Urmatorul Club al Bibliei din vara va dura
2 saptamani si va avea loc de luni pana vineri:

23-27 iulie si 30 iulie-3 august
2018

B&B DUMBRAV
725300 Gura

Vino și tu și te alătură!

Jaarverslag 2018
Bruggenhoofd naar de structurele hulp

www.cl

Dit jaarverslag mocht in dankbaarheid geschreven worden; op alle fronten ontwikkelde het stichtingswerk zich
over de volle 12 maanden van 2018. Een jaar dat zich kenmerkte door veel praktische activiteit, maar ook door
gebed, en werk achter de schermen. Zo’n jaar gaat gevoelsmatig snel voorbij, maar terugkijkend werd het als een
bruggenhoofd naar de structurele hulp die de stichting voor ogen heeft.
In dit verslag schrijven we over het werk in Nederland en in Roemenië: acties voor de fondsenwerving, vergaderingen van het bestuur, brede verkenningen in Gura Humorului en het kinderwerk natuurlijk. We zijn God dankbaar
dat de roeping veel bevestiging vond en alle activiteiten vooruit wezen naar een veelbelovende toekomst; én naar
de grote Toekomst: aan God alle eer; Hij is en blijft altijd onze hoop en kracht, in alles.

Namens het bestuur van Stichting Missie Gura

Paul Wolters
voorzitter
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Samenvatting
Het jaar 2018 kenmerkte zich in toenemende bevestiging en groei van het Missie-werk. Zowel in Nederland
als Roemenië werd er volop gewerkt aan die groei. De
manier waarop varieerde van de verkoop van zalm ‘voor
het goede doel’, tot en met een aanbetaling voor de
aankoop van onroerend goed. Dit laatste mag gezien
worden als een concrete stap van emigratie van Paul &
Daphne voor het missie-werk, naar Roemenië. Want dit
jaar werd opnieuw meer dan duidelijk dat structurele
hulp voor de kinderen (en hun ouders) onvergelijkbaar
veel doeltreffender is dan af en toe een Vakantie Bijbel
Club vanuit Nederland, hoe mooi ook. Huisvesting ter
plekke hoort daarbij.
De VBC kende tweemaal een primeur: er was voor het
eerst een winter-vbc (1e week 2018) en de bekende
zomer-editie kende een dubbele uitvoering: twee weken. Terugkijkend lijken beide varianten niet terug te
keren. Het was evengoed prachtig om te zien hoe God
opnieuw voorzag in mensen en middelen; maar het was
ook ontroerend te zien hoe graag de kinderen weer terugkwamen en de liedjes en teksten nog volop uit het
hoofd kenden.
Bestuurlijk werden er dit jaar ook voorbereidingen getroffen voor veranderingen in de bezetting; deze zullen
gestalte gaan krijgen in 2019, en zullen naar verwachting gaan leiden tot een duidelijke versterking. De
Thuisfront Commissie werkte bijzonder hard en is aan
uitbreiding toe. 2018; een bijzonder jaar!
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Nieuw: Winter VBC!

Voorbereidingen in Almere
V.l.n.r.: Barak Wieles, Mirjam en Gerrit Jan de Bruin, Abel Wieles,
Daphne Wolters, Céline en Margreet Baak, Margriet en Geleijn Wieles,
Paul Wolters; Rob Hoegée staat niet op de foto, was wel in Gura!

Na al het moois van de zomer VBC 2017 was
er een groot verlangen om ook in de Kerst/
nieuwjaars-vakantie een VBC aan te bieden.
De contacten die we in de zomer van 2017 met
de kinderen legden, wilden we vasthouden en
een jaar wachten leek ons te lang.
Als snel was er opnieuw een team vrijwilligers
beschikbaar die de kou wilden trotseren om
de kinderen een warm hart onder de riem te
steken. Ook het Roemeense team stond weer
paraat onder leiding van Ion en Marcela Stan
en hun kinderen. De B&B werd besproken en
de uitnodigingen voor de kinderen in Gura
klaargemaakt. Mede dankzij de Speelgoed-

beurs van 2 december 2017 in Almere was er
geld beschikbaar voor deze VBC. De kinderen
hebben in deze periode maar liefst 3 tot 4 weken vrij van school. Van 2 tot en met 5 januari
2018 hadden we iedere middag feest!
Het werd een prachtig weerzien; veel kinderen
kwamen weer een week lang op bezoek; enkelen waren naar het buitenland bij hun ouders.
Het programma werd goed uitgerold en opgepakt door de kinderen. Enkele ouders brachten
zakken aardappels en uien als dank voor onze
inzet, hartverwarmend! Natuurlijk werd er tijdens deze periode ook weer gekeken naar het
pand aan de overzijde van de straat.

