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Al 130 kinderen bezochten Kom & Zie-huis
Commissielid Jaap de Jong was van 3 tot 9 november in het Kom & Zie-huis in 
Orhei, samen met zijn schoonzoon Tudor, die in Moldavië is geboren. Hij schrijft het 
volgende.

Het was heel bijzonder elkaar na 3,5 
jaar weer te ontmoeten. De stafleden 
en de meeste werknemers kenden we, 
maar we zagen opvallend veel nieuwe 
cliënten. We maakten enkele keren het 
dagprogramma mee. Na het ontbijt 
verdeelt de groep zich in drieën. De 
kinderen leren spelen, lezen en doen 
bijvoorbeeld concentratieoefeningen. 
Ook leren ze de dagelijkse dingen te 
benoemen. Zo was ik bij een jongen die 
kleurt met een potlood in zijn mond 
omdat hij zijn handen niet kan gebrui-

ken. Een bijna blind meisje oefent met 
de restcapaciteit van haar gezichts-
vermogen. Prachtig om te zien hoe ie-
dereen zich inspant om iets te kunnen 
presteren. 

Bezoeken gemist
Op woensdag komen de wat oudere 
cliënten (tienergroep). Ze werken vooral 
aan het vergroten van hun zelfred-
zaamheid en leren om op een creatieve 
manier te ontspannen. Ze maken veel 
mooie dingen. Deze creaties wor-
den verkocht: via Facebook, soms bij 
presentaties én op de lokale markt. 
We voerden ook goede gesprekken 
met Sergei (logistiek leider) en Ina en 
Tanea. De laatsten zijn verantwoorde-
lijk voor de inhoud en leiding van de 
programma’s. Ze zeiden onze bezoeken 
gemist te hebben en waren blij dat er 
weer een Nederlandse afvaardiging kon 
komen. 

Daadwerkelijk geholpen
Ze zijn nog steeds enthousiast om het 
werk hier te doen. Ze zien vaak dat 
nieuwe cliënten al na enkele maan-
den grote vooruitgang boeken. Als 

voorbeeld noemden ze een jongen die 
in korte tijd al met kleine zinnen kan 
praten. Ina en Tanea meldden dat er 
inmiddels al 130 cliënten voor korte 
of langere tijd in het dagcentrum zijn 
geweest. Het maakt ze blij dat velen 
daadwerkelijk zijn geholpen in hun 
ontwikkeling en veel zelfstandiger en 
socialer zijn geworden. Op dit moment 
zijn er 16 kinderen in behandeling; per 
dag komen er nu 12 à 13. Drie kinderen 
staan op de wachtlijst. 

Zelfstandigheid
Soms valt het werk ze zwaar. Zo maken 
Ina en Tanea zich zorgen om oud-cliën-
ten, omdat ze in de maatschappij buiten 
de boot vallen. Ze betreuren ook dat 
het voorkomt dat er vaders en moeders 
zijn die ’s morgens verzuimen om hun 
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Nieuwsbrieven van Kom & Zie digitaal ont-
vangen? Dat kan! Stuur een e-mail naar:  
reageren@komenziemoldavie.nl

Website
www.komenziemoldavie.nl

Adres Kom & Zie-huis
Republica Moldova-Orhei
Strada Dorobanti 128
Centrul de zi ‘ Vino si  Vezi’ 

Werkgroep Kom & Zie
Contactpersoon en secretaris: 
René Veenendaal,  033-2865166
rene.veenendaal@live.nl

Giften:
Stichting OZA Woudenberg
NL71 RABO 0132 8684 07
o.v.v. Kom & Zie

Pannenkoekenfeest!
Op D.V. vrijdag 27 januari 2023 wordt 
er een pannenkoekenfeest voor Kom 
& Zie georganiseerd. We zijn weer 
te gast bij Pannenkoekenhuis Berg-
zicht, Doornseweg 23 te Woudenberg. 
In verband met hogere energie- en 
grondstoffenkosten is de prijs iets 
hoger: 20 euro per deelnemer. We 
hebben 2 sessies: 17.15 uur en 19.30 
uur.

U krijgt een grote pannenkoek met 
maximaal 2 ingrediënten, een drankje 

en ijs of koffie na. Inschrijven kan bij 
de Kom & Zie-stand op de Winterfair 
(zaterdag 26 november, Eben-Haëzer 
Woudenberg). 

Opgeven mag ook door een mailtje te 
sturen naar jongdejacob@gmail.com. 
Graag naam, adres, telefoonnummer, 
aantal personen en gewenst tijdstip 
vermelden.

Kindsponsor en
donateurs gezocht
Chiril Carpov (7) heeft het down-
syndroom. Hij woont bij zijn moe-
der, zijn vader werkt in het buiten-
land om zijn gezin te onderhouden. 
Chiril komt drie dagen per week 
naar het Kom & Zie-huis, waar hij 
vooral leert om zo goed mogelijk 
te praten. Wie sponsort hem voor 
25 euro per maand? Meld u aan via 
reageren@komenziemoldavië.nl. 

Achter op begroting
Mede vanwege de corona pandemie 
lopen we achter op de begroting. 
Daarom konden dit jaar niet alle 
activiteiten in gang worden gezet. 
We stellen een (extra) eindejaars-
gift erg op prijs. Helpt u mee zodat 
we in D.V. 2023 het werk voluit 
kunnen voortzetten? 

Zie hiernaast het bankrekening-
nummer en verdere gegevens. Uw 
gift is fiscaal aftrekbaar en zeer 
welkom. U kunt ook donateur 
worden en Kom & Zie periodiek 
steunen met een vast bedrag. 
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kinderen op tijd klaar te hebben voor 
vertrek naar het centrum. Soms ook 
laten ze hun kinderen thuis omdat het 
brengen of ophalen niet met hun eigen 
werk valt te combineren. Een andere 

zorg is dat ouders het vaak niet nodig 
vinden dat hun kinderen na een traject 
bij het Kom & Zie-huis en op school 
geen contact houden met professionele 
hulpverlening. Dat zou voor de verdere 
zelfstandigheid van deze kinderen erg 
goed zijn. 

Contacten met de buitenwereld zijn 
niet gemakkelijk en dat heeft mede te 
maken met de christelijke identiteit van 
het huis. Niettemin grijpt de leiding 
kansen om hun werk te presenteren. 
Want heel wat kinderen met een be-
perking zitten nu hele dagen thuis. Wat 
zouden ze geholpen zijn als ook zij naar 
het Kom & Zie-huis konden komen!
De werknemers en de leiding bedanken 
de Nederlandse achterban voor hun be-
trokkenheid en gebed. “Zonder u zouden 
we niet kunnen bestaan. We wensen u 
Gods zegen toe.”

De fietstocht voor Kom & Zie 
op 27 augustus bracht het 
prachtige bedrag van € 1.300 
op. Organisatie en rijders... 
hartelijk dank voor alle 
inspanningen.


