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Wij ontmoeten weer met Irina en Tiberiu, die leiding
gaven aan ons Zomer VBC 2019. We bespreken de samenwerking rondom het op te zetten wekelijkse Kinder Bijbel Club (KBC), waarmee we graag willen beginnen. We willen materiaal gebruiken van EGM dat
is ontwikkeld voor Zondagsschool lessen voor diverse
leeftijden. De lessen moeten aangepast worden voor
onze KBC kinderen. Irina en Tiberiu willen ons graag
helpen en komen met vrijwilligers die ook afgelopen
zomer meededen in de VBC. We hebben besloten om
te wachten tot de meeste vrijwilligers hun examen
hebben gehad en starten in februari.

FEBRUARI
KBC is begonnen! Elke vrijdag komen de vrijwilligers
onder leiding van Irina en Tiberiu om alles voor te bereiden en komen de kinderen vanaf 16.00- 18.00 uur.
Eerste keer 21 kids, week daarna al rond de 30 en de
week daarna wel 40 kinderen. We hebben regels vastgesteld en deze aan de muur geplakt. Ook wordt er
wekelijks een nieuwe Bijbeltekst geleerd. Binnen 10
minuten kent iedereen het uit zijn hoofd!! ook die van
de weken daarvoor blijft goed hangen, op de muur,
maar ook in hun hart. We zingen onder begeleiding
van Edy en bidden samen. Er wordt een Bijbelverhaal
verteld en daarna gaan we in kleinere groepjes knutselen en praten over het verhaal. De ouders vulden ons
formulier in en gaven toestemming voor hun kinderen
om bij ons te komen. Dat gebeurde allemaal in ‘de andere helft’ van ons gebouw, dat we nog niet hebben
gekocht op dat moment, maar al wel mochten gebruiken.

MAART
We hebben ook in maart nog één maal onze KBC kunnen draaien, maar hier komt een abrupt einde aan:
Corona heeft ook Roemenië bereikt; de noodtoestand
wordt uitgeroepen en alles gaat dicht! Vanaf 11 maart
mag er helemaal niets meer. De scholen zijn ook dicht

en je mag nog alleen op staart met een speciaal formulier waarop staat waar je heen gaat en waarom.
Een grote klap die wereldwijd te voelen is, dus ook bij
ons. Gaat er nog een VBC komen in de zomer, of moeten we deze annuleren? Helaas is er ook geen contact
met ‘onze’ kids mogelijk… we waren nog in de kennismakingsfase en konden nog niet al hun gegevens registreren.
Intussen blijkt dat we het tweede deel van het gebouw na veel complicaties bij de verkoper, toch kunnen kopen… De onderhandelingen over de prijs zijn
pittig, want de verkoper heeft opeens zijn prijs verhoogt, tegen de afspraken in. We hebben het geld al
beschikbaar, maar wachten het af. We brengen al deze
moeiten in gebed.

APRIL
Op maandag 6 april is buurman-verkoper toch om,
en mogen we zijn helft kopen voor het aanvankelijk
afgesproken bedrag! We moeten dan wel de notariskosten van 600,- euro zelf betalen. Een notaris is snel
gevonden en donderdag 9 april, met het houden van
afstand en het dragen van maskers, én de ING-app
paraat tekenen we het koopcontract (snel, voordat de
beste man weer van gedachten zou veranderen). We
geloven het bijna niet, maar het complete huis, bijgebouwen én grond - alles waar we in augustus 2017 op
hoopten en voor baden - is nu al in ons bezit en God’s
werk kan beginnen! Het gaat ons uiteraard niet om
onroerend goed ‘an sich’, maar om dit prachtige gebouw als ‘gereedschap’ in te zetten voor al dat kinderwerk en de overige missionaire ideeën. Het biedt letterlijk en geestelijk onderdak aan de visie en de missie
voor Gura Humorului en omstreken. Nu onder het regime van de Corona-maatregelen kijken in hoeverre
we kunnen doorontwikkelen.

MEI
Halverwege deze maand moeten we helaas de VBC
annuleren; Corona wijkt niet en maakt bar weinig mogelijk; de hoop dat het in de zomer ‘vervlogen’ zou zijn
blijkt tevergeefs. Maar er blijkt heel veel ander missie-werk los te komen waar ook veel tijd voor nodig is.
We hebben contact met een architect uit Gura Humorului zelf, om de renovatie te bespreken. De man
bleek na twee gesprekken iets te vol van zichzelf en
te weinig van het project; we kwamen nauwelijks aan
het woord. We moesten dus op zoek naar een andere architect. Ondertussen was er uiteraard ook volop
contact met het bestuur in Nederland; er blijkt een
groeiende kloof te ontstaan tussen het ‘besturen in NL’
en het ‘uitvoeren in RO’. Hoewel ieders intenties louter
goed zijn, ontstaat er om diverse redenen ruis op de
lijn. Steeds meer wordt duidelijk dat we langzaam uit
elkaar groeien, een bekend probleem helaas. Wij kunnen niet naar NL voor noodzakelijke face-to-face overleg, Zoom is niet optimaal. We wachten tot we naar NL
kunnen om het met elkaar te bespreken.

