
Het is alweer tijd voor de volgende nieuwsbrief. Deze keer met een voorwoord van het Thuis 
Front Team. Wat zijn we dankbaar dat we samen met Sandra mogen optrekken, om zo dit 
mooie, belangrijke en niet altijd gemakkelijke werk te mogen doen. Al anderhalf jaar mag 
Sandra haar energie en liefde inzetten voor zoveel kinderen in dit deel van het grote Roemenië, 
waar liefde en aandacht niet voor ieder kind vanzelfsprekend is. Iedere maand waren de 
financiën voldoende voor het levensonderhoud en lesmateriaal. Ook voor de boodschappen, 
om de eenvoudige maar goede maaltijden of broodjes voor de kinderen te maken. Want 
anders beginnen zij de dag helaas zo vaak met een lege maag. Zelfs de Vakantie Bijbel Weken 
gingen door. Ook zonder de actieve hulp van een groep jongeren uit Nieuwleusen zoals 
voorgaande jaren. Wat zijn we God dankbaar voor de gezondheid en hulp van vrijwilligers en 
de mogelijkheid om financieel aan deze weken bij te dragen. 

Een zomer vol activiteiten in Roemenie

1½ jaar Copii of Love

HELP DE 
COPIIS DE 

WINTER 
DOOR

Sandra stuurde deze maand veel foto’s en filmpjes. U kent vast het gezegde “1 foto zegt meer dan 1000 woorden”. 
Daarom vanuit Roemenië deze keer veel foto’s met een korte uitleg. De Bijbel Week werd in verschillende plaatsen 
georganiseerd. We hopen dat u in deze foto’s het enthousiasme van de kinderen ziet, als ze een bijbelfiguur mogen 
naspelen in een act, creatief bezig zijn, een spel doen, leren goed met elkaar om te gaan en elkaar te helpen, lekker 
eten, liefde ontvangen én doorgeven….. 
Elke dag mochten ze zingen, bidden, bijbel lezen, creatief bezig zijn, spelen en eten. 

Tegelijk willen we wel eerlijk zijn: Deze Vakantie Bijbel Weken hebben een behoorlijk gat geslagen in de buffer 
die we hadden. Ook de energieprijzen in Roemenië liegen er niet om. Daarom: 

HELP DE COPIIS DE WINTER DOOR! Er zijn zoveel instanties die om steun vragen en het nodig hebben, dat 
nu aan de bel trekken best lastig is. Maar toch…. velen van jullie kennen Sandra persoonlijk. Dit mooie maar 

kleinschalige project wordt dan ook hoofdzakelijk gesteund door de kerkelijke gemeenten vanuit Nieuwleusen en 
Balkbrug. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR VRIENDEN VAN COPII OF LOVE die het aan durven om voor minimaal 10,00 euro per 
maand te doneren, zodat we als TFT weten wat er maandelijks voor handen is. En ja zeker: óók eenmalige GIFTEN 

blijven zeer van harte welkom. Boven alles:  DANK U GOD!!   En .. blijven jullie vooral voor ons bidden?!  We 
hebben het zo nodig.

Copii of Love
in samenwerking metNo. 6, Oktober 2022



Colofon:

Copii of Love is een 
samenwerking van de 

stichtingen Ora & project 
Medgidia

Correspondentie & Administratie:
Copiioflove@gmail.com

Oosteinde 90, 7711BZ Nieuwleusen 
Zandspeur 78, 7711HK Nieuwleusen | Tel: 0615613935

Bankrekeningnummer: NL03 INGB 0006 4723 88
T.n.v.: Stichting ORA, onder vermelding van: gift Copii of Love

Copii of Love

BLOG 
We schreven er al eerder over, maar binnenkort 
kunt u ook op onze website het werk van Sandra 

volgen. Een BLOG zal worden bijgehouden, 
waarin zij haar werk beschrijft, verhalen over de 

kinderen worden gedeeld en u kunt lezen waar u 
voor kunt bidden. 

Daarnaast zullen wij als TFT u ook daar op 
de hoogte houden over onze acties aan het 

thuisfront.
Wij verwachten de blog eind september 

online te kunnen zetten. Als u een mail stuurt 
naar copiioflove@gmail.com krijgt u bericht 

wanneer de blog te bezoeken is en krijgt u de 
nieuwsbrieven in de mailbox zodra ze uit zijn. 

helpt u mee?

Kerstkaarten actie
Ook dit jaar verkopen we weer met handlettering 

gemaakte kerstkaarten. De opbrengst komt 
volledig ten goede van Copii of Love. 

De kerstkaarten zijn per setje van 5 stuks verpakt. 1 
setje kost €6, 2 setjes €10. 

U kunt ze bestellen door uw adres te mailen naar 
Copiioflove@gmail.com. Uw betaling kunt u direct al 
doen op rekening NL03 INGB 0006 4723 88 T.n.v.: 

Stichting ORA, onder vermelding van: kerstkaartenactie 
Copii of Love. of scan de QR code onderaan deze brief. 
U krijgt de kaarten dan begin december thuisbezorgd.

Nieuwleusen Tentdienst 
28 augustus

Na 3 jaar was er eindelijk weer een tentdienst als 
start van de oranje feest week in Nieuwleusen. 

Wat was het goed om elkaar weer te ontmoeten, 
samen te zingen tot eer en dank aan God en te 
bidden. We zijn dankbaar dat we daar aanwezig 

mochten zijn met een stand waarin we uitleg 
konden geven over het werk dat Sandra doet 
in Roemenië. Op elke stoel lag een flyer èn is - 

wanneer de onkosten van de tendiest verrekend 
zijn en er is geld over - de collecte opbrengst 

ook bestemd voor Copii of Love. Heel mooi!! Wij 
hopen en bidden dat dit tot zegen mag zijn over 

Sandra’s werk voor de Copiis.
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