
 

 

 

Deze keer een langere nieuwsbrief waarin we met name inzoomen op de huiswerkbegeleiding in 

Casa Perla. Andrei Soare heeft Casa Perla een bezoek gebracht. We beginnen deze nieuwsbrief met 

korte informatie over wisseling in het bestuur en het eindejaars bezoek aan Paleu en Szalard.  

Bestuurswisseling 

Cees van Utrecht heeft per januari de voorzittershamer overgedragen aan Teus Oosterwijk. Cees, een 

man van het eerste uur! Vanaf deze plaats willen we hem en zijn vrouw hartelijke danken voor de 

enorme inzet en betrokkenheid bij de ‘hulpactie Roemenië’. De Heere zegene u en behoede u!  

Bezoek Paleu en Szalard  

Wat een feest voor Teus Oosterwijk en Piet Theunisse om kerstpakketten uit te delen in Paleu en 

Szalard . Zij hebben afgelopen december uw/jullie kerstkaarten en -pakketten op plaats van 

bestemming gebracht en vele blijde gezichten gezien. Er waren hartelijke ontmoetingen.  

Heel hartelijk dank voor de prachtige opbrengst van de kerstkaartenaktie van € 9.795,00! 

De oliebollenactie bracht het prachtige bedrag op van € 6.314,00.   

Pijporgel in Paleu 

Het pijporgel in de kerk is in zeer slechte staat. Er is grote behoefte om het orgel te restaureren. Het 

orgel is voor de gemeente heel belangrijk en heeft veel emotionele waarde. In droeve, blijde en 

zorgelijke omstandigheden zoekt de gemeente elkaar op rond het orgel om met elkaar te zingen. Niet 

alleen op zondag, maar ook doordeweeks. Er is een goede orgelbouwer in Roemenië gevonden die 

voor een redelijke prijs het orgel wil restaureren. Daar willen we graag onze medewerking aan 

verlenen.  

Huiswerkbegeleiding Stichting Casa Perla 

Andrei  heeft een aantal weken geleden o.a. een bezoek gebracht aan Casa Perla in Codlea. Even een 

korte opfrisser: Stichting Casa Perla is jaren geleden in Roemenië opgericht door Lida Brugmans. De 

dagelijkse leiding ligt in handen van Stichting Casa Perla. In het bestuur hebben zitting verschillende 

personen uit de lokale kerken en Adi Tomescu, een van de eerste medewerkers. Het doel was - en is 

dat nog steeds - om kinderen uit de zigeunerwijk Malin huiswerkbegeleiding te geven, een maaltijd te 

geven en hen aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. Marian van Utrecht is jarenlang één van 

de leerkrachten geweest. Zij werd ondersteund door de stichting ‘Vrienden van Marian’. Inmiddels 

wonen Lida en Marian weer in Nederland en is de Nederlandse stichting die de Roemeense stichting 

ondersteunde opgeheven.  

Door eerdere hulpvragen heeft de Cie ‘Hulpactie Roemenië’ het salaris van een van de leerkrachten 

een aantal jaren kunnen betalen. Helaas zijn de zorgen nog niet weg over het voortbestaan van Casa 

Perla. De kerken en de burgerlijke gemeente hebben tot nu toe weinig ondersteuning geboden. Oana, 

de enige leerkracht die nog over is, ziet een toenemende vrije seksuele moraal bij de pubers met alle 



gevolgen van dien. Het gaat haar aan het hart en wil graag de tieners, waarmee zij door de 

huiswerkbegeleiding een band heeft opgebouwd, naast onderwijs ook seksuele voorlichting  geven 

vanuit bijbels perspectief. De middelen om goede voorlichting te geven aan de pubers zijn echter niet 

toereikend. 

Op zoek naar meer lokale betrokkenheid en ondersteuning heeft Andrei met de leiding van Stichting 

Casa Perla een bezoek gebracht bij de (nieuwe) burgemeester van Codlea en de politiechef. Het doel 

van deze gesprekken was om de nood van de Roma kinderen onder de aandacht te brengen en te 

onderzoeken of er samenwerking kan ontstaan tussen de gemeente, politie en Casa Perla.  

De burgemeester toonde zich blij over de aanwezigheid 

van Casa Perla in de gemeente Codlea en benadrukte dat 

hij graag wil samenwerken en van de meerwaarde 

doordrongen is. Concreet heeft hij: 

 1) een oplossing aangedragen om Fundatia Casa Perla in 

het juiste juridische kader te krijgen om aanspraak te 

kunnen maken op subsidies voor het begrotingsjaar 2023.  

2) Pal naast wijk Malin (de Roma wijk) komt een diensten 

gebouw waarin ook ruimte beschikbaar komt voor het 

aanbieden van onderwijs (afterschool) aan de inwoners van de wijk Malin én voor Roemeense 

kinderen. Huiswerkbegeleiding wordt daarvan een onderdeel. De burgemeester wil zich sterk maken 

om leerkrachten te werven vanuit de lokale onderwijsinstellingen als vrijwilliger.  

3) Zijn administrator zorgt er voor dat er een lading hout voor Casa Perla geleverd wordt om deze 

winter/voorjaar warm te zitten. 

De commissie ‘Hulpactie Roemenië wil Oana maandelijks een bedrag van € 100,-- per maand geven als 

aanvulling op haar sobere salaris. Daarmee waarderen wij haar inzet, naast het vele werk dat ze doet, 

om sponsors te krijgen voor verschillende activiteiten in Casa Perla.  

We vragen u om Casa Perla op te dragen in het gebed en te bidden om uitbreiding van Zijn Koninkrijk!  

 

We danken u voor alle financiële ondersteuning tot nu toe, om Oana van genoeg middelen te voorzien 

zodat het werk in Casa Perla doorgang kon vinden.  

Hierbij een bedank-boodschap vanuit Casa Perla: https://youtu.be/2mbjyx9Ck1s  

We vertrouwen erop dat u ook in de toekomst blijft ondersteunen. 

 

Financieel jaarverslag 
 

Het financieel jaarverslag 2021 is ingeleverd bij de penningmeester van de Algemene Diaconie. Indien 

u inzage wilt in het jaarverslag kunt u contact opnemen met de penningmeester Piet Theunisse. 

 
Voorzitter:   T. Oosterwijk  078 6163861 

Secretaris:  G.J. Nelemans  078 7501687  roe.cie@wijk2en7dordrecht.nl 

Penningmeester:   P. Theunisse  06 19063547 

Lid:   mw. L. Reedeker  078 6137077 

Lid:   A. Soare   078 3150280 

Giften kunt u overmaken op: IBAN: NL20INGB 0000105099 t.n.v. ‘Hulpactie Roemenië’, Hervormde Gemeente Dordrecht 

https://youtu.be/2mbjyx9Ck1s
mailto:roe.cie@wijk2en7dordrecht.nl

