
Op dinsdag en donderdag helpen wij de kinderen in Valeni met het aanleren van de Roemeense taal. Voor de 
duidelijkheid, de kinderen spreken thuis en ook in de winkel Turks. Op school moeten ze Roemeens spreken, de leraren 
spreken geen Turks. In de periode van februari tot en met juni 2022 ondersteunde een fonds van 
”de Kaufland” (een grote supermarktketen) het project in Valeni voor twee dagen per week. Dankzij het geld dat 
we hebben gekregen vanuit dit fonds, hebben we reken- en schrijfschriften gekocht en zijn er pennen, potloden, 
kleurpotloden, stiften en knutselmaterialen aangeschaft. Van het geld konden we ook twee kuub hout kopen om het 
gebouw in februari en maart warm te krijgen. Daarnaast is er een generator aangeschaft waardoor we licht kunnen 
maken in het tweede leslokaal. Hierdoor kunnen we de kinderen verdelen over twee kamers, afhankelijk van hun niveau. 
Van het budget kopen we ook elke keer yoghurt, een croissantje, fruit en iets lekkers voor elk kind. 
In enkele kerken in Nieuwleusen heb ik hier iets over kunnen vertellen en laten zien. 

Elke dinsdag en donderdag zijn de kinderen dus welkom. Samen met Ana, Liliane, Meral en een paar internationale 
studenten uit Constanţa helpen we de kinderen. We hebben drie groepen op drie verschillende tijden, afhankelijk van 
leeftijd en wanneer ze naar school moeten. Een deel van de kinderen gaat ’s ochtends naar school, het andere deel ’s 
middags en nog een ander deel gaat helemaal niet naar school. 
De eerste groep kinderen komt rond half tien. We beginnen met handen wassen, bidden, ontbijt, een spel of een lied 
en daarna splitsen we de groep in tweeën. Een deel van de kinderen gaat met Meral mee om letters te leren en cijfers 
te schrijven. Het andere deel gaat met mij mee, om te lezen, woorden te schrijven en sommen te maken tot 10. Als het 
‘lesgedeelte’ voorbij is, is het tijd voor het thema van de week, zoals bijvoorbeeld “ beroepen”. Daarna krijgen ze fruit en 
iets lekkers en daarna is het tijd om naar huis te gaan, want om half 12 komt de volgende groep kinderen.

Om half 12 komen de kinderen van 3 tot 8 jaar en maken we drie groepen, de peuter/
kleutergroep, een groep waarin we oefenen met schrijven en tellen en de laatste groep is 
al een stapje verder, die kent al een aantal letters en kan ook rekenen tot 5. In deze groep 
moeten Meral en Ana nog heel veel uitleggen in het Turks, deze kinderen begrijpen en 
spreken amper Roemeens. Kinderen die net naar het programme komen, kunnen soms nog 
geen antwoord geven op de vraag ‘Hoe heet je’. En naar hun leeftijd hoef je al helemaal niet 
te vragen. Om kwart over een komen de kinderen van 12 jaar en ouder. 

Op vrijdag gaan Meral, Ana en ik ook naar Valeni. Ook dan kunnen we, dankzij steun van u 
allen, de kinderen voorzien van een croissantje, een beker yoghurt en iets lekkers. Na het 
samen eten vertellen we een Bijbelverhaal en leren ze een Bijbelvers uit het hoofd. Ook 
zingen we en maken de kinderen een knutselwerkje of spelen een spel.

Aan het werk in Valeni

Dankbaar voor het verschil
Inmiddels zie je een duidelijk verschil tussen de kinderen 
die al langere tijd komen en de kinderen die nog maar net 
komen. Kinderen die al langere tijd komen, zeggen netjes 
‘dankjewel’ als ze iets krijgen, deze kinderen kunnen vaak al 
tellen tot 10 of zelfs verder en als je vraagt naar hun naam of 
de leeftijd, dan geven ze antwoord. Ook zien de kinderen 
die al langer komen er meestal verzorgder uit, vaak is hun 
haar gedaan, hebben ze sokken aan en zijn hun gezicht en 
handen schoner. Uiteraard ook op het gebied van kleuren, 
schrijven en rekenen zie je de verschillen terug. 

Sinds maart komen de zusjes Asmin en Armin ook 
regelmatig bij ons. Eerst de één om half twaalf en de ander 
om kwart over een, maar nu komen ze al om half tien. Ze 
gaan namelijk sinds een paar weken weer naar school 
en school begint om twaalf uur. En goed voorbeeld doet 
goed volgen, want sinds deze week gaan ook Selcean en 
haar zusje Narcis weer naar school. Uiteraard stimuleren 
we hen om te blijven gaan en helpen we hen waar we dat 
kunnen met schriften, een pen of een tas. 

Dit maakt ons zo dankbaar. We zien dat we verschil maken. 
Dank U Heer.

