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EEN TERUGBLIK VAN DE AFGELOPEN 3 MAANDEN 
We hebben super mooie dingen meegemaakt de laatste drie maanden, van Sinterklaas tot kerstpakketten een 
kerstavond tot en met oud en nieuw en het belangrijkste jongeren die hun hart aan Jezus gaven

De laatste drie maanden zijn drukke 
maanden geweest vooral de maand 
december is een maand waar we 
elkaar jaar ook weer naar uitzien, 
maar ook wel weer blij zijn als die 
afgelopen is. !
We beginnen gewoon bij het begin 
met het schrijven, toen we de laatste 
nieuwsbrief schreven was het oktober, 
en stonden we op het punt om een 
presentatie te geven in Kockengen in 
de kerk, hier hebben we kunnen delen 
met de mensen wat we doen, en wat 
onze gedachten zijn en wat we graag 
willen doen, sommige dingen zijn 
sinds die tijd begonnen andere dingen 
liggen nog op de plank vanwege het 
weer of vanwege kosten. 
November was eigenlijk een heerlijke 
rustige normale maand, hier ging de 
school gewoon door, maar waren we 
op de achtergrond al wel bezig met de 
kinderen om dingen te leren voor de 
kerstavond. 

Iedereen is hier altijd zenuwachtig 
voor en hoe verder we in november 
zijn hoe meer zenuwen er ook zijn. !
Salvamont 
Ook hadden we in november de berg-
reddings diensten uitgenodigd, dit 
was een hele geslaagde actie de man 
van de reddingsdiensten kwam met 
een grote Toyota Hilux wat al mooi 
was voor de kinderen om te zien, 
binnen liet hij wat foto’s zien van hun 
werk en van het gebergte hier in de 
provincie. 
Daarna mochten ze elkaar op een 
brancard leggen, wat voor leuke 
taferelen zorgde, gelukkig zijn ze 
geen echte dokters want je zou er 
meer aan overhouden dan dat je er 
geholpen mee bent, dit vond iedereen 
een geslaagde middag. meer info over 
hun werk kunt u hier vinden: 
www.salvamontbihor.ro 

Kerstviering 
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Kinderlaarzen 
actie 

   Losse foto’s	   
Hier wat foto’s van wat dingen die 
gebeurt zijn dit jaar, op de eerste 
foto zijn de kinderen aan het eten 
met Sinterklaas. 
Op de tweede foto staat 
Sinterklaas met Abi 
Op de derde foto, kregen de 
kinderen van school cadeautjes 
van een kinder-atelier uit Loenen 
aan de vecht, waar de kinderen 
zeer dankbaar voor waren.

WAT FOTO’S
Sinterklaas 
Begin december, is het natuurlijk 
sinterklaas en ook al wordt het hier 
anders gevierd dan in Nederland 
vinden de kinderen het toch heel erg 
leuk als er wat mee gedaan wordt, dit 
keer hebben we wel wat geld moeten 
vragen aan de kinderen om met z’n 
allen wat te kunnen vieren omdat we 
als stichting hier het geld niet voor 
hadden. 
Ook al konden een paar kinderen niet 
komen, toch was het heel leuk, 
s’ochtend, hebben Ica Kati Inci en Abi 
gehaktballetjes gebakken en 
s’middags verse patat gebakken, 
daarna kwam natuurlijk het leukste, 
Sinterklaas, hiervoor hadden we Inci 
haar broer voor gevraagd omdat 
sommigen die toch niet kennen, wat 
weer voor veel verwarring zorgde, 
want iedereen was aan het raden wie 
het nou kon zijn. !
Kerstpakketten 
Begin december kwamen ook de 
kerstpakketten bij ons aan, we 
hebben dit jaar weer 350 pakketten 
gekregen van Stichting Promotie uit 
Nederland, site:                             
http://stichtingpromotie.blogspot.nl, 
hiermee hebben we super veel 
mensen blij mee kunnen maken, het 
uitdelen ging heel voorspoedig, en 
hebben maar een dag een aanhanger 

