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Nieuws vanuit Vino si Vezi
„Het gaat goed met ons. We hebben een volle agenda. Er staan veel activiteiten gepland met de kinderen, maar ook met hun ouders. Met de hulp van
God hopen we deze plannen ook te kunnen realiseren. Voorlopig verloopt
alles volgens schema.
We zijn allemaal nog wel een beetje
verdrietig over wat er eind december
is gebeurd, namelijk het overlijden van
Ion Andritchi. Het zet ons stil bij het feit
dat het leven voor sommigen (en in het
bijzonder voor de mensen die ernstige
gezondheidsproblemen hebben) kort is
en zo afgelopen kan zijn.
Gelukkig gebeurt er ook veel waarvoor
we dankbaar zijn. De kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier
en we zien positieve veranderingen.
Sommigen beginnen zich al aardig thuis
te voelen. Dat merk je doordat de
kinderen rustiger worden en enkelen
praten zelfs wat.
Er is een aantal zaken waarvoor we
jullie gebed vragen:

n Het is weer winter en dat betekent
dat griep en allerlei virussen rondwaren.
Wilt u bidden voor de gezondheid van
de medewerkers en de kinderen van
Vino si Vezi?
n Vraag God of de ouders van de kinderen een levende relatie met de Heere
Jezus mogen krijgen.
n Er zijn zorgen in het gezin van onze
medewerker Ludmila. Haar zoon heeft
een misdaad gepleegd en zit in de
gevangenis. Wilt u tot God bidden of
Hij tot deze jongen wil spreken, zodat
hij zijn leven gaat veranderen en zich
overgeeft aan God?
We danken iedereen hartelijk voor
de betrokkenheid op ons werk en we
wensen jullie Gods zegen toe.”

Pannenkoekenfeest
levert e 2.300 op
Het was vrijdag 31 januari weer een groot
feest toen jong en oud pannenkoeken kwamen
eten in de serre van Pannenkoekenhuis
Bergzicht in Woudenberg. Ongeveer 170
personen deden zich tegoed aan de heerlijke
pannenkoeken. De opbrengst was 2300 euro.
Fantastisch dat Bergzicht elk jaar dit festijn
mogelijk maakt. Het was alweer de 9e editie
van het feest!

Vacature coördinator
acties vervuld
Jongerenreis naar Moldavië
De voorbereidingen voor de jongerenreis verlopen voorspoedig. De inschrijving
is inmiddels gesloten. Elf jongeren hebben zich aangemeld.Vanaf maart worden de
eerste acties gehouden om de reis te kunnen bekostigen.

Commissie Kom & Zie is na lange tijd een
vacature te hebben gehad weer voltallig. Wilco
Koeman is bereid gevonden om coördinator
acties te worden. We heten hem hartelijk welkom in de commissie. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich voor.

Vanuit de commissie

Colofon

De Kom & Zie-commissie heeft afgelopen
maanden intensief nagedacht over de toekomstvisie. We hebben het volgende bepaald:

Nieuwsbrieven van Kom &
Zie digitaal ontvangen? Dat
kan! Stuur een e-mail naar:

n Als commissie willen we ondersteuning bieden
aan blijvende verandering in onze projecten.
Dat betekent tevens dat we ons in de basis niet
richten op acute situaties waarvoor noodhulp
benodigd is.
n Als commissie willen we bijdragen aan een
bloeiende gemeenschap.
n Als commissie richten we ons op de meest
kwetsbaren in Moldavië. Daarbij werken we
vanuit een christelijke levensovertuiging waarbij
liefde en passie voor deze mensen ons uitgangspunt is. Binnen onze projecten willen we er
bij de meest kwetsbare mensen zijn voor iedereen ongeacht religie en achtergrond

n Als commissie vinden we het belangrijk dat we
binnen onze projecten werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat houdt tevens
in dat we actief richting geven aan zelfredzaamheid, ook in financieel opzicht.
n Als commissie vinden we het belangrijk om bij
te dragen aan groei en ontwikkeling. Dat geldt
bij de selectie van projecten maar ook bij onze
aanpak binnen de commissie.
n Als commissie willen we bijdragen aan hoop
voor de toekomst in uitzichtloze situaties.
Meer hierover kunt u lezen in ons jaarverslag.
Belangstellenden kunnen het document opvragen
door een mailtje te sturen naar:
reageren@komenziemoldavie.nl.

Uitje Ondernemersnetwerk Kom & Zie
Het Ondernemersnetwerk Kom & Zie had
donderdag 13 februari weer een geslaagd
uitje. Met een vijftiental ondernemers gingen we met een busje naar de hofstad. We
bezochten daar de politie Den Haag. Districtschef Michel de Roos gaf ons een mooi
inkijkje in het functioneren van de politie.
Hij deelde met ons ook een aantal lastige
dilemma’s waarvoor agenten soms staan.
Zo lichtte hij toe waarom de politie bij een
recente boerendemonstratie bepaalde keuzes maakte. Dat was heel interessant om te
horen. Ons respect voor het politiewerk is
erdoor toegenomen.
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Daarna gingen we wat actiefs doen. Met een
RIB-boot - Rigid Inflatable Boat, oftewel stijve
opblaasbare boot - gingen we de zee op. Dat
was ronduit spectaculair.
We sloten het uitje af met een gezellig diner
bij een plaatselijk Japans restaurant. We kijken
terug op een prachtige dag!
Ben jij ook ondernemer en wil je het goede doel steunen en dit combineren met
zo nu en dan een leuke activiteit? Stuur dan een mail naar info@kom-en-zie.nl.
We geven je graag meer informatie over het ondernemersnetwerk.

Winter- en Lentefair in Woudenberg
Op 15 november vond in gebouw Eben-Haëzer de jaarlijkse Winterfair plaats. De opbrengst was
circa 13.000 euro.Van dat bedrag gaat 20 procent (2600 euro) naar Kom & Zie.
Inmiddels kijken we weer uit naar de Lentefair. Die wordt op 23 mei gehouden. De locatie is zoals
gebruikelijk de boerderij van de familie Van der Wind, Slappedel 8a te Woudenberg. Ook van deze fair
is een deel van de opbrengst voor Kom & Zie.

Facebook - Instagram
U kunt ook via social media
op de hoogte blijven:
facebook.com/komenziemoldavie
Instagram:
@komenzielmoldavie

