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Bij velen van u is het bekent dat de stichting Hoeboeh meerdere projecten ondersteund in 
Roemenië. Deze brief gaat hooftzakelijk over één project, Home Emmanuel in Codlea vlakbij 
Brasov. Bij Home Emanuel financieerd Hoeboeh de nieuwbouw voor dagbesteding. Hoeboeh kreeg 
spontaan een aanmelding van de Fam. Greuter om te gaan helpen bij de bouw in Codlea. Hieronder 
leest u het verslag van de Fam. Greuter.

Verslag van de Roemenië reis augustus 2017.

3 weken op reis naar Roemenië met Piet en Ineke de Boer en Johan, Mirjam, Jasper en Tamara 
Greuter.
Johan en Jasper hebben geholpen met bouwen aan project Home Emmanuel.
Piet doet boodschappen en andere hand en span diensten en regelwerk en Mirjam, Tamara en Ineke 
hadden kinderwerk op hun progamma.Johan en Jasper hadden diverse machines meegenomen, maar
nog geen idee wat de werkzaamheden zouden worden. Mirjam en Tamara hadden stiften en 
kleurplaten, water pistools en waterballonnen en bellenblaas meegenomen. Piet en Ineke hadden 
nog materiaal van Deen om armbandjes te maken en andere cadeautjes. We hebben anderhalve 
week gewerkt in Home Emmanuel en anderhalve week rondgekeken in Roemenë. Zondag kwamen 
we aan in Codlea en werden daar gastvrij ontvangen.We hebben kennis gemaakt met Mariane en 
Sorin en hun kinderen en hebben de werkzaamheden voor Johan en Jasper bekeken. Het werd geen 
timmer-, maar tegelwerkzaamheden. Maandag zijn de mannen naar Hornbach gegaan om materiaal 
in te slaan en hebben 's middags een start gemaakt. Het was even inkomen tegelen is niet hun 
dagelijkse bezigheid. De vrouwen kwamen even later en hebben zich druk bezig gehouden met de 5
kinderen. 2 moeders waren aan het werk. 1 moeder was met haar kind naar het ziekenhuis, ivm 
nierproblemen. En 1 moeder moest naar het ziekenhuis voor haarzelf ivm schildklier, hart en 
diabeet problemen. De volgende dag gingen de tegel werk zaamheden veel sneller, de mannen 
kregen er steeds meer handigheid in.
De vrouwen hadden elke dag iets nieuws voor de kinderen die 's morgens vol verwachting op ons 
stonden te wachten. Elke dag was een feest. Ook de moeders kwamen af en toe nieuwsgierig kijken.
De armbandjes maken was een succes bij de grote kinderen en de moeders. Kleuren vonden ze 
allemaal leuk. En toen het weer erg heet werd waren de waterspelletjes geweldig voor iedereen. 
Elke dag werden we door Mariane verwend met een uitgebreide maaltijd tussen de middag en 
andere heerlijke zelfgemaakte baksels of fruit uit de tuin. Het was zo mooi om te zien wat Mariane 
en Sorin doen voor deze jonge moeders. Met veel liefde en geduld geven ze deze vrouwen een plek 
en stabiliteit in de maatschappij. Na anderhalve week hebben de manen bijna een badkamer en een 
wasruimte betegeld. Het afscheid was gewoon moeilijk, zeker van die kinderen. Maar het geeft ons 
zeker een drive om terug te komen. Het was een geweldige ervaring. Die dankbaarheid, 
gastvrijheid, maar ook de armoede die daar nog is in dat land is aangrijpend.
En wat is Roemenië een mooi land. Zeker de moeite van een bezoekje waard....
Groet Johan, Mirjam, Jasper en Tamara.

Kleine toelichting op Home Emmanuël.
Nood opvang maximale ruimte voor 9 moeders met kinderen.
Opvang meisjes die ongewenst zwanger zijn, en geen thuis hebben.
Opvang moeders met kinderen ''een blijf van m'n lijf opvanghuis''
Hulp bij registratie van ongeregistreerde kinderen. (bevolkings register) ect.
Getracht wordt om de opgenomen moeders, weer als zelfstandig wonend en werkend, terug te 
brengen in de maatschappij.

Er worden ruim 250 nieuwsbrief emails verzonden door Hoeboeh. Geintereseed? Kijk ook eens op 
de website. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 

http://Www.hulpoosteuropamonnickendam.nl/

