
 
 
 

 

                         
              
 

 
Nieuwsbrief van Elles  

Geduld is een vrucht van de Geest, volgens Galaten 5. Theoretisch heel mooi, maar in de praktijk niet 

altijd zo eenvoudig hebben we gemerkt. 

 

Het nieuwe kinderproject   

In januari 2018 werd het  projectplan voor een nieuwe kinderopvang van fundatia Izvor ingediend bij 

lokale autoriteiten. Af en toe bekroop het gevoel dat het wachten tevergeefs was.....maar aangezien 

geduld een Goddelijke gift is....werd het wachten niet beschaamd. Op 5 april 2019 kwam het eerste 

meisje Diana in huize Regenboog wonen! Rond 15 mei volgde Delia en op 31 mei kwamen de zusjes 

Florentina, Nicoleta en Ana Maria. Nog 1 meisje en dan zijn alle plekken bezet! 

Heel anders dan gepland, zijn we van start gegaan. Aanvankelijk was de wens kleine kinderen op te 
nemen, zo jong mogelijk om de gevolgen van hechtingsproblemen beperkt te houden. De wet bleek 
voor te schrijven dat dat mogelijk was vanaf 3 jaar voor familiehuizen als het onze. Maar tijdens het 
lange wachten, op 1 januari jl. werd deze leeftijd wettelijk verhoogd tot 7 jaar! We hoopten op 
kinderen tot max. 10 jaar, maar uiteindelijk zijn de leeftijden van de huidige bewoonsters 9, 14, 15, 
15 en 17! En het wonderlijke is, dat het helemaal goed voelt! Deze meisjes hebben deze plek nodig, 
daarom hadden wij de vrucht van de Geest nodig, om te wachten op dit moment. Op één na komen 
ze allemaal uit moeilijke gezinssituaties van agressie en verwaarlozing door alcoholmisbruik van 
ouders. Wel een hele uitdaging, zo’n huis vol pubers! 

Het team bestaat uit 4 verzorgsters en Maria, één van de grote meiden die al lang bij ons woont, als 

schoonmaakster. De uitdaging bestaat niet alleen uit het feit dat we ineens met puberperikelen te 

maken hebben. Door de algehele verwaarlozing zijn de leerachterstanden ook zeer groot. Eén meisje 

van 9 dat nog niet alle letters kent, één van 15 die zelfs de kleuren niet kent (alleen rood!). En een 

meisje van 17 dat sommen onder de tien uit moet rekenen op haar vingers. Wel  genieten ze van alle 

nieuwe dingen die het leven hen biedt op dit moment, maar voelen ook het verdriet van alles wat ze 

missen en gemist hebben.  

Bejaardencentrum ,,Acasa” 

Een andere uitdaging heeft Erica, zij het minder positief. Binnenkort loopt het huurcontract af van 

het voormalige hotel dat gehuurd wordt voor het bejaardencentrum ‚Acasa’ waar momenteel 68 

mensen wonen. Gezond, bedlegerig, dement. Een zeer goed draaiend project. De eigenaar van het 

pand heeft een tijdje terug aangegeven dat de huurprijs met 100% verhoogd gaat worden en is daar 

nog niet op terug gekomen. Een onmogelijkheid.  

De uitdaging voor Erica om te zoeken naar een mogelijkheid om deze goede en broodnodige zorg 
door te kunnen zetten. 

We vragen u mee te bidden om geduld en wijsheid om beide uitdagingen op de juiste wijze 

aan te kunnen pakken.   

Groet Elles 