JUNI
Wij hebben besloten om met Liviu Cirstean te gaan
praten (hij is een aannemer uit onze kerkgemeente)
en hem te vragen om naar het hoofdgebouw en bijgebouw te komen kijken. Hij blijkt veel samen te werken met een architect, ook uit onze kerkgemeente. Het
is Eduard (Edi) Busca, 30 jaar oud; hij heeft een eigen
bureau. Na een eerste, uitgebreide kennismaking met
hem zijn we erg enthousiast; hij heeft de nodige expertise en papieren in huis; bovenal blijkt hij een groot
hart te hebben voor God en de Missie in Gura. Dank
aan God voor een geopende deur.
We beginnen wel alvast met een ‘EHBO-ingreep’ voor
onze electra! De lampen flikkeren steeds en de stekker
van de afwasmachine is in het stopcontact gesmolten,
bijna brand!
We plaatsten al apparatuur tussen de input van het
lichtnet en de computers om die klappen op te vangen.
Adi, de man van onze accountant blijkt een eigen elektrotechnisch installatiebedrijf te runnen en hij instal-

leerde nieuwe apparatuur voor de input van de elektra en in huis nieuwe, moderne stoppenkasten. Het
gecertificeerde bedrijf deed een goede en belangrijke
aanpassing in elektra & veiligheid. Iemand die hier van
hoorde doneerde al het geld hiervoor. Tijdens de grote
renovatie hopen we alle elektra te vervangen.

JULI
Edi, onze nieuwe architect raadt ons aan om een
3D-scan te laten uitvoeren van het complete pand,, van
binnen en van buiten. Deze scan wordt gemaakt met
een high tech laser-scanmethode en meet tot op de
millimeter nauwkeurig. Dat gaat Edi veel tijd- en ons
veel geld schelen. In de tweede week van juli wordt
deze scan uitgevoerd door een team uit Boekarest. We
zijn heel benieuwd!

Eduard Bucsa
Architectenbureau EDDA

Het blijkt deze zomer mogelijk om zonder al teveel corona-restricties op bezoek naar NL te kunnen. Dat doen
we van 13 juli tot 6 september. We hebben in die periode bijna 60 afspraken variërend van familiebezoek tot
zakelijk, van vergaderingen tot de eerste verjaardag
van onze kleindochter.
Met het bestuur wordt besloten dat de renovatie van
de bijgebouwen voorrang krijgt boven die van het grote gebouw. Op deze manier kan het kinderwerk hier
altijd voortgang hebben, los van de ontwikkelingen
rondom de grote renovatie.
In het bijgebouw bevinden zich 2 ruimtes: een oude
garage en een soort antieke keukenruimte. In de garage willen we plek creëren voor een houtbewerkings-club en de andere ruimte willen we renoveren
en verbouwen tot een bak- en kooklokaal. Voor beide
workshops-ruimtes is het noodzakelijk om nieuwe
elektra aan te leggen, te isoleren, vloeren te leggen,
verwarming te plaatsen, te schilderen en een keuken
(apparatuur en meubilair) te gaan plaatsen.
Voor de fondsenwerving richten we de ‘Club van 100’
op: 100 mensen die 100 euro doneren. We delen het
onder familie en vrienden. Zie voor meer informatie:
https://www.missiegura.nl/club-van-100
De actie kent een goede start.

Bijgebouw, oude staat; links garage, rechts oude zomerkeuken

AUGUSTUS

OKTOBER

Op 8 augustus is er een fysieke bestuursvergadering
mogelijk. De eerder genoemde kloof tussen uitvoering
en praktijk wordt onderkend en om dit beter in kaart
te brengen zetten we de vraag uit om een persoonlijke
interpretatie hierover te gaan inleveren. De toelichting en bespreking hiervan vindt plaats tijdens een
Zoom-vergadering op 21 september.

De elektra voor het bijgebouw wordt helemaal vernieuwd door Adi en zijn mannen. Er komen nieuwe
stoppenkasten, lichtpunten en stopcontacten, maar
ook twee 3 fase aansluitingen voor later. Vriend en
overbuurman Cézar Dumbrava heeft aangeboden om
de renovatie voor ons uit te voeren. Wij zijn heel blij
met zijn aanbod en gunnen hem ook het geld dat hij
hiermee kan verdienen. Zijn B&B draaide vanwege Corona-restricties niet tot nauwelijks. In november gaat
hij van start.

