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De ‘nieuwe’ bus is in Moldavië
Na de geweldig goed geslaagde actie lukte het ons om een nog heel goede 
rolstoelbus met lift te kopen. Omdat het een donatie uit Nederland betreft, 
kon het voertuig zonder invoerrechten worden overgedragen aan de leiding 
van het Kom & Zie-dagcentrum.

Het duurde wel even voordat dat alle documenten gereed waren, maar daarna 
ging het in een stroomversnelling. Tudor Turculet en zijn schoonvader Jaap de Jong 
reden de bus in de tweede week van maart naar Moldavië. Wat zijn ze in het Kom 
& Zie-dagcentrum in Orhei blij en dankbaar voor de nieuwe bus. We moeten u 
namens het personeel groeten en nogmaals (na de Heere God) alle sponsoren heel 
hartelijk bedanken voor deze geweldige zegen.

Recordopbrengst 
pannenkoekenfeest
Er was dit jaar een overweldigende toeloop 
naar het pannenkoekenfestijn: totaal 178 
deelnemers. De leeftijd varieerde van 0 tot 
en met boven de 80. Het was heel gezel-
lig en gelukkig mochten we behalve van de 
serre ook gebruikmaken van het restaurant.  
Nogmaals spreken we de dank uit aan Kees 
Haalboom, directeur van Bergzicht. De 
opbrengst is nog nooit zo hoog geweest, 
namelijk 2600 euro. Uiteraard lukt zoiets 
alleen als er voldoende eters komen. Dank-
uwel hiervoor en we hopen u volgend jaar 
weer te ontmoeten aan de Doornseweg in 
Woudenberg. 

Lentefair en fietstocht 
De jaarlijkse lentefair wordt gehouden op zaterdag 25 mei. De locatie is de 
boerderij van de familie van der Wind, Slappedel 8a te Woudenberg. 

’s Morgens voor de fair nog even gauw 
naar de supermarkt is niet nodig, want 
voor veel boodschappen kunt op de 
lentefair terecht. De inwendige mens zal 
niets tekortkomen, want er is weer een 
horecaplein. Verder worden er veel spel-
letjes georganiseerd voor de kinderen. En 
het is helemaal niet erg als u met de auto 
komt. Na uw bezoek kunt u voor een 
mooi prijsje uw voertuig gewassen en 
wel weer mee naar huis nemen.

Over de jaarlijkse fietstocht valt nog 
weinig te melden, behalve dat deze 

waarschijnlijk in september wordt geor-
ganiseerd. Zodra hierover meer bekend 
is, zal dit worden gecommuniceerd via 
Facebook en de Vijf Gemeenten.  

Nieuwsbrief 
voortaan digitaal
Met ingang van deze maand wil de Kom 
& Zie-commissie de periodieke nieuws-
brief zo veel mogelijk digitaal versprei-
den. Als uw e-mailadres bij ons bekend 
is, heeft u deze nieuwsbrief alleen per 
e-mail gekregen. Wilt u voortaan tóch 
een papieren versie ontvangen? Dat kan. 
Laat het weten via reageren@komenzie-
moldavie.nl. Kreeg u deze nieuwsbrief 
op papier in handen en ontvangt u hem 
voortaan liever per digitale post? Laat 
het ons weten op hiervoor genoemd
e-mailadres. 



Facebook
U kunt ook via Facebook 
op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van het Kom 
& Zie-huis: 
facebook.com/komenziemol-
davie

Bidpunten
n  Voor de gezondheid van Ion Andritchi en 
voor zijn familie.
n Voor de familie van Slavic, dat zijn moeder 
sterk mag zijn en vol geduld en liefde voor 
Slavic.
n Voor alle werknemers, dat ze vol kracht, 
liefde en wijsheid zullen zijn in het werk met de 
kinderen.

Dankpunten
n De Heere heeft gewerkt in het hart van de 
echtgenoot van onze collega Ludmila. Hij heeft 
God als Heer en Redder in zijn hart aangeno-
men en nu wil hij van zijn geloof getuigen door 
het water van de doop. Geloofd zij God!
n Sergiu Rotari (de vader van Marina Rotari) 
voelt zich erg goed na het ondergaan van een 
hartoperatie. Hij revalideert goed en werkt 
weer een paar uur per dag. Toen we bij hem 
langsgingen, zei hij: „Groot is God!” Hij vertelde 
dat hij erg bang was voor de operatie, maar dat 
hij blij is dat hij nu niet meer benauwd is, mak-
kelijker kan traplopen en weer kan autorijden. 
Glorie aan God!

