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Plannen zijn belangrijk en mooi en 
tegelijkertijd willen we deze plannen 
graag realiseren en continueren. 
Daar hebben we uw hulp van harte 
bij nodig! Geen ingewikkelde hulp, 
maar 65 kinderen in Valeni en 
Medgidia voorzien in hun cruciale 
basisbehoeften. Dat is wat we graag 
willen. 

Ieder kind willen we graag op z’n minst 
voorzien van :

•  een ontbijt dat ze iedere morgen met   
 elkaar kunnen opeten en een gezonde   
 lunch zodat ze gevoed en gesterkt de   
 dag door komen;

•  zeep / shampoo / tandpasta; kortom   
 persoonlijke verzorgingsartikelen;

•  schoolspullen zoals bijvoorbeeld  
 potloden, puntenslijper, pennen,   
 schriften en een rugtas.

Naast de zorg voor onderdak maakt Sandra 
als vrijwilliger ook kosten voor bijvoorbeeld 
een ziektenkostenverzekering en voor de auto 
om haar naar Valeni ‘te brengen’ (wekelijks ca. 
200 kilometer).
Een goede rekensom laat ons zien dat we 
ongeveer € 1.500,00 per maand nodig 
hebben om de basisdroom voor deze 
kinderen te realiseren.
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Met elkaar verbonden
We houden u graag op de hoogte van ons 
project, van úw project. Onze nieuwsbrief 
verschijnt vier keer per jaar en via de QR code 
kunt u zich abonneren. We zijn en blijven voor 
de kinderen van Copii of Love graag met u in 
verbinding. 
Namens het ThuisFrontTeam,

Dick van Lenthe 
Gerrit & Aafke Glas  

Anja Pierik
Marit Nijdam 
Erica Adams

Wiebe Nijdam

Wilt u net als wij niets liever dan dat kinderen 
in Valeni en Medgidia groeien, leren en 
ontwikkelen? Hen laten weten dat ze geliefd 
zijn door onze Hemelse Vader en door 
scholing laten uitgroeien tot mooie mensen 
met een betere toekomst? 

Steun Copii of Love en maak van harte 
uw gift over op bankrekening:
NL03 INGB 0006 4723 88 ovv Copii of love 
of wordt partner van ons. Dat kan heel 
simpel: 

Via de QR code hieronder; u komt dan op 
onze website www.medgidia.nl en 

daar wijst het verder vanzelf

Door het invullen van de machtiging welke 
is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief

Neem contact op met Dick van Lenthe van 
het TFT,  (M) 06 156 13935
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Want in mijn hart kwam  een verlangen...

‘Wat als je hier voor langere tijd 
zou kunnen blijven om deze 

kinderen te helpen…’.

Mijn naam is Sandra Pasman, 36 jaar oud, en ik 
woon in Nieuwleusen. Ik heb jarenlang bij een 
transport bedrijf gewerkt en in mijn vrije tijd 
mag ik graag hardlopen. Misschien had ik dat 
nog wel jaren kunnen doen, maar in de zomer 
van 2015 veranderde er iets.

Samen met een groep jongeren uit de kerk 
organiseerden we een Vakantie BijbelWeek 
en mochten we een week lang activiteiten 
doen met Turkse en zigeuner kinderen en nog 
belangrijker hen vertellen van Gods liefde, 
ook voor hen. 

Het was niet alleen maar leuk, want je zag 
om je heen de armoede en je hoorde van 
Roemeense vrijwilligers over kinderen die 
weinig hadden. Weinig te eten, weinig hulp 
en weinig liefde.

Zoals dat meisje, 
Elena, uit mijn groep, 
8 jaar oud, opgevoed 
door de buren en 
haar broer van 17 die 
vaak weg is.

Wonend in een 
vervallen huis, zonder 
ouders, vaak zonder 
eten en zonder 
school. Het raakte mij 
diep.

Mijn verlangen tot helpen werd versterkt, 
tijdens de Vakantie Bijbel Week een jaar later, 
toen Deria bij mij in de groep zat. 

Wat was het mooi om het 
verschil te zien tussen haar 
eerste kleurplaat op maandag, 
meer het gekras van een 
2-jarige, tot het laatste werkje 
op vrijdag, waarbij ze al 
binnen de lijntjes probeerde 
te kleuren en elk vakje een 
ander kleurtje kreeg. Wat had 
ze veel geleerd in 5 dagen. 

Copii of Love; Sandra Pasman

Elena en Deria
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Toen ik in februari 2017 werd gevraagd om 
een half jaar te helpen op het centrum, was 
de beslissing in mijn hart snel genomen. Ik 
begon met een cursus Roemeens om met de 
kinderen en volwassenen daar te kunnen
communiceren. In september vertrok ik.

Ik ben daar 10 maanden geweest om 
kinderen die niet naar school gaan toch 
onderwijs te geven. Daarnaast hielp ik met 
de zondagschool en huiswerkbegeleiding. 
Omdat ik vond dat ik enige kennis miste, 
startte ik in september 2018 met de PABO. 

Met deze kennis kan ik de kinderen in 
Medgidia nog beter helpen!