SEPTEMBER
Start renovatie bijgebouwen

In goed overleg en wederzijds begrip wordt tijdens dit
Zoom-overleg besloten om de omvang van het bestuur
te verkleinen tot minimaal noodzakelijk voor de ANBI-status, en dat een stuk eindverantwoordelijkheid
weer bij Paul en Daphne komt te liggen, dus aan de
uitvoerende kant. De kortere lijnen en meer regie vanuit ‘het veld’ moeten de besluitvorming en de daaruit
volgende werkzaamheden voor Missie Gura gaan vereenvoudigen en versnellen. We gaan op zoek naar een
nieuwe voorzitter en zijn dankbaar dat deze bestuurswissel in goede verstandhouding is getrokken.
Wij tekenen het contract met Eduard, onze architect:
hij deed ons geweldige voorstellen qua prijs, voorwaarden en samenwerking. We geven hem de opdracht om
aan de slag te gaan en al onze wensen en ideeën te
implementeren in een eerste concept-ontwerp voor de
renovatie van het hoofdgebouw.
Ondertussen kijken we naar de mogelijkheden om het
bijgebouw zo goed mogelijk te renoveren en deze te
gebruiken om het kinderwerk te kunnen gaan uitvoeren (zodra het kan wat betreft Corona). We maakten
een goed plan om deze 2 ruimtes maximaal te benutten.

Voedslepakketten rondbrengen

De ‘Club van 100’ wordt goed ontvangen en mensen
worden enthousiast ‘lid van de Club’, sommigen meerdere malen. Een zegen!

NOVEMBER
Cézar start met het monteren van een nieuwe CV-ketel
en radiatoren, zodat we niet in de problemen komen
door de Roemeense winterse kou.
Ook in het hoofdgebouw zijn twee zuinige, moderne
CV-ketels geïnstalleerd om de oude en vaak kapotte CV-ketels te vervangen. Dat zal veel schelen in de
stookkosten deze winter. Cézar heeft veel kunnen
doen, maar is ook erg druk met de start van een Hamburgerrestaurant in zijn B&B.
Het wordt nu snel kouder en we beslissen om mensen
die echt weinig hebben te helpen met voedselpakketten. Om de pakketten (plastic vouwkratten) zo zinvol
mogelijk te vullen én om ze bij de juiste (armste) mensen af te kunnen gaan leveren, vragen we onze vriendinnen (Paraschiva en Coca) in een dorp naast Gura om
hulp.

was vanaf zijn geboorte.

Er wordt een middag ingekocht (meel, olie, pasta’s,
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Voor Kerst 2020 heeft ze een grote actie om aan meer lijk; maar wel van Hem die alle macht bezit. Een heilig
dan 100 (!) kinderen van de meest arme gezinnen een privilège. Eer aan God.
Kerstpakket te kunnen geven. De kledingmaat, schoenmaat en leeftijd van deze 100 kinderen heeft ze op een
lijst gepubliceerd en konden de leden van haar pagina
Korte toelichting bij de foto’s: 1 - Moeder en dochter (ernstig ziek), totale verwaarlozing, uitwerpselen op de grond, burgemeester weet e
aangeven voor wie ze een mooi pakket wilden maken,
maar doet niet want deze dames horen niet bij zijn politieke partij. 2 - Dame woont vlak achter ons; huilde en dankte God toen we binne
inclusief iets lekkers en wat mooi speelgoed. Ook wij
kwamen. Kan niet lopen, Adriana huurt iemand in die 2x per dag komt zorgen en koken. Verloor haar zoon op jonge leeftijd; schoondoch
hebben meegedaan.
woont naast haar en maakt haar het leven zuur... 3 - Zigeuner-familie, woont in een krot; halen water in oude verf-emmers uit klein beek
Nadat we met haar hebben kennisgemaakt, heeft Adriana ons uitgenodigd om met haar mee te gaan om een
deel van de pakketten uit te delen. Nu kwamen we in
contact met mensen in onze eigen stad Gura die ook in
vreselijke armoede leven! Het heeft ons hart diep geraakt. Hoe kunnen we Adriana helpen? Daar gaan we
het er met ons bestuur zeker over hebben.

langs de straat. 4- Twee kinderen, linker kind is doofstom, praten met gebaren. Geen vader. 5 - Oude schaapsherder (82) krijgt jas, schoen
en eten, kan haast niet meer praten, woont alleen. Vrouw uit de buurt dwingt hem te werken voor haar tegen betaling, maar hij krijgt n
wat... 6 - Gezin met veel kinderen, begonnen gelijk met eten. Vader komt iedere avond dronken thuis zonder geld en mishandelt zijn vro
ernstig. - De meesten hebben geen inkomen: geen werk, geen uitkering, geen pensioen, dus geen geld voor medicijnen of eten. “Here G
vergeef ons gemopper en zegen hen die lijden.”
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De bijgebouwen worden steeds mooier: van binnen is alle elektra nu dus geheel nieuw, profess

Gura Humorului

Foto: Vlad Ilaș
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