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Update vanuit Moldavië
Op zaterdag 28 augustus overleed Eliza Pantaz (15). Al een tijdje ging het niet
goed met haar. Ze voelde zich niet lekker, vermagerde sterk en huilde veel.
Uiteindelijk kreeg ze longontsteking en bezweek ze aan hoge koorts. De Kom &
Zie-commissie heeft haar ouders en de teamleden van het Kom & Zie-huis veel
sterkte gewenst.
Na een lange zomervakantie zijn begin
september de activiteiten in het Kom &
Zie-huis weer begonnen. De kinderen
hadden er zin in, evenals hun ouders.
Verdriet is er omdat Eliza er niet meer
is. Toch is er genoeg om voor te danken.
Alle personeelsleden zijn gezond en de

Reisleider(s) gezocht voor jongerenreis
We gaan ervan uit dat er in de zomer van 2022 geen reisbeperkingen meer
zijn. Het zou mooi zijn als er weer een reis voor jongeren uit de gemeente
naar Moldavië kan worden gemaakt. We zoeken voor deze reis nog begeleiders. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Walter en Marissa, de
begeleiders van vorige jongerenreizen: marissavanmanen@live.nl.

Wie sponsort Victor Izuric?

Victor is een tiener. Doordeweeks woont hij thuis bij zijn moeder. Zijn vader
en broer wonen alleen in het weekend thuis, omdat ze elders werken. Victor
is een goede hulp voor zijn moeder. Hij helpt haar bij huishoudelijke klusjes
en verzorgt de dieren. Victor komt al een tijdje naar het Kom & Zie-huis. Hij is
vriendelijk voor de juffen en de andere kinderen, waardoor hij snel goed met
de groep meedraait. Een sponsor heeft hij nog niet. Voor 25 euro per maand
kunt u hem helpen. Iets voor u? reageren@komenziemoldavie.nl.

zomervakantie heeft hen goed gedaan.
Moldavië heeft nog te maken met de
nodige coronabeperkingen, publieke
bijeenkomsten in bijvoorbeeld restaurants, cultuurhuizen en sportkantines
zijn nog niet toegestaan. Des te blijer is
het Kom & Zie-huis dat de activiteiten
wel gewoon normaal doorgang kunnen
vinden.

Oliebollen
Na de oliebollenactie eind vorig
jaar en de pannenkoekenactie begin
dit jaar, hebben de activiteiten als
gevolg van corona stilgelegen. De
bedoeling is om dit jaar opnieuw
een oliebollenactie te houden.
De vergunning is aangevraagd bij
de gemeente en de eerste contacten
met de bakker zijn gelegd. Zodra er
meer bekend is, laten we van ons
horen via onze socialemediakanalen
en kerkbode De Vijf Gemeenten.

De kinderen van Kom & Zie hadden een
prachtige dans voorbereid, samen met
het team. Het was supergoed geoefend
en prachtig en ontroerend om te zien
hoe ze dit heel synchroon uitvoerden.

Tien jaar ”Kom & Zie” op afstand dichtbij! Wat was het geweldig om via een zoommeeting bij het jubileumfeest aanwezig te zijn. Echt bijzonder dat het centrum al
zo lang haar deuren wijd open heeft staan voor kinderen en jongeren met bijzondere onderwijs- en zorgbehoeften.
Het feest werd dinsdag 22 juni gevierd
in het dagcentrum. De tuin zat vol
gasten: ouders, kinderen en jongeren,
personeel, afgevaardigden van gemeentehuis en sociale dienst, een leiding
gevende van de bakkerij die al tien jaar
gratis brood schenkt, afgevaardigden
van drie lokale kerken, buren, vrienden
en familie…
Serghiu Pavliuc opende de ceremonie
en Vitali Papuzan (directeur Youth for
Christ) zorgde voor de digitale meeting.
Zo genoten betrokkenen vanuit Nederland mee. Aalt van Veluw feliciteerde
namens de Kom & Zie-werkgroep het
dagcentrum en blikte terug op het
vijfjarig jubileum waarbij hij met Jaap
de Jong en Marielle aanwezig was. Hij
uitte zijn dankbaarheid aan alle trouwe
sponsors en benoemde ook de moeilijkheden van de coronatijd. Hij wenste het
centrum veel zegen en hoopt met de
werkgroep weer gauw een echt bezoek
te brengen. Ook de plaatsvervanger
van de burgemeester feliciteerde het
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centrum en sprak over de positiviteit en
hoop die het Kom & Zie-huis uitstraalt
naar haar omgeving. “Orhei mag trots
zijn op zo’n prachtig centrum.”
Tatiana Scutelnic, teamleider en logopediste, vertelde over hoe God haar tien
jaar geleden riep om dit werk bij Kom
& Zie te doen. Ze had andere dromen,
maar voelt dat God dit werk zegent
en dat ze hier echt op haar plek is. Ze
vertelde over het groeiende aantal
kinderen, de groei in kennis en haar
wens om als centrum ook blijvend te
professionaliseren.

Ontwikkeling
Ina Scutelnic, teamleider en psycholoog, vertelde over de groei die kinderen op persoonlijk vlak doormaken
en over het groeiende vertrouwen van
ouders. Samenwerking met ouders is
belangrijk, ook voor de ontwikkeling
van de kinderen. Ze sprak een woord
van bemoediging om samen de moeilijkheden aan te gaan en te overwinnen.
Werkgroep Kom & Zie
Contactpersoon en secretaris:
René Veenendaal, 033-2865166
rene.veenendaal@live.nl
Giften:
Stichting OZA Woudenberg
NL71 RABO 0132 8684 07
o.v.v. Kom & Zie
Donateur worden?
Ga naar onze website!

Liefdevolle Vader
Verder spraken onder meer drie afgevaardigden van lokale kerken. Door
een haperende verbinding was dit
deel niet goed online te volgen. We
hoorden nog wel een gedeelte van de
toespraak van ds. Baltac over de liefde
uit de Korinthebrief van Paulus. Het
centrum als huis van liefde waar met
passie en toewijding gewerkt wordt en
waar kinderen in aanraking komen met
een liefdevolle Vader en troost voor de
toekomst.
De kinderen en jongeren kregen een
cadeau met boeken en educatief materiaal. Mariana Rotari, de moeder van
Marina, sprak namens de ouders een
dankwoord en felicitatie uit. Ouders
krijgen hoop en voelen zich gezien en
gehoord door de steun die ze krijgen
vanuit het dagcentrum. Mariana uitte
ook haar respect en bewondering voor
de sponsors in Nederland. Ouders voelen zich hierdoor enorm gesteund en
houden hoop voor de toekomst.
Het team zong als afsluiting nog een
prachtige zegenbede onder leiding van
Sergiu Pavliuc met de gitaar. Daarna
stonden er hapjes en drankjes klaar en
werd het feest verder gevierd.

Verslag: Marielle Turculet-de Jong

Jubileumfeest tien jaar Kom & Zie

Marielle sprak over de voorbijgevlogen
jaren en hoe ze kinderen en personeel
mist. Over blijvende herinneringen van
blije kinderstemmen die uit de bus
naar het dagcentrum sjeesden en met
enthousiasme ontvangen werden. Over
kinderen als Silviu, Marina, Olga, Nicu,
Serghei en Victor die al vanaf de start
naar het centrum komen. Over kinderen
die zo ontzettend gegroeid en veranderd zijn. Over bewondering en diep
respect voor het team en de ouders
voor hun positiviteit, doorzettingsvermogen en toewijding.

