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Huize Regenboog-Bârnova 
Het gezinsvervangend tehuis ”Regenboog” ging in april 2019, na lang wachten, van start. 
Schoorvoetend werden de plekken gevuld. In plaats van de gehoopte jonge kinderen, vulden 
pubers ons huis. In plaats van de verwachte verlaten kinderen, waren het meisjes die urgent 
uit problematische thuissituaties waren gehaald door de Kinderbescherming. In plaats van 
de bekende hechtingsproblematiek, bleken hun problemen vooral te maken te hebben met 
alle soorten van misbruik en verwaarlozing. Totaal onbekend terrein, nogal een uitdaging...... 
 
In 2019 kwam als eerste D, een meisje van 14 en daarna 3 zusjes A, N en F (9,15 en 17 jaar). 
Lange tijd waren zij met z n vieren en ondanks alle dramatische verhalen over hun verleden, 
werd het een hecht groepje. Op 18 februarie 2020 werd de vijfde plek gevuld door AM, een 
ongekend vrolijk en energiek meisje van 11 jaar, met een daarentegen dramatisch verhaal. 
Haar onstuimigheid was voor de andere pubers af en toe moeilijk, maar A van 10 werd er 
ineens veel speelser door. Tijdens de pandemie hebben beide meisjes ongelooflijk veel tijd 
spelend doorgebracht, vooral met poppen. Zo konden ze veel van hun emoties verwerken. 
 
Voor de laatste plek kwamen er wel een aantal aanvragen van de Kinderbescherming, maar 
we hadden niet het gevoel dat die kinderen geschikt voor ons waren. Vooral omdat we nu, 
als laatste kans, ook wel graag een jong kind wilden. Maar toen ik in oktober werd gebeld 
met de vraag plek te bieden aan 2 zusjes van 13 en 15 jaar, kon ik geen nee zeggen. Ondanks 
het feit dat we maar 1 bed vrij hadden.... Na een weekend denken, bidden en regelgeving 
lezen, waren we akkoord. Officieel moest het aantal plekken vergroot worden, slaapkamers 
opnieuw ingedeeld, maar iedereen was er klaar voor. Toch duurde het nog tot 4 februari tot 
A en I eindelijk in Huize Regenboog kwamen wonen, door pandemie-vertraging bij de 
rechtbank. Wederom levensverhalen waarover met gemak een soap gemaakt kan worden, 
maar dan wel een hele slechte.... 
 
Het is een hele drukte, 7 pubers over de vloer, vooral omdat een deel van hen online les 
heeft en steeds thuis is. En de twee nieuwelingen blijken bewerkelijker dan gedacht. Op 
hetzelfde erf wonen ook nog de 3 ex-straatmeiden (nu 40-47 jaar) die regelmatig mee 
komen eten. En samen vormen ze een soort gezin, met een onverwachte harmonie. Het is 
bijzonder dat het hele team dat in dit huis werkt, de overtuiging heeft dat het Gods wil is dat 
al deze meisjes voor korte of langere tijd bij ons doorbrengen.  
Het eerste wonder hebben we gezien in F. Zij kwam als oudste van de 3 zusjes, een angstig, 
stiekem lijkend meisje. Langzaam ontdooide ze wat. Maar toen ze in april 18 jaar werd, 
officieel volwassen, gaf ze aan terug naar huis te willen. Naar het dorp waar ze heel veel 
ellende had meegemaakt. We probeerden haar te overtuigen te blijven maar ze bleef bij 
haar keuze. Door de pandemie duurde het langer voordat papieren etc. konden worden 
gemaakt. Na een bezoek aan haar dorp waar oa de burgemeester haar streng toesprak, en 



 
 

daarna een gesprek met onze voorganger, besliste ze ineens dat ze toch wilde blijven. En het 
roer ging om! Het is een ander mens: zacht, betrouwbaar, zelfverzekerder, verantwoordelijk, 
geinteresseerd in het geloof. Zelfs haar uiterlijk is veranderd van hard naar lief. Ons wonder! 
 
