De stichting HOEBOEH kreeg deze brief per mail van het jonge moeders opvang huis
‘’Emmanuel House’’ uit Codlea Roemenië. Een bedankbrief voor uw ondersteuning. Sinds
2002 is HOEBOEH bij deze groep betrokken. Het begon allemaal met gereviseerde
naaimachines voor het atelier van Mariana. Leest u zelf het verhaal van Mariana Oniciuc.
Beste vrienden.
We willen jullie graag allemaal de groeten en de beste wensen voor het nieuwe jaar sturen.
Dit jaar is nu bijna voorbij. Er is nog één dag, de tijd gaat nu heel snel. Toch moest ik denken
aan de afgelopen jaren en ik besefte dat ik hier al 20 jaar in dit werk zit. In december 2001 is
dit huis gekocht voor de moeders en hun kinderen die er heel slecht aan toe waren. We
zouden kunnen zeggen zoals Samuel ‘’Tot hier heeft God ons geholpen’’. En we willen dit
echt zeggen omdat dit de waarheid is. Ik moet dit zelfs zeggen dat u dit weet: dit werk
verzette zich door uw hulp, door uw beschikking voor Gods werk. Natuurlijk bewaart God
ons en dit werk, maar hij heeft zijn mensen die voor hem werken. Je realiseert je misschien
niet hoeveel je voor anderen hebt gedaan, hoeveel mensen je hebt geholpen! Ik herinner
me de eerste twee moeders die hier verbleven: elk van hen had één babymeisje, een van de
moeders groeide op in een weeshuis en de andere groeide op in een gezin met veel
problemen. Maar de baby’s kregen de kans om bij hun moeder te blijven omdat ze door jou
werden geholpen. Dit feit heeft zeker veel veranderd aan hun toekomst. En ga zo maar door
… veel moeders en hun kinderen werden geholpen als ze het moeilijk hadden, dan konden
ze opstaan en verder gaan. Ik zag deze moeders of dames: ze zijn zo wanhopig voordat ze
hier komen, ze zien geen uitweg, zijn zonder enige hoop. Alsof ze in een donker gat zijn
gevallen. Dan geeft iemand ze ineens een plek om te verblijven, eten en op vele manieren te
helpen. En wat het meest weegt is dat ze het woord van God te horen krijgen en hoewel we
geen geestelijke verandering in hun leven zien als ze Emmanuel House verlaten, weten we
dat Het Woord van God aan hen verteld is, en dan weten, dat ze altijd kunnen schuilen bij
Hem die door God gezonden is Jezus Christus. Nu hebben we hier in huis 4 moeders en 4
kinderen. Twee moeders hebben elk één kind, één moeder heeft twee kinderen en één
dame is nu in de 7e maand zwanger. Ze was hier eind december naartoe gebracht door de
kinderbescherming. Ze trouwde in een stad ver weg van hier, maar haar man begon haar
aan te vallen en ze vertrok. Haar moeder is lang geleden overleden, haar vader is hertrouwd
en ze accepteren haar niet en ze leefde eindelijk op straat. We ontvingen hier ook twee
moeders met elk twee kinderen om vrij te zijn van hun agressors, maar in drie dagen
vonden hun echtgenoten hen (ze woonden in dit dorp, en ze waren vrienden, dus de
mannen gingen samen op zoek naar hen). Uiteindelijk gingen ze naar huis omdat de
kinderen op de vadernamen stonden en de politie hen vertelde dat de vaders ook recht
hebben op de kinderen. Hun mannen beloofden tegenover de politie dat ze een document
zouden ondertekenen dat ze hun vrouwen niet meer zouden aanvallen. Toch vond één van
de dames het erg jammer om naar huis te gaan, ook zij was onder behandeling voor kanker.
We zijn erg blij met een nieuw busje. Ik sta versteld van hoe God dingen regelt in het leven:
het oude busje was door en door versleten.
Nu wensen wij u een zeer gezegend nieuwjaar met veel vreugde, vrede en gezondheid.
Met veel liefde in Jezus Christus, Sorin en Mariana van Emmanuel House in Codlea RO.

