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In deze nieuwsbrief willen we u meenemen naar de gemeente van Paleu waar met veel 
enthousiasme de nieuwe keuken in gebruik is genomen. Verder willen we iets vertellen over 
de reis die onverwachts gemaakt is naar Casa Perla in Codlea. 

Plaatsen keuken in gemeente Paleu 
Half mei is de nieuwe keuken geplaatst in één van de zalen van de kerk. Er was veel 
voorwerk gedaan door gemeenteleden, waardoor de keuken zeer vlot geplaatst kon worden 
door onder andere een monteur van het Nederlandse keukenbedrijf.  
Het transport van de keuken is gesponsord en al het installatiemateriaal, de montage, de 
complete keuken met apparatuur en een deel van de inrichting is geschonken na één 
oproepje in onze nieuwsbrief ! Om stil van te worden.  
Teus Oosterwijk en Piet Theunisse hebben de keuken gebracht over de weg en twee 
mensen van het keukenbedrijf zijn ‘ingevlogen’ en hebben in één dag de keuken 
geïnstalleerd . Een prachtige samenwerking.  We laten graag de beelden spreken ! 
Verderop in deze nieuwbrief een fotoverslag. 
We mogen de Heere dankzeggen ‘dat Hij harten geneigd heeft als waterbeken!’ (naar 
Spreuken 21 vers 1)  

Bezoek Casa Perla 

Binnen de Roemeniëcommissie ontstond er zorg over de voortgang van het afterschool 
project ‘Casa Perla’ in Codlea. We konden niet goed de spreekwoordelijke vinger op de 
zere plek leggen. Er is besloten om zélf poolshoogte te nemen.  
Andrei Soare en Gertjan Nelemans zijn afgereisd naar Codlea en hebben intensieve 
gesprekken gevoerd met diverse medewerkers en bestuursleden. Na jaren van hard 
werken lijkt het dat ‘Casa Perla’ in een vacuüm terecht gekomen is. Leerkrachten hebben 
ontslag genomen. Men kan niet meer goed aan de financiële verplichtingen voldoen. 
Onduidelijkheid over het eigenaarschap van Casa Perla, geen duidelijke visie, verschillende 
verwachtingen, etc.  
Andrei en Gertjan hebben het (nieuwe) bestuur van Casa Perla in contact kunnen brengen 
met een organisatie genaamd ‘somebodycares’ (http://somebodycares.nl ). Zij werken in 
drie Romadorpen in Micesti en omgeving. Zij hebben 15 mensen in loondienst en veel 
vrijwilligers. De organisatie hanteert een stevige en professionele werkwijze met visie en 
zetten meetinstrumenten in om de kwaliteit te bewaken. Er wordt zegen ervaren. Andrei en 
Gertjan hebben een bezoek gebracht aan één van de dorpen.  

Per(i)omania
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‘Somebodycares’ is bereid om het bestuur en de medewerkers van Casa Perla te 
ondersteunen en hebben de eerste adviezen inmiddels uitgebracht.  
Wij zullen Casa Perla blijven ondersteunen in het betalen van een leerkracht tot en met 
2020 zoals we eerder hebben afgesproken. We zullen geen bestuurl i jke 
verantwoordelijkheden nemen en laten deze volledig bij het Roemeense bestuur van Casa 
Perla. Wel kunnen er hulpvragen gesteld worden aan onze commissie.  Deze zullen dan 
per vraag worden beoordeeld of we steun kunnen geven. 

VRAAG:  BETONPLEX 

Het is nog lang niet zover, maar zoetjesaan beginnen we al weer te denken aan de 
oliebollenactie.  We hebben het voornemen om dan weer appelflapjes te gaan bakken. 
Daarvoor willen we een paar tafels gaan maken die makkelijk op te bergen zijn. 
We denken aan een paar weerbestendige multiplex platen de we op schragen willen 
leggen. 
Kan iemand ons bijvoorbeeld helpen aan twee platen betonplex van ca 2,5 m x 0,75 m x 18 
mm.  Dat zou heel fijn zijn. 
Ook zoeken we nog een stevige partytent van ongeveer 6 x 3 m om in te gaan bakken. 
Zoiets als op het plaatje, maar hoeft niet mooi te zijn. Heb je er ergens nog een liggen en 
wil je hem afstaan voor het goede doel !?   
We komen hem graag ophalen.. 
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