hoeven te huren, de volgende dag 
konden we alles met de auto doen, 
We hebben achteraf mooie verhalen 
gehoord via via van mensen die het 
goed konden gebruiken. !
Kerstavond 
Toen kwam het grootste evenement 
van de maand, de kerstavond. 
De avond waar iedereen zo heeft naar 
uitgekeken. 
Omdat deze avond ook altijd veel kost 
heeft Oma Jansen en mevrouw De 
Jong uit Loenen Aan de Vecht een 
kaartenactie gehouden, hiermee was 
zoveel geld binnen gekomen, dat er 
genoeg was om alles te kunnen 
betalen. 
In de week voor de avond moesten we 
veel dingen klaar maken om de avond 
te kunnen houden, hiervoor hadden 
we veel hulp, mijn broertje en mijn 
Oma waren uit Nederland over 
gekomen en Erwin mijn broertje heeft 
heel veel aan de versiering gedaan. 
Ook moesten er veel dingen gekocht 
worden zoals snoep en bepaalde 
versieringen, zoals een kerstboom. 
We maken voor de kinderen ook altijd 
wat pakketjes voor als de avond 
afgelopen is, dit keer hadden we 
ongeveer 95 pakketjes kunnen maken, 
die allemaal op gegaan zijn die avond.



Vervolg kerstavond 
De avond zelf was helemaal geweldig 
maar ook ook heel erg druk bezocht 
we schatten dat er zo’n 200 mensen 
zijn geweest, ook de burgermeester is 
even geweest wat ook erg leuk was, 
zelfs buiten stonden de mensen, daar 
zag je trouwens alles ook het best, 
want binnen was er geen plaatsje 
meer over. 
We hadden voor deze avond een 
zigeuner voorganger uitgenodigd uit 
Marghita, zij deden ook de muziek 
vooraf. 
De kinderen van de school hebben 
een paar liederen gezongen voor 
iedereen, waar vele kinderen ook heel 
lang voor geoefend hadden, 
sommigen deden zelfs een solo, wat 
natuurlijk nog dapperder is. 
De jeugd heeft een drama uitgevoerd, 
wat iedereen geweldig vond, hiervoor 
hadden ze ook wel heel veel geoefend, 
en soms waren we echt bang dat ze 
het nooit zouden leren, maar achteraf 
is alles goed gekomen.  !
Ook wilden veel jeugd uit Szent Miklos 
komen, ze betaalden er zelf voor om 
iemand te laten rijden om hen op te 
halen. 

Na de avond toen die officieel 
afgelopen was, hebben we alle 
volwassenen een zakje met kalacs 
gegeven dat is brood gevuld met 
maanzaad walnoot of stukjes sukade. 
De kinderen kregen een klein 
soepkommetje met snoepjes een 
sinaasappel en nog wat andere 
lekkere dingen. !
Oud en Nieuw met de jeugd 
Aan het einde van het jaar hebben we 
samen met de jeugd van Salard en 
Szent Miklos oud en nieuw gevierd in 
het KTH, hiervoor hadden we een auto 
geleend om ze op te halen, onze auto 
is voor deze dingen veel te klein. 
Deze avond was echt gelukt ze 
hebben het er nog steeds over, 
iedereen moest wel wat dingen mee 
nemen van huis, de een nam wat 
vlees mee de andere taart, salade, 
koek drinken er was zoveel te eten en 
te drinken, dat ze de helft weer mee 
naar huis konden nemen. 
Op die avond hebben we veel 
spelletjes gedaan met ze wat voor 
geweldige taferelen zorgde, ze hebben 
gelukkig goede herinneringen eraan 
over gehouden. !

KERSTAVOND

Losse foto’s   
Eerste foto, Hier zingen de kinderen 
een lied 
Tweede foto, De broodjes in 
boterhamzakjes doen 
Derde foto, overzichten foto van de 
oudere kinderen die zingen.