De pandemie heeft, met betrekking tot dit projekt, een heel positief effect gehad. Hun leven 
tot nu toe was gekenmerkt door veel negatieve ervaringen en zeer weinig ontwikkeling (met 
16 niet kunnen lezen, met 17 de dagen van de week niet kennen, met 10 de seizoenen niet 
kennen). Door hen steeds om ons heen te hebben, leerden we alle plussen en minnen 
kennen, en hadden een veel grotere invloed dan wanneer ze direct hadden moeten 
integreren in de stadse samenleving. 
 

 
Kinderboerderij ”Ark van Noach”-Bârnova 
Over het afgelopen seizoen valt eigenlijk niet veel nieuws te melden. Door de pandemie kon 
de poort pas in juni open, en ook toen met mondjesmaat. Alleen kinderfeestjes op afspraak, 
en dan vooral in het weekend. Toen er in oktober strengere corona-maatregelen van kracht 
werden, hebben we die poort weer gesloten. In alle opzichten erg jammer, juist omdat 
gezinnen er zo graag eens uit wilden na wekenlange quarantaine. Maar ook financieel 
voelbaar, dit ”bijzondere” seizoen. 
Inmiddels zitten we in een nieuw voorjaar en dartelen jonge geitjes en een lammetje al in 
onze wei....hopelijk een goed begin van een nog beter seizoen! 
 

 
 
Ouderenzorg hospice Alinare Mica en zorgcentrum Acasa – Iasi en Tomesti  
Het behoeft geen uitleg dat sinds maart 2020, al bijna een jaar lang, Erica een hele zware 
taak heeft: het beschermen van de ruim 80 ouderen en zieken in beide centra van de 
stichting Izvor, tegen Covid-besmetting. Al vlot gingen in april de centra dicht voor bezoekers 
en werden de maatregelen voor hygiene strikt gehandhaafd, scherp gecontroleerd door de 
overheid. Daardoor lukte het lange tijd om corona buiten de deur te houden. In mei/juni is 
er zelfs een periode geweest, verplicht van staatswege, waarin personeel van zorgcentra 



 
 

voor ouderen en kinderen 2 weken lang intern moest, zonder enig contact met de 
buitenwereld. Dit heeft 6 weken geduurd. Uiteindelijk is het in oktober toch gebeurd: eerst 
in het bejaardenhuis, en later in de hospice, raakte het grootste gedeelte van bewoners en 
personeel besmet. Gelukkig heeft vrijwel iedereen het zonder grote problemen 
doorstaan.....om dankbaar voor te zijn.  
Psychisch en financieel is 2020 een zwaar jaar geweest. Daarom zijn we ook bijzonder blij dat 
de gemeente in Wezep/Hattemerbroek dit signaal heeft opgepikt en in januari een collecte 
met een fantastische opbrengst hield. Onze dank voor deze steun!! 
Ondertussen had er in 2020 ook verhuisd zullen worden naar een nieuw pand, het nieuwe 
Acasa. Door allerlei duidelijke en onduidelijke redenen is de afbouw van het pand erg 
vertraagd en is daar ook nog  geen zicht op. Jammer..... 
 
Wonderen.... 
Soms heb je zo’n moment dat je je ineens realiseert dat God Zijn plannen ten uitvoer brengt, 
zonder dat je het zelf doorhad. Dat had ik laatst.... 
Mensen die mij beter kennen, weten dat auto-rijden altijd een ingewikkeld item bij mij was. 
Wilde nooit rijles nemen, geen interesse, bang. Maar doordat het er zo vaak over ging, nam 
ik les om te laten zien dat het niet lukte, maar tot mijn grootste verbazing slaagde ik in 2004, 
in Roemenie, middels een examen van 10 minuten. Maar ik had echt een fobie en ben 
sindsdien, na nog 1 poging, nooit meer achter het stuur gegaan. Klaar, punt. Vrijwel niemand 
roerde het onderwerp nog aan. Tot in 2018 ik op een ochtend wakker werd met het idee: ik 
neem nog weer eens rijlessen! En in april 2019 kocht ik mijn eerste auto, de maand waarin 
het eerste meisje in Huize Regenboog kwam wonen. In de pandemie, maar ook nu, met de 7 
pubers op allerlei scholen en activiteiten, lijk ik wel een taxi! Zonder auto zou dit allemaal 
niet realiseerbaar zijn!! En de angst die ik altijd voelde, is verdwenen. Ik sta verbaasd over de 
timing en praktische zorg van God, tot in de kleinste details. Het is bijzonder om Hem zo van 
dichtbij aan het werk te zien. 
 