Links de voorzijde van de flyer; deze werd gedrukt en in Gura huis-aan-huis verspreid en via Facebook gedeeld.
Hierboven een foto van een moment van gebed tijdens de Winter VBC.
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Voorjaar

Dit voorjaar werd er in Almere gewerkt aan de voorbereidingen van de
komende zomer VBC. Daarnaast werd de nieuwsbrief UPDATE verder
doorontwikkeld en Fedor Christiaanse verzorgt de opmaak en de verzending. Ook blijft het pand tegenover de B&B de gemoederen bezig
houden; de mogelijkheden voor het stichtingswerk zouden in dit gebouw op een geweldige manier onder dak zijn. Om de communicatie
hierover vorm te geven, werd er een brochure gemaakt met daarin beschrijvingen van het pand zelf, de vele ideeën die zijn ontstaan voor dit
pand, een concept-begroting exploitatie en uiteraard veel foto’s. Later
in dit jaarverslag meer over een opzienbarende ontwikkeling.

Sponsor-acties

Via Gura-supporter Alice raakten we in staat om ovenverse paasstollen
voor inkoopprijs in te slaan: voor de verkoop tijdens de diensten van De
Wegwijzer en de Vrouwendag Almere. Een groot succes; mede omdat
het werk van de stichting bij veel mensen onder de aandacht kwam. Op
Urk was men actief met een paasei-actie via Albert Heijn; ook mochten
we tijdens de bijeenkomst van de Vergadering der Gelovigen op Urk
Stichting Missie Gura presenteren; en, hoe kan het ook anders op Urk,
er wordt vis verkocht voor Gura!

Paasstol
Uiteraard werden de paasstollen voorzien van een eigen label, incl. oproep mee te gaan.

Fashion Sale - 2 juni Almere, 2e editie
Deze actie verdient een aparte vermelding: zoveel inspanning en zoveel
opbrengst voor de stichting. Velen doneerden vrijwel nieuwe kleding
en accessiores voor de verkoop. Met name de familie Wieles is weken
bezig geweest met het sorteren, voorbereiden en uitvoeren van deze
Fashion Sale; een Almeers evenment in wording voor Missie Gura. Talloze bezoekers kochten er tassen vol kleding en konden bij de kassa
gewoon pinnen. Er was koffie, thee en koek. Dank aan alle vrijwilligers.

Fashion Sale
De donaties aan kleding en accessoires waren aanzienlijk; het zwaartepunt zal iets verschoven
moeten gaan worden naar meer verkoop; de Fashion Sale is een blijver!
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“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.”
Jacqueline E. van der Waals
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Vakantie Bijbel Club 2018
Op verzoek van met name de Roemenen werd er deze VBC gekozen voor een dubbele uitvoering: twee aaneengesloten weken.
Over het aantal bezoekers was geen twijfel; maar qua vrijwilligers
en logistiek moest er uiteraard extra inspanning geleverd worden.
Vrijwilligers konden zich opgeven voor een week naar keuze of
voor de volle 2 weken gaan; dat laatste deden de meesten. Ook
de Roemenen waren volop vertegenwoordigd en de B&B werd
geboekt. Maar we huurden niet alle kamers en daarom waren er
ook reguliere gasten in de B&B; dat veroorzaakte hier en daar wat
aanpassingen; voor met name B&B-eigenaar Cézar was dat geen
gewenste situatie, hoewel we in de uitvoering van de B&B geen
moeiten ervoeren op dit terrein.
Terugkijkend hadden we goede weken; de kinderen voelen zich inmiddels thuis in het programma en tot onze verrassing kennen de
meesten de Bijbelteksten en de muziek volledig uit het hoofd. Met
name het clublied Amin Halleluja doet het goed en veroorzaakte
bij de uitvoering wel wat scheurtjes in het dak van de B&B.
Achteraf hadden we in het dubbele programma iets meer opbouw
moeten brengen, een rode draad richting een finale; het was goed
maar bleef te ‘horizontaal’ met iets te weinig opbouw.