In mei is er een nieuw plan ingediend bij de Kaufland, om 
het schoolproject ook de rest van het jaar voort te kunnen 
zetten. Bid u met ons mee, dat het plan goedgekeurd zal 
worden en dat we ook weer enthousiaste mensen zullen 
vinden die ons op dinsdag en donderdag komen helpen? 

Thema “beroepen” 
Aan de hand van het thema beroepen, hebben we 
ieder kind gevraagd wat hij of zij wilde worden en 
daarna enkele beroepen ‘uitgeprobeerd’. Elk kind 

mocht een brownie versieren met slagroom en 
zoetigheden en daarna was het tijd voor de kapper. 

De jongens konden bij elkaar een kuif maken met 
gel en de meisjes lieten hun haren invlechten 
bij onze ‘kapsters’. Tot slot was het tijd voor de 

schoonheidsspecialiste en mochten de meisjes 
bij elkaar de nagels lakken (mijn nagels moesten 

uiteraard ook gelakt worden). 
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Copii of Love
Pasen 2022

13 jaar 
Elke dag fietste ik naar school met mijn klasgenoten.
Jij werd uitgehuwelijkt aan een meisje van 12, die je 

amper kende. Je was zelf nog een kind. Vandaag zag ik 
je nog op straat, je keek naar ons huisje waar jij nog niet 

eens zo lang geleden ook kwam om te lezen, te schrijven 
en met ballonnen te spelen. Nu niet meer, je bent 

getrouwd, de andere jongens lachen je uit.

13 jaar
Eén keer in de week speelde ik volleybal met mijn 

vriendinnen.Jij verloor je vader en nog geen maand later 
werd je moeder van een jonge zoon. Gelukkig maken jij 

en je zoontje het goed en is je man goed voor jou.

13 jaar
Met mijn vader en jongere broer maakte ik tochten op 
de (race)fiets.Jouw moeder laat mij trots een foto zien 

van jou en je verloofde van 17 jaar. Ik herkende je bijna 
niet meer, zoveel make-up. Waar was die jongedame 

gebleven met wie ik afgelopen zomer nog woordjes las 
uit ons leesboekje en die nog vol overgave een kleurplaat 

kleurde. 5 juni treden jullie in het huwelijk, je moeder 
heeft mij ook uitgenodigd voor het feest.

13 jaar 
Een wereld van verschil en wie zal de volgende zijn. Als ik 
er aan denk dan schieten mijn ogen vol en zie ik gezichten 

voor me. Het enige wat ik kan is bidden, dat het jou niet 
overkomt en als het wel gebeurt, je iets onthouden hebt 

van wat wij hebben geprobeerd je te vertellen. 
Misschien kies je dan later zelf anders?

Het TFT Copii of Love

Veel dingen gebeuren hier op het laatste 
moment. Het is Palmpasen, nog een week 
en dan is het Pasen. Na afloop van de dienst 
komt de dominee bij ons met de vraag of de 
kinderen van de Zondagsschool met Pasen 
niet iets kunnen zingen en/of een gedichtje 
op kunnen zeggen voor in de kerk. Uiteraard 
kunnen ze dat. Dus nadat we gegeten hebben, 
koppen bij elkaar en kijken welke liederen 
we gaan zingen, wanneer we gaan oefenen, 
welke kinderen een gedichtje op kunnen 
zeggen en de kinderen informeren. Gelukkig 

was het vakantie dus dinsdagmiddag 2 uur repetitie, woensdagmiddag 2 uur repetitie, de tieners 
donderdagmiddag 4 uur nog een keer repeteren en de generale repetitie zaterdagmiddag om 2 
uur. En zo stonden ze zondagochtend voor in de kerk. De allerjongste kinderen begonnen met het 
opzeggen van Johannes 3:16, daarna de iets oudere kinderen een gedichtje, een lied met z’n allen en 
daarna de tieners met twee liederen. Trots!!

Tweede Paasdag ’s ochtends half 11 stonden ze weer bijna allemaal bij de kerk te wachten. Want toen 
vertrokken we met twee busjes en een auto naar Cheile Dobrogei. Een vallei waar we met z’n allen 
hebben gepicknickt. ‘Is dat verder weg dan tijdens de VakantieBijbelWeek?’ Ja, dit is een uur rijden. 
‘Wow’ twee blije broertjes kijken elkaar aan. 
Zitten we in de auto, vraagt Daria van 5: ‘Sandra, waar we 
naar toe gaan is dat verder weg dan Nederland?’ 

Nadat we gegeten hadden, moesten we natuurlijk de 
heuvel op om te genieten van het mooie uitzicht. Daarna 
hebben we nog spelletjes gedaan, haren gevlochten, 
gekletst, de verjaardag van Simi en Beti gevierd en toen 
was het helaas alweer tijd om naar huis te gaan. Wat 
hebben we genoten! helpt u mee?
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