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Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar met daarin een terugblik op de maand december. 
Een maand waarin het transport aan kwam, met naast de goederen, ook de kerstkaarten gemaakt 
door de kinderen uit Nieuwleusen. Wat hebben we in de afgelopen periode al veel spullen mogen 
uitdelen! In Valeni zijn de kinderen met kerst verrast met een gebreide muts, sjaal, sloffen en een 
paar gebreide of nieuwe sokken. Bij het rondbrengen van levensmiddelen in Valeni hebben we de 
gezinnen ook voorzien van een fleurige gebreide deken. Nu de kerstvakantie weer voorbij is zijn de 
eerste rugtassen uitgedeeld. Tijdens de shop in Valeni en Medgidia zijn veel kinderen voorzien van 
nieuwe kleren, schoenen of een jas en was er voor elk kind een zak met waspoeder en shampoo. 

De tweede helft van de maand stond in het teken van de geboorte van Jezus Christus. ‘Want een 
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men 
noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5 HSV) 
Met dit vers openden de jongste kinderen de kerstviering in Mircea Voda. Dankzij een mooie 
collecteopbrengst konden we deze kinderen en de kinderen in Valeni en Medgidia ook trakteren. 
Voor ieder kind was er warme chocolademelk met slagroom en chocoladebrood en aan het eind 
ook nog een sinaasappel. Hieronder een kort foto overzicht van de maand december.

A. Kerstliederen zingen bij de voordeur met de 
tieners in Mircea Voda. (Bij -5 ˚C brrr)

B. Ook de kinderen in Medgidia hebben 
jullie kerstkaarten ontvangen, samen met een 
schoenendoos en natuurlijk een sinaasappel.

C. Levensmiddelen uitdelen aan gezinnen in 
Medgidia. Achter elke deur woont een ander 
gezin.

D. De herders bij het kampvuur in Valeni. 

E. Kerstfeest in Valeni met warme 
chocolademelk en slagroom, chocoladebrood 
en een sinaasappel.

F. Levensmiddelen uitdelen in Valeni, met een 
mooie warme gebreide deken erbij.

G. Het cadeau van Tatl nog nagebracht, het 
meest blije kind van allemaal. “Dankuwel 
mevrouw, dankuwel” tot 4 keer toe. De 
doos werd nog voor het huis uitgepakt, alle 
spulletjes er één voor één uitgehaald en 
bewonderd en de snoepjes eerlijk gedeeld 
met zijn 3 nichtjes.

H. Ook de tieners in Valeni werden verrast 
met een cadeau met kerst; een sjaal, muts, 
sokken, tandpasta, tandenborstel, een knuffel 
of ‘speeltje’, snoepgoed en een kerstkaart uit 
Nieuwleusen.

Een nieuw jaar!
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eblog!

Een weblog in aanbouw
Binnenkort komt op de website een 
weblog te staan. Hierop wordt regelmatig 
verslag gedaan van het werk van Sandra 
in Roemenië. We zullen zo meer zien en 
horen van Sandra, en de kinderen en de 
gezinnen waarin ze opgroeien. Zij zal u 
en jullie al schrijvend meenemen naar 
Medgidia, Valeni, Mircea Voda en de 
andere plekken waar ze kinderen helpt. 
Ook zullen we als thuisfront team schrijven 
over de acties die we in Nederland doen. 
Zullen we samen voor dit alles blijven 
bidden? Zo hopen we de ondersteuning 
van Sandra nog persoonlijker te maken.

Een krachtige jonge vrouw
17 jaar

Net geworden
Jij zorgt ervoor dat je broertjes en zusje al 4 

maanden naar school gaan.
Jij zorgt ervoor dat de rekeningen voor het 

water en elektra betaald worden.
Jij werkt 6 dagen in de maand bij de gemeente 

om zo te zorgen dat jouw familie recht houdt 
op een sociale uitkering.

Een krachtige jonge vrouw
17 jaar 

Net geworden
Jij hebt ervoor gezorgd dat jullie niet van het 
water werden afgesloten, soms had je raad 

nodig, iemand die je bemoedigde, je chauffeur 
was, maar jij deed het woord en jij regelde het 

bedrag dat nodig was. 
Jij hebt ervoor gezorgd dat je oudere zus nu 

ook kinderbijslag krijgt voor haar zoontje van 2. 

Een krachtige jonge vrouw
17 jaar 

Net geworden
Vandaag hebben we je ingeschreven 

voor school. 
Jij met een glimlach onder je mondkapje.

Morgen mag je beginnen. 
Samen, met je jongere zus, de lagere school 

afmaken in de tweede kans klas, zodat er 
voor jullie hopelijk een betere toekomst is 

weggelegd. 
En ook nu weer had je alle documenten bij je 
die nodig waren voor jou en je jongere zus.

Een krachtige jonge vrouw
17 jaar 

Net geworden
Trots!!

Leuk om kado te doen en 
mooi om te zien op de keukentafel! 

Verkrijgbaar in de kerken 
in Nieuwleusen.

“Een vriendelijk woord is een korf vol honing, 
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.”

Spreuken 16:24

Deze tekst staat op de honingpotten uit 
Roemenie, die wij verkopen voor Copii of Love. 

Over(h)eerlijke honing rechtstreeks uit 
het natuurgebied nabij Medgidia. 
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