Promotie VBC
Naast flyers en digitale promotie, was er ook nu weer het bekende spandoek aan het hek van de B&B; omdat deze langs de hoofdweg naar het centrum van Gura ligt, trekt het veel aandacht. Een klassieker dier er
in houden. Zie ook volgende pagina >
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Voor de Roemeense teamleiders Ion & Marcela Stan zou het de
laatste VBC zijn; Marcela haar zwangerschap tijdens de VBC woog
zwaar, maar bovenal wilden zij zich in de toekomst gaan richten
op de stad en regio waar zij hun kerkgemeente hebben, Falticeni,
een stadje 35 kilometer ten noorden van Gura Humorului. Hun
inzet en toewijding waren een grote zegen en veroorzaakte een
hechte vriendschap.
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Kinder Bijbel Club
Om het Roemeense leven beter te leren kennen bleven Paul &
Daphne na de VBC 3 maanden in het land; ze huurden een te koop
staand huisje in het dorpje Capu Campului, een paar kilometer buiten Gura Humorului.
Maar deze tijd werd ook gebruikt om, in navolging van de Vakantie
Bijbel Club, een Kinder Bijbel Club te starten voor de kortere termijn; dat werd een mooie serie van 6 weken lang een club. Opnieuw
konden we in de basement van de B&B en veel kinderen stonden al
vroegtijdig voor de deur. De opzet was vergelijkbaar met de VBC:
muziek, een Bijbelverhaal, veel knutselwerk, maar ook Engelse les!
Hoogtepunt uit deze serie werd gevormd door de komst van een
team van Open Air Campaigners uit de stad Alba Julia, 6 uur rijden.
Het team bestond uit poppentheater-makers uit Roemenië met
ondersteuning van een echtpaar uit Australië. Het werd een groot
succes. Het theater was bijzonder professioneel: met wisselende
decors, licht- en geluidseffecten en prachtige poppen. Het script
was een bewerking van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan en de kinderen zullen het nooit vergeten.
De leider van dit team, Traian Opruta, is tevens coördinator van
Mission Without Borders Roemenië. In Almere is de Nederlandse
tak genaamd Zending over Grenzen al jaren actief met praktische
hulp voor Oost-Europa. Met Traian werd uiteraard gesproken over
samenwerking met de nog jonge stichting Missie Gura. Als basis
daarvoor ontstond die dagen een mooie vriendschap die later verder uitgebouwd zou worden.
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Huisvesting
Het leven in het dorpje huurhuis was zo aantrekkelijk, dat er werd uitgezocht of kopen een optie zou zijn. Het grote gebouw in Gura Humorului
stond immers al tien jaar te koop en geld daarvoor was er niet. Maar de
grond onder het kleine huis bleek eigendom van de staat en niet van de
eigenaresse; de koop ketste hierop af. Waarom dat was, bleek enkele dagen later: een deel van het grote gebouw bleek onverwacht in de belangstelling te staan van kopers en er was al sprake van een aanbetaling. Nog
diezelfde middag meldden wij ons min of meer genoodzaakt eveneens als
geïnteresseerden. De verkoper verhoogde een mogelijke aanbetaling van
onze kant aanzienlijk, maar we waren overtuigd van de connectie tussen
dit onderdak en Missie Gura. Vrienden in Nederland leenden ons deze aanbetaling; vervolgens ontrolde zich een heel nieuw avontuur.
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Als biddende Christenen kunnen we niet anders concluderen dat God Zijn
hand had in de wissel die volkomen onverwacht werd getrokken voor de
stichting. In dit jaarverslag beschrijven we slechts de hoofdlijnen, maar er
vonden veel meer wonderlijke gebeurtenissen plaats. Allen leidde tot veel
verbazing en bovenal dankbaarheid.
Begin oktober van dit jaar reisden Paul en Daphne, na een lange Roemeense zomer, weer af naar Nederland. Niet alleen om de VBC 2019 voor te gaan
bereiden, maar ook om zich op te maken voor de grote verhuizing naar
Roemenië. Want na alle zegen en bevestiging op vele fronten, was er de
volle overtuiging bij Paul en Daphne: we gaan niet af en toe naar Roemenië om de kinderen te helpen, maar we gaan ons er permanent vestigen;
en af en toe naar Nederland.

