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Lieve familie en vrienden, 
Roemenië is hongerig en verlangt 
verzadiging. Iets wat we de afgelopen 
maanden gemerkt hebben in de vele 
huisbezoeken die we hebben afgelegd om 
mensen te selecteren voor de kantine die 
we geopend hebben. Drie keer per week 
ontvangt een groep van vijftig mensen 
daar een warme maaltijd. Naast de 
lichamelijke honger wil God ons ook 
geestelijk verzadigen. Dit ervaren de vijf 
jonge mensen die zich eind oktober lieten 
dopen. Lees hieronder meer! 
 
Pofta Buna 
Het is woensdagmiddag 12.00 uur. Een 
alleenstaande moeder met haar vier kleine 
kinderen loopt de kantine binnen. De 
kinderen vertellen honderduit wat ze gedaan 
hebben op school en met elkaar genieten ze 
van de rijst met kip. Een paar weken ervoor 
waren we bij haar thuis. We hoorden via de 
postbode van de moeilijke situatie waarin ze 
zit. Met een uitkering van 175 euro per 
maand zorgt ze voor haar kinderen en 
moeder in een ruimte van 4 bij 4 meter. Toch 
klaagt ze niet en staat ze dankbaar in het 
leven.  Verzadigd gaat ze weer naar huis.  
 
Vrijdag 3 november was het zover: de eerste 
maaltijd in de kantine! Jurjen en Dana 
hadden al een aantal jaren geleden de 
droom van God ontvangen om mensen in 
nood een plek te bieden waar ze een warme 
maaltijd kunnen krijgen, een luisterend oor 
vinden en Gods liefde ervaren. In oktober 
vorig jaar zijn we begonnen om de ruimte 
naast ons huis, die tot drie jaar terug gebruikt 
werd om als gemeente in samen te komen, 
te renoveren. In alle opzichten een stap op 
het water, met 50 euro in kas en nog geen 

ervaring met het starten van een dergelijk 
project. Wat is het dan een voorrecht om 
God aan het werk te zien! Bij elke stap 
zagen we nieuwe wonderen. Zo verlaagde 
de huurbaas de huur van 350 naar 100 euro. 
God voorzag in mensen die hielpen alle 
vergunningen rond te krijgen. Naast de giften 
uit Nederland zien we dat een aanzienlijk 
deel van de (lopende) kosten door Roe-
menen gedragen wordt. Zo neemt iemand de 
huur voor zijn rekening en sponsort iemand 
anders de groente. En zo kunnen we wel 
doorgaan! Als team hebben we instructies 
gekregen in voedselveiligheid en het 
bijbehorende diploma ontvangen, zodat we 
in de keuken mogen werken. Luminitsa, een 
gemeentelid, heeft een vast contract 
gekregen als kok. 
 
De laatste fase was het selecteren van 
mensen. We wilden – naast een aantal 
contacten die we zelf al hadden – in contact 
komen met mensen die deze hulp echt 
kunnen gebruiken en vaak ook geïsoleerd 
zijn. Hoe pak je zoiets aan? Naast de 
afdeling maatschappelijk werk van de 
gemeente Campina heeft vooral de post ons 
erg geholpen. De postbodes betalen hier de 
uitkeringen aan huis uit en komen zo op 
plekken waar vele anderen niet komen. 
Jeroen is samen met Jurjen en Dana langs 
alle potentiële klanten gegaan. Wat een 
heftige situaties kwamen we tegen. Na soms 
wat achterdocht werden we na uitleg meestal 
met open armen ontvangen. Na het 
kennismaken en het afnemen van sociale 
enquêtes zijn er nu zo’n vijftig mensen die 
drie keer in de week komen voor een 
maaltijd. De helft komt in de kantine eten, de 
andere helft (mensen die te ver weg wonen 



“Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook 
al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop 

voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.” 
  

Jesaja 55:1 
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om te kunnen komen lopen of 
mensen die ziek zijn) krijgt het eten 
thuis bezorgd. Het is een gevarieerd 
gezelschap. Zo hebben we gezinnen 
zonder kostwinner, die om verschil-
lende redenen buiten elke vorm van 
sociale voorzieningen vallen, ouderen 
die chronisch ziek zijn en onvol-
doende hulp aangeboden krijgen van 
vrienden en/of familie en een aantal 
Roma die letterlijk en figuurlijk aan de 
rand van de samenleving wonen.  
 
Het is vooral Jurjen, die een pionier 
en netwerker is, die het afgelopen jaar 
de kantine heeft opgezet. Jeroen is er 
sinds het selecteren van de mensen 
intensiever bij betrokken en neemt in 
de coördinatie en dagelijkse gang van 
zaken voor een groot deel het stokje 
van Jurjen over. Het is een voorrecht 
om deze nieuwe groep mensen te 
kunnen dienen en Gods liefde op zo’n 
praktische manier te kunnen laten 
zien. 
 
Zoals ook aan Costel, een alleen-
staande man die aan tbc lijdt. In de 
Romawijk waar we vaak komen, 
vroegen andere – ook arme – mensen 
of we hem niet konden helpen. Hij 
woont in een ongeïsoleerde container. 
Als dagtaak is hij op de vuilnisbelt bij 
hem om de hoek te vinden. Hier 
sprokkelt hij wat oud ijzer en andere 
´waardevolle´ spullen bij elkaar waar 
hij een brood voor kan kopen. Verder 
heeft hij geen enkel inkomen. We zien 
dat hij door de liefde die hij ontvangt 
begonnen is om zelf ook kleine 
stapjes te zetten. Zo heeft zich 
voorgenomen om zich te wassen voor 
we komen. En inderdaad staat er 
regelmatig een teiltje water bij zijn 
voordeur ☺. 
 

Groeten, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

hulpgoederen uitdelen in een zigeunerdorp 

Liefde en aandacht in de kantine 

Dopen 
Tijdens een tieneravond bij ons thuis, 
waarbij we iemand uitnodigden om 
haar getuigenis te vertellen, kwam het 
gesprek op de doop. We merkten een 
grote interesse bij een aantal van 
‘onze’ tieners. Ze zijn nog jong, 12-14 
jaar, maar bij een aantal van hen zien 
we (over een lange periode) zo'n 
diepe, persoonlijke omgang met God! 
Eind oktober zijn vier van hen 
gedoopt. Daarnaast ook een jonge 
vrouw die een bewogen verleden in 
de duistere wereld van mensenhandel 
en drugs gehad heeft. Het is zo 
bijzonder om te zien hoe ze door God 
uit die diepe put gekomen is, bevrijd is 
van demonische machten en nu in 
vrijheid en in het licht mag wandelen. 
De doopdienst was dan ook een heel 
groot feest! 
 
Tot slot 
We bidden voor het komende jaar dat 
jullie in alle opzichten door God 
verzadigd worden: 'U geeft brood op 
de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, 
u vervult het verlangen van alles wat 
leeft' (Psalm 145:15-16)., de kok 

De opening van de kantine 
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