
Ook tijdens de schoolvakantie, die begon op 
vrijdag 25 juni en duurde tot en met vrijdag 11 
september, organiseerden we activiteiten voor 
de kinderen.

Verjaardag Nicoleta
Deze mooie bloemetjes hadden we te danken 
aan de verjaardag 
van Nicoleta, één van 
de vaste vrijwilligers 
in Medgidia en in de 
vakantie ook in Valeni. 
19 augustus was zij 
jarig en zij houdt 
enorm van bloemen. 
De oudste kinderen 
hadden ’s ochtends 
een mooi veldboeket 
bij elkaar geplukt (zie 
foto). 

VakantieBijbelWeek Mircea Vodă
Deze selfie is gemaakt op de laatste dag 
van de VakantieBijbelWeek in Mircea Vodă. 
De meeste gezichten zitten nog onder de 
schmink, vol met slagroom van het laatste 
spel, of een combinatie van beiden. Jammer 
genoeg was het na deze foto alweer tijd om 
afscheid te nemen. 

Het was een zeer geslaagde week! De 
burgemeester gaf zelfs GRATIS de schoolbus 
en chauffeur mee voor het vervoer van de 
kinderen op de donderdag. 
Ondanks dat er geen groep uit Nederland 
kon komen mochten we samen met lokale 
vrijwilligers een mooi programma over Jozua 
neerzetten. De kinderen hebben genoten: 
“Hebben we morgen weer programma?” 

Een uitgebreid verslag van deze week is te 
lezen op:  www.facebook.com/apavieNL

Medgidia en Valeni
In juli en augustus waren er vakantie- 
activiteiten voor de kinderen, zowel in Valeni 
als in Medgidia. Elke dinsdag en donderdag 
reisden we naar Valeni om daar per week een 
andere dag van het scheppingsverhaal te 
vertellen en ook de bijbehorende Roemeense 
woorden aan te leren: boom, ster, zon, dieren 
enz. De bedoeling was dat de kinderen dit 
ook gingen kleuren. Maar sommige kinderen 
wilden toch echt liever iets anders doen: 
“Ik wil rekenen!”, “Mevrouw mag ik als eerste 

lezen?”, “Ik tweede!”, “Ik derde” en zo ging het 
maar door. Prachtig.

Op maandag, woensdag en vrijdag waren er 
programma’s voor de kinderen in Medgidia. 
Elke dag kwam er een andere groep: tieners, 
middengroep, kleuters/peuters. Net als 
in Mircea Vodă vertelden we ook hier de 
verhalen over Jozua. Ik schrijf het verhaal 
thuis altijd helemaal uit in het Roemeens en 
repeteer het daarna nog een paar keer, zodat 
ik makkelijk de juiste woorden kan vinden. 
Een ander bijkomend voordeel was dat ik de 
zelfgemaakte goudstaaf en zilveren munten 
uit het verhaal van ‘De diefstal van Acan’ in 
Mircea Vodă zo weer kon gebruiken. 

In de vijfde van de in totaal zes weken hadden 
we voor elke groep een uitje naar de speeltuin 
gepland met een picknick. Dit was wel het 
hoogtepunt van de vakantie; de glijbanen, de 
draaimolen en de schommels. Tot slot hebben 
we met z’n allen nog een ijsje gegeten in 
het park. Gelukkig hadden we deze week 
extra hulp van vijf middelbare scholieren, 
want anders was het niet mogelijk. De 
verwondering en de vreugde bij alle kinderen, 
maakten dat we in de zesde week het uitje 
voor elke groep nog een keer herhaald 
hebben. In de winter kunnen we tenslotte nog 
genoeg binnen zitten. 

De zomervakantie
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Een bijzonder dag in Valeni
Het is donderdagochtend net iets na 9 uur als Nicoleta en ik Valeni binnen rijden. We zijn 
maar met z’n tweeën vandaag en geen van ons beiden spreekt Turks. Soms best wel een 
barrière, met name bij de jongste groep, waarvan de kinderen bijna geen Roemeens praten. 
We stappen de auto uit en de eerste kinderen komen ons al tegemoet om te helpen. “We 

beginnen om 10 uur”, zeg ik tegen de jongens die hebben geholpen. Ze moeten nog 3 
kwartier wachten. Voor de jongsten onder hen zelfs nog langer, “on bir buçuk da”, tot half 12 
(dat weet ik al wel in het Turks).

Nicoleta en ik bidden, voor een goede tijd samen, dat we het Scheppingsverhaal verder 
kunnen vertellen en dat de kinderen rustig mogen zijn. Om 10 uur laten we de oudste 
kinderen binnen, het zijn bijna allemaal jongens en niet de meest rustige. We praten wat, eten 
samen en Nicoleta vertelt over hoe God de dieren heeft geschapen aan de hand van een 
poster met daarop de 7 dagen van de schepping uitgebeeld. Als we afsluiten met gebed om 
door te gaan met ons verdere programma, komt al snel de vraag “Mag ik vandaag als eerste 

lezen?” Eén voor één komen ze aan de beurt. Nicoleta is buiten met de rest aan het kleuren 
en heeft zelfs nog tijd om met een aantal kinderen te rekenen. Om half 12 gaat de oudste 
groep naar huis en we laten de jongste 20 kinderen binnen met hetzelfde programma en 
weer zijn we dankbaar voor eenzelfde goede sfeer.

Als ze weg zijn kijken we elkaar aan. Geen enkel kind heeft een ander kind geslagen. Dit 
is in de Turkse cultuur heel normaal als iemand iets doet wat de ander niet zint. Zelfs niet 
bij het wachten of samen naar huis gaan. Het was geen chaos op de vloer, we hebben het 
Bijbelverhaal verteld, de kinderen konden lezen, een aantal heeft zelfs gerekend. De kinderen 
waren zo rustig. Als ik dit zo vertel, kan ik er weer enorm dankbaar van worden. De Heer was 
zo goed voor ons. Ons gebed van die ochtend werd zo mooi verhoord, heel bijzonder.

COPIIS FOR COPIIS

Kerstkaartenactie 

door kinderen voor kinderen

Met kerst zullen er kerstkaarten uitgewisseld 
worden. Kinderen uit verschillende kerken in 

Nieuwleusen kleuren of schrijven een kaart voor 
kinderen in Medgidia, Valeni en Mircea Vodâ. 

Maar andersom ook! 
We koppelen zo onze COPIIS aan de COPIIS van 
Sandra. Zo weten de kinderen in Roemenië dat 

er “ver weg” aan hen wordt gedacht. De kaarten 
zullen tijdens/na de kerkdiensten worden 

gemaakt in oktober. 

Naast deze mentale ondersteuning blijft 
ook de financiële ondersteuning belangrijk. 
Wilt u ook meehelpen? Dit kan nog steeds 

door een gift over te maken op onderstaand 
bankrekening nummer. U kunt ook nog altijd 
het machtigingsformulier downloaden via de 
website http://www.medgidia.nl/copii-of-love. 

Van harte aanbevolen!

Dankbaar en blij verrast waren 

wij als TFT met alle giften die in 

juni binnenkwamen. Het was een 

bevestiging van ons gezamenlijk 

gebed, dat het werk van Sandra 

gezien is door ons, door u én 

door Hem!
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