Oud en nieuw 
met de Jeugd



Jeugd 
De laatste weken is het jeugdwerk 
echt fantastisch, er gebeuren zulke 
mooie dingen, God is echt aan het 
werk in hen, twee weken geleden 
gaven vier tienermeiden hun hart aan 
God! hiervoor zijn we echt dankbaar 
omdat het de laatste tijd even heel 
moeilijk ging met de jeugd was er 
ineens een doorbraak bij sommigen, 
we vragen u wel te bidden voor hen 
want het is heel moeilijk voor 
sommigen om hierin standvastig te 
zijn. !
Jeugd uit Szent Miklos 
Ook houden we sinds vorig jaar jeugd 
in Szent Miklos, dit is een dorpje hier 
ongeveer 15km vandaan, hier is de 
jeugd veel ouder wat ook zo zijn 
voordelen heeft. 
Hier is de jeugd zo hongerig, en willen 
we graag veranderingen zien bij de 
jeugd. 
In dit dorp komen we bijeen in een 
klein huisje van twee van de tieners. 
dit huisje is echt heel klein en we 
zouden dan ook graag een eigen 
plekje willen daar om toch bepaalde 
muren weg te kunnen nemen tussen 
mensen die niet komen vanwege 
familie kwesties, wat natuurlijk heel 
jammer is, wat wel heel anders is hier 
is dat de jeugd bijna altijd aan het 
werk is ook als we jeugdavond 
hebben nemen ze het werk van huis 

mee, ze naaien namelijk schoenen 
voor een hongerloontje, ze krijgen 
per paar schoenen/sandalen 20 
tot 25 eurocent! en naaien dan 
ongeveer 30/35 paar per dag van 
s’ochtends vroeg tot s’avonds laat. 
Ook al zijn ze aan het werk toch is 
God ook daar aan het werk! !
Kamp 
Ook zijn we al weer aan het nadenken 
voor de kampen die we graag zouden 
willen organiseren dit jaar, met de 
kinderen en de jeugd, we willen graag 
met de kleinere kinderen en de jeugd 
apart gaan, want zagen dit jaar echt 
het leeftijdsverschil tussen iedereen. 
Met de kinderen willen we graag naar 
een kamp-huis, waar we met hen 
handenarbeid kunnen doen spelletjes 
en poppenkast bijvoorbeeld wat ze 
altijd geweldig vinden. !
Met de jeugd willen we eigenlijk naar 
een hele andere plek, waar ze nog 
nooit geweest zijn(op een na), maar 
ook een plek waar ze hun energie 
kwijt kunnen, we willen hun graag 
meenemen naar de bergen, naar 
Padis/Glavoi, dit is een natuurgebied 
in onze provincie waar je zulke mooie 
wandelingen kan maken, we willen ze 
meer op avontuur nemen, hoe we dit 
willen doen weten we nog niet 
helemaal, hierover zijn we nog aan het 
brainstormen, een van onze 

gedachtes is om te gaan  
kamperen, hiervoor is bijvoorbeeld  
een legertent nodig en opblaasbare  
matrassen, en nog veel meer, dit is 
een uitgave die in principe een keer 
gedaan moet worden, en kunnen zo 
de volgende jaren hierdoor goedkoper 
op kamp gaan, omdat er geen huis 
gehuurd hoeft te worden, hoe we het 
uiteindelijk het liefst willen hebben 
laten we nog wel weten via de 
volgende nieuwsbrief of via Facebook. 
Maar met twee kampen voor de boeg 
zijn de kosten natuurlijk ook veel 
hoger, we willen daarom vragen of u 
hierin kan helpen om dit te 
realiseren? Als u wilt helpen hiermee 
vragen we u contact op te nemen met 
ons(domientje@gmail.com) zo kunnen 
we overleggen waarin u misschien 
kan helpen. 
we horen heel graag van u. !
Namens ons allen bedanken we u voor 
uw steun in dit werk. 
Als u wilt kunt u ons te volgen via 
Facebook en via de websites die 
hieronder vermeld staan, kijk ook op 
www.kamavtut.com voor een filmpje 
van de kerstavond!	 	 	  
	 	 	                                  

Jeugd/kamp

GEBED/DANK PUNTEN 
• SCHOOL

• JEUGD !!! 

• KINDERWERK 

• WERKNEMERS

• FINANCIËN

• SPONSORS

• GEBOUW

• NIEUWE PLANNEN

• KAMP 

Wij werken met Stichting Goud 
Kockengen, en wilt u ons 
helpen in de dingen die we 
doen dat kan op deze rekening. 
Bankgegevens Rabobank 
Kockengen 
Rekeningnummer: 33.28.333.48 
T.n.v. Stichting Goud Kockengen 
+ Vermelding van de naam van 
het project. 
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Padis/Glavoi 
Evt kampplek

www.kamavtut.com 
www.goudkockengen.nl 
Ook op Facebook vind u ons 
www.facbook.com/kamavtut 