Voor uw gebed

Huisnieuws
Ik ben Victor Mocreac, 6 jaar oud en een van 
de nieuwe bezoekers van Kom & Zie. Ik heb 
een vorm van autisme en kom elke dinsdag 
en donderdag twee uur naar het dagcen-
trum. Ik heb veel individuele aandacht nodig 
en krijg die gelukkig van juf Anna. Zij troost 
mij als ik huil en dat is best vaak nodig. Ik 
vind het fijn als de deuren van het dagcen-
trum open zijn. Graag ga ik naar buiten voor 
een wandeling. Ik houd ook erg van muziek 
en als mensen wat vertellen, luister ik adem-
loos. Wel is mijn spanningsboog beperkt, na 
50 seconden gaat mijn aandacht weer naar 
iets anders uit. Veel kan ik inmiddels zelf. Als 
ik honger of dorst heb, laat ik van mij horen. 
Ook geef ik het aan als ik naar de wc moet 
of als ik wil gaan slapen.

Behalve Victor is ook Felicia Rotari nieuw. Zij 
komt eveneens twee dagen in de week en zit 
met Victor in de groep bij Anna Mindru. Als de 
andere kinderen naar de reguliere school zijn, 
komen Victor en Felicia. Zo heeft Anna meer 
individuele aandacht voor hen.

Behalve nieuwe kinderen, zijn er ook jongens 
en meisjes die niet meer komen. Soms zijn er 

Colofon

Nieuwsbrieven van Kom & 
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Jaarverslag 2018
Voor het eerst na het realiseren van het 
dagcentrum lukte het de Kom & Zie-
commissie om meer dan 100.000 euro 
aan inkomsten te genereren. Hoe dit 
bedrag tot stand kwam en waar de com-
missie geld aan uitgaf, leest u in het jaar-
verslag 2018. Iedereen die geïnteresseerd 
is in het jaarverslag en het wil inzien, kan 
het document opvragen door te mailen 
naar reageren@komenziemoldavie.nl.

mooie redenen waarom iemand niet meer naar 
het dagcentrum komt, soms ligt er een minder 
mooie reden aan ten grondslag. Puntsgewijs wat 
wetenswaardigheden over enkele kinderen:   
n  Valentina Jontovan is nu helemaal naar een 
reguliere school en komt niet meer naar Kom & 
Zie.
n  Nicoleta Volosciuc gaat nu vier dagen per 
week naar een reguliere school. Op vrijdag komt 
ze naar Kom & Zie.
n  Bogdan Ostafciuc is weer terug bij Kom & Zie. 
Hij komt twee dagen in de week.
n  Mihai Ciuperca is tijdelijk niet meer bij Kom & 
Zie, omdat hij bij zijn oma in een andere provincie 
verblijft. Zijn moeder heeft een baan waarvoor ze 
’s morgens vroeg moet opstaan en ’s avonds weer 
laat thuis is. Daarom kan ze niet voor hem zorgen.
n  Eliza Pantaz is tijdelijk naar een ander centrum, 
omdat de straat waar ze wonen overhoopligt.  
n  De gezondheid van Slavic Stanilescu is achter-
uitgegaan. Als hij slaapt, kan hij ineens heel hard 
gaan schreeuwen en scheurt hij zijn kleren kapot. 
Hij heeft ook epileptische aanvallen. Zijn moeder 
weet niet wie haar zou kunnen helpen, want me-
dici weten niet hoe ze hem kunnen behandelen.
n  Ion Andritchi is bedlegerig. Hij heeft een soort 
insult gehad. Zijn moeder belde de ambulance 
maar het ziekenhuis wilde hem niet komen opha-
len vanwege zijn handicap én omdat hij grieperig 
was. Zijn moeder moet dag en nacht bij hem 
zijn. Hij heeft vaak insulten en dan stopt hij met 
ademen. Hij wordt vergeetachtig en eet bijna niet 
meer. Wat hij eet, spuugt hij even later weer uit. 
Zijn moeder kan het allemaal niet meer aan. Kom 
& Zie bekijkt hoe zij het beste te helpen is.