Mijn verlangen om weer terug te 
gaan naar Roemenië bleef. Elke 
keer als ik even terug was, kreeg 
ik het gevoel dat ik weer thuis 
was. In februari 2020, net voor de 
coronapandemie in Europa begon, 
was ik er weer en zondagochtend 
was ik in het kleine kerkje in Mircea 
Vodă.

Er werd gesproken over de 
gelijkenis van de talenten (Matheus 
25: 14-30). De dienaar die een talent 
had gekregen was bang en stopte 
het talent in de grond. Wat voelde 
ik me als die dienaar met het ene 
talent waar hij niets mee deed en in 

de grond stopte. In juli kwam deze gelijkenis 
weer terug en ook weer dat gevoel, die 
overeenkomst, met de dienaar met het ene 
talent.

De kinderen die aan het project deelnemen, 
spreken vaak thuis Turks of Roma. Omdat 
het onderwijs in het Roemeens is, is er geen 
aansluiting en bezoeken ze geen school meer. 
De basisvaardigheden die een kind nodig heeft 
in het onderwijs, hebben ze nooit geleerd. 
Daarnaast is taalbarrière voor veel kinderen een 
reden om niet naar school te gaan.

Op school is er helaas geen extra aandacht 
voor deze groep kinderen. Daarnaast krijgen 
Roemeense kinderen op de basisschool dagelijks 
huiswerk. Het is een wezenlijk onderdeel van het 
school programma.

Taalbarrière, 
een hindernis voor het leven
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                   Het was november 
             2020 en op een zondag              
       ochtend in de kerk waar ik als 
   klein kind al met mijn ouders en 
broers in de banken zat, ging het 
weer over die gelijkenis en toen 
kwamen ook nog die woorden, ‘Je 
weet wel wat je kunt en moet’.  Het 
voelde als een antwoord op mijn 
gebed en in mijn hart wist ik het:
 
        Terug naar Roemenië.

Ik ga naar Medgidia, een stad in het 
zuidoosten van Roemenië, op ongeveer een 
uur rijden van de Zwarte Zee. 

In deze plaats heeft het zendingsechtpaar 
Ovidiu en Ana Ionica een multifunctioneel 
centrum. Met Gods hulp zijn zij van daaruit 
diverse programma’s gestart voor Turkse 
en zigeunerkinderen, twee minderheden 
in Roemenië. Ze helpen deze kinderen met 
huiswerk. Ze leren kinderen die niet naar 
school gaan rekenen, lezen en schrijven. Er is 
een peuter/kleuterklas en iedere zaterdag zijn 
alle kinderen welkom voor de zondagschool.

Ze zijn gestart in 1998 en dankzij hun hulp 
hebben al enkele tientallen kinderen de lagere 
school afgemaakt en daarmee een betere kans 
op een goede toekomst. Sinds kort hebben 
ze ook een locatie in het dorpje Valeni van 
waaruit Roemeense les wordt gegeven aan de 
kinderen daar. Ook vertellen ze Bijbelverhalen 
en verspreiden zo het evangelie van Jezus 
Christus.

maar wat als je ouders nooit naar 
school zijn geweest en niet kunnen 

lezen en schrijven?

•  Graag wil ik Ovidiu, Ana en Nicoleta helpen 
om ervoor te zorgen dat deze kinderen de 
basisschool wel afmaken, zodat zij later meer 
kans hebben op een baan. Dit doen we door 
ze te helpen met het maken van hun huiswerk 
en ze extra begeleiding te geven bij het 
leren van de Roemeense taal en het lezen en 
schrijven hiervan. 

• Dit doe ik 3 dagen in het centrum in 
Medgidia aan de kinderen uit klas 0, 1 en 2 en 
2 dagen met Ana in Valeni, waar het accent 
vooral ligt op het leren van de Roemeense taal 
door middel van spelletjes.

• Op zaterdagochtend wil ik helpen om 
ook in het dorpje Mircea Voda structureel 
zondagschool te geven en de kinderen te 
vertellen van hun Goede Herder: Jezus.

Waar ga ik naar toe

Wat ga ik doen
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Copii betekent kinderen in het Roemeens. Dit wordt uitgesproken als 
ons woord copy, een mooie overeenkomst. Met de naam 
Copii of Love willen we twee dingen duidelijk maken; 
dat we de liefde van Jezus vermenigvuldigen en elk kind geliefd is.Copii of Love
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MACHTIGINGSKAART

in MedgidiaJa, ik steun deze kinderen
Hierbij machtig ik stichting ORA te Nieuwleusen om 

een gift af te schrijven van  

IBAN:

Naam:

Straat:

Postcode en Plaats:

Datum: Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting ORA om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting ORA. Uw gegevens worden verwerkt conform ons privacy beleid.

€5 €10 €25

eenmalig

per maand

€ __________
Onder vermelding van: gift Copii of Love

Lever deze kaart in bij: 
Dick van Lenthe, Oosterveen 90, 7711 BZ  Nieuwleusen of 
Wiebe Nijdam, Zandspeur 78, 7711 HK Nieuwleusen


