
Jongerenreis Moldavië 2022 

Hi! 

Heb jij al plannen voor de zomervakan3e? Nee… nog niet? Komt dat goed uit! 
Misschien hebben wij wel een leuk idee voor jouw zomervakan3e 2022. Het 
is eens wat anders. Waar dit over gaat? Lees maar snel verder… 

In juli 2022 (voorgenomen data 12 t/m 21 juli) willen we opnieuw vanuit de Hervormde Gemeente van 
Woudenberg met een groep jongeren in de leeKijd van 16+ naar Orhei in Moldavië gaan. Daar staat het Kom & 
Zie huis, waar kinderen en jongeren met een beperking komen voor onderwijs en behandeling. Op de website 
www.komenziemoldavie.nl is van alles te lezen over het werk van Kom & Zie. Je zult er ook vast wel eens over 
gehoord hebben in de kerk.  

Maar Moldavië…? Ja Moldavië! Het armste land van Europa. Vroeger hoorde het bij de Sovjet Unie, het ligt 
naast Roemenië en de Oekraïne. Er wordt voornamelijk Roemeens (Moldavisch) gesproken. Orhei is één van de 
zeven grootste steden van Moldavië. 

Wat kan je verwachten van deze jongerenreis? Het zal een ac3eve ervaringsreis worden met een afwisselend 
programma. We zullen s3lgezet worden bij de armoede van het land, we gaan helpen met wat klusjes rondom 
het Kom & Zie huis, we komen in contact met de lokale bevolking, we kunnen mogelijk meehelpen met een 
soort zomerkamp voor kinderen, we zullen uitstapjes hebben en veel gezellige momenten met elkaar als groep. 
Ook gaan we 1 nacht in gastgezinnen slapen, een heel bijzondere ervaring! Daarnaast zullen we ook dagelijks 
bezig zijn met Gods Woord, s3lle 3jd hebben met elkaar en in contact komen met christenen in Orhei.  

Deze reis is waarschijnlijk anders dan je gewend bent. Het is daarom belangrijk om je bij interesse goed te 
verdiepen in de opgestelde voorwaarden (die je ontvangt nadat je hebt laten weten wel mee te willen). Hierin 
staat onder andere vermeld dat er kosten zijn verbonden aan deze reis en hoe je deze (deels) terug kunt 
verdienen door het uitze]en van (gezamenlijke) ac3es. We willen door middel van deze ac3es ook geld ophalen 
voor het Kom & Zie project en voor de ac3viteiten die we daar willen doen (voor bijv. klusjes/kinderkamp/
voedselpakke]en uitdelen).  

Heb je nu het idee “dat is wel wat voor mij!”, stuur dan snel een bericht naar ons zodat je de aanvullende 
informa3e en het aanmeldingsformulier kunt ontvangen. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers dus wacht 
niet te lang! 

Als je hebt besloten om mee te gaan, zal je D.V. in februari, samen met je ouders, worden uitgenodigd voor een 
informa3eavond. We willen jullie daar wat meer vertellen over Moldavië, het kinderdagcentrum Kom en Zie en 
over wat we in Moldavië gaan ondernemen. Uiteraard vertellen we ook meer over de kosten van de reis, en 
hoe het terugverdienmodel in elkaar zit. 

We kijken uit naar je reac3e en hopen erop samen met jou op pad te gaan naar Moldavië en daar een 
bijzondere en mooie ervaring te hebben! Heb je interesse, vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 
ons!  

Hartelijke groet, 

Cobie en Marinus Witbraad    
Ter Maatenlaan 12      
3931 WG Woudenberg      
Tel. C: 06-53431304  
Tel. M: 06-11041736      
  
E-mail: witbraad@outlook.com 

http://www.komenziemoldavie.nl
mailto:witbraad@outlook.com

