeltjes voor kinderen 
aan te schaffen zodat de nodig afstand in acht genomen kan wor-
den en liever nog dat er 1 kind aan 1 tafel kan zitten. 
Ook is het nodig om de speciale middelen voor hygiëne en des-
infectie aan te schaffen, want er moet dagelijks gedesinfecteerd 
worden door het hele gebouw alsmede het speelgoed van de kin-
deren.
Alle medewerkers moeten elk jaar een medisch onderzoek laten 
doen en elke dag een veiligheidsmasker dragen ter bescherming. 
Ook de oudere kinderen moeten een masker dragen. Casa Lumina 
moet hiervoor zorgdragen.

Wilt u meehelpen? Uw gift is van harte welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)

Cristina Iacob (Coördinator Casa Lumina) schrijft:

Met nieuwe energie
ter. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de lessen over rekenen, natuur- en 
scheikunde erg moeilijk en online konden er geen goede resultaten 
worden behaald. Ook krijgen de kinderen last van hun ogen wan-
neer ze langer dan 5 uur achter een computer of tablet zitten. Veel 
kinderen hebben ook niet de mogelijkheid om online lessen te vol-
gen. Tevens hebben we gemerkt dat sommige kinderen hun tablet 
voor andere doeleinden gebruiken en tot ’s avonds laat spelletjes 
zitten te spelen.
Voor veel kinderen zal het niet makkelijk zijn om weer terug te gaan 
naar school en de lessen te volgen want ze hebben al die tijd dat ze 
thuis waren verleerd wat het is om weer te leren en de schoolregels 
te volgen.

Uiteraard weten we niet hoe het komende schooljaar zich zal ont-
wikkelen, maar we willen voorbereid zijn om met Gods hulp elke 
verzoeking het hoofd te bieden en een steun te zijn voor de kinde-
ren en de ouders. Elk gezin en elk kind is uniek. Ieder heeft zo zijn 
eigen noden en juist nu is het nog meer ons verlangen dat Casa 
Lumina temidden van de onzekerheden en angst een plek van rust 
en vrede mag zijn zodat ze mogen ervaren dat God met Zijn vrede 
in hun hart wil wonen. 

Zonder gebed is zendingswerk onmogelijk
Ook brengt het hoop in de harten van kinderen en volwassenen. Dat is vandaag 
onvoorstelbaar belangrijk. Dat kunnen wij niet alleen, ook uw financiële hulp 
is daarbij zeer nodig. Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 
t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen.  

Zendingswerkster Viki Antal vertelt: 

Jeugdwerk Beregowo, Oekraïne
Het was een grote vreugde om de kinderen 
van het zigeunerkamp weer te ontmoeten. 
De pandemie heeft onze levens helemaal 

op zijn kop gezet. In het Janosi zigeuner-
kamp houd ik een kinderprogramma. Daar 
is het een compleet andere wereld. De 
kinderen zeggen dat ze niet bang zijn van-
wege het virus omdat het virus niet van zi-
geuners houdt. Maar aan het einde van elk 
programma, bidden ze voor de zieke men-
sen en vragen God om een einde te maken 
aan deze pandemie. Kinderen merken ook 

op dat niets meer hetzelfde is als voor de 
pandemie. Gisteren zei een klein meisje iets 
dat ik niet snel zal vergeten: “Wat goed dat 
God altijd dezelfde blijft. Hij is niet veran-
derd en Hij staat boven alle virussen.”

Wij zijn zo moe van dit allemaal dat wij dit 
kunnen vergeten. Voor mij was het een gro-
te bemoediging door een kind!
Viki kreeg een hulpvraag van de direkteur 
van het internaat waar ze elke zaterdag 
komt. Ze krijgen geen geld om de verplich-
te hygiëne maatregelen voor het Covid 
virus te treffen. Viki vraagt of wij kunnen 
helpen zodat het internaat de benodigde 
materialen kan aanschaffen.

Wilt u meehelpen? Uw gift is welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Jeugdwerk Beregowo (centencode 05)

De kinderen kunnen bijna 
niet wachten tot de school 
weer begint. Online school 
was slechts een oplossing 
van het moment, maar is 
niet nuttig op de lange ter-
mijn. De kinderen konden 
niet helemaal meekomen 
met het online onderwijs. 
In de klas zelf gaat het be-