Vandaag is de eerste dag van de lente. In Roemenie geven mensen elkaar kleine kadootjes 
en wensen elkaar ”een mooi voorjaar” toe. Iedereen hoopt op een beter jaar, een jaar 
zonder ziekte en stress. Ik wens een ieder de overtuiging toe dat, wat er ook gebeurt, Gods 
timing niet faalt! Hij zorgt en Hij komt! 
 
Hartelijke groet, 
Elles 

 



 
 

Nieuws vanuit het bestuur van de stichting Vrienden van Izvor  
Dankbaar 
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in het werk van Elles en Erica goed merkbaar.  
Op allerlei gebieden, maar zéker ook op financieel gebied maakt de stichting Fundatia Izvor een lastige tijd door.  
In de afgelopen december maand hebben we toch nog een kerstactie kunnen houden. 
Deze actie is een daverend succes geworden. Na aftrek van de kosten staat de teller op maar 
liefst € 2.782,79. Ongekend!! Iedereen die ons gesteund heeft, ontzettend bedankt!! 
En niet te vergeten… een speciaal dankjewel voor Seine Schuurhuis, Geertje Rozeboom, Alie Overkempe en Geertje 
Kroeze. Zonder jullie tomeloze inzet hadden we dit prachtige resultaat nooit kunnen bereiken!! 
 
Bijzondere diaconale collecte 
De gezamenlijke diaconieën van de Dorpskerk, Vredeskerk en Hoeksteen in Wezep en Hattemerbroek hebben op 
zondag 10 januari 2020 een bijzondere diaconale collecte gehouden voor de projecten van Elles en Erica.  
Deze bijzondere diaconale collecte heeft het mooie bedrag van ruim € 7.000,- opgeleverd.  
Voor uw steun ...... HEEL ERG BEDANKT!!  
 
Mededeling 
Als penningmeester van de stichting Vrienden van Izvor wil ik u vragen bij uw overmaking uw postcode, huisnummer en 
plaatsnaam te vermelden. Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar de gift vandaan komt. Een voorbeeld is 
een PKN-kerk. Daar zijn er veel van. 
Ook voor een particuliere gift is het prettig dat dit bij ons bekend is. Graag willen wij u een bevestiging sturen dat uw 
bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden op uw website of een telefoonnummer, maar dat is 
meestal van het Kerkelijk Bureau. Wilt u ons het IBAN-nummer en plaatsnaam mailen, stuur het dan naar 
penningmeester@vriendenvanizvor.nl  Bij voorbaat dank. 
Mocht u gaan verhuizen of een nieuw e mail adres krijgen laat het ons dan weten. De wijziging kunt u doorgeven via 
info@vriendenvanizvor.nl.  
 
Sparen oude metalen 
Als vrienden van Izvor hebben we besloten dat vanwege de risico’s voor verspreiding van corona de jaarlijkse inzameling 
van oude metalen dit jaar op zaterdag 13 maart 2021 helaas niet door gaat. Wellicht misschien nog later dit jaar en 
anders volgend jaar weer op de 2e zaterdag van maart. We houden u op de hoogte via de website en facebook.  
 
Gebedspunten: 
Dankbaar voor de steun in de afgelopen tijd. 
Dankbaar voor de 2 meisjes die in februari in huize Regenboog zijn gekomen.  
Voor Elles: dat zij geïnspireerd mag blijven om voor deze kwetsbare meisjes te blijven zorgen.  
Voor Erica: om vol te houden in deze onzekere en moeilijke tijd.  
 
Wilt u Elles en Erica een kaartje sturen dan kan dit naar het volgende adres: 
Strada Traian 
Vuia nr. 53 
707038 Pietrarie 
Com: Birnova 
Jud: Iasi 
Romania  
 
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar medeleven op welke manier dan ook.  
Mogen we ook de komende periode weer op u rekenen?  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jaap, Bert, Jetske, Gerhard, Harmke, Lucia, Nelie 
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