Het gebouw vanuit de lucht; het
betreft een 2-onder-een-kap-woning,
met in de tuin de bijgebouwen: v.l.n.r.:
een garage, een zomerkeuken en 2
schuren. Er kan in dit pand zowel gewoond alsook gewerkt gaan worden.
Het ommuurde terrein heeft links- en
rechtsvoor twee ingangen. De zolder
heeft de potentie om één grote ruimte
te worden voor het kinderwerk: 10x
20 meter. Links op de foto de parkeerplaats van de B&B. Het pand ligt op ca.
1 kilometer van het centrum van Gura
Humorului. Kosten: 93.000 euro.
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Speelgoedbeurs

Tot slot

Net als vorig jaar was er voor de promotie en de inkomsten van de stichting een mooie Speelgoedbeurs. Mensen doneerden in oktober en november hun overtollige speelgoed, spellen en ander moois. Vorig jaar zaten
we iets te dicht op Sinterklaas, dit jaar was 24 november een uitstekende
zaterdag voor de beurs. Tafels vol spullen trokken mensen uit heel Almere
die er hun slag sloegen. Naast koffie en thee was er een echte kassa met
mogelijkheid om te pinnen.
Ook hier was er de enorme inzet van vele vrijwilligers; met het gevaar
mensen teleur te stellen, vermelden we de familie Wieles uit Almere even
apart; voor-, tijdens én na de beurs waren zij met het hele gezin volop
actief om de beurs tot een succes te maken; zelfs spellen en pakketten uit
eigen webshop mochten er in de verkoop.
Zo was er een mooie opbrengst; niet alleen voor de kas van de stichting,
maar ook werd er via de Speelgoedbeurs en de advertenties in social media en de huis-aan-huis flyers veel naamsbekendheid gegeven aan de nog
jonge Almeerse stichting.

Het jaar 2018 kenmerkte zich dus door groei op alle fronten: qua invulling
en uitvoering van het stichtingswerk, qua inzet van vrijwilligers, maar ook
de Thuisfrontcommissie en het bestuur groeiden in hun taken en werkzaaheden; dankbaarheid. Rina Bulsink nam afscheid om zich te richten op
haar missie in Almere, Kees de Vries en Margreet Baak traden toe tot het
bestuur. Maar ook in Roemenië groeide het werk: het kinderwerk- maar
ook het netwerk in Roemenië breidde zich uit; en natuurlijk was er die bijzondere en onverwachte optie op dat bijzonder gewenste gebouw.
Ook noem ik het team van bidders: meer dan 20 mensen die dag en nacht
beschikbaar waren voor alle mogelijke gebeds- en dankpunten; als werkers
aan het front hebben wij (Paul & Daphne) ons niet eerder zo gedragen en
gezegend geweten, dankzij dit gebedsteam. Dankzij God onze Vader.
Tot slot nog dank aan mijn vrouw Daphne; zonder haar doorzettingsvermogen en haar luisteren naar Gods stem in haar hart, was er niet zoveel
mogelijk geweest, in het bijzonder voor mij persoonlijk.
Het financieel jaarverslag 2018 treft u aan op dezelfde site-pagina als dit
jaarverslag.
Namens het Stichtingsbestuur 2018
Kees de Vries - penningmeester
Rina Bulsink/Margreet Baak - secretaris

Paul Wolters voorzitter
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Algemene informatie

De stad Gura Humorului ligt in district
Suceava, het arme noordoosten van Roemenië. De stad telt ongeveer 16.000 inwoners en ligt aan de monding (‘gura’) van de
rivier de Humor, aan de voet van de Karpaten. Er zijn een aantal toeristische attracties en beperkte voorzieningen, zoals een
klein ziekenhuis. In Gura en omgeving zijn
ruim 4.000 kinderen en jongeren die niets
om handen hebben dan alleen school.

13

Gura Humorului

Foto: Mihai Iacob

Stichting
Missie Gura

Valkenier 24, 8309 CZ Tollebeek
info@missiegura.nl
Voorzitter: Paul Wolters

www.missiegura.nl

Bankrekening:
NL15 INGB 0007 7030 05 t.n.v. Stichting Missie Gura
De stichting heeft de ANBI-status.

