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Herfst 

D 

 

Lieve familie en vrienden, 

Het is heel lang mooi weer gebleven, 
maar nu heeft de herfst echt z’n entree 
gedaan. Ik had beloofd om sneller de 
volgende nieuwsflits te sturen, dus die 
krijgt u bij deze.  

Maar korter zal hij niet zijn, want toen ik 
op een rijtje zette wat er allemaal 
gebeurd en gedaan is de afgelopen twee 
maanden, was dat alweer heel wat! 

Maar ik zal proberen een kort verslag te 
geven van wat er gebeurd is. 

 

GEBEDSPUNTEN 
 

- Dank voor het onderwijsproject, maar 
bid voor voldoende financiën om het 
project te kunnen volhouden. Met 
name voor de salarissen van het 
personeel. 
 
- Bid voor het bouwproject in Tânca en 
de kinderen daar. 
 
-  Bid voor lange en korte termijn 
vrijwilligers, we zouden graag meer 
Roemeense vrijwilligers willen hebben! 
 

 

Groepen 
 

 
Er zijn de afgelopen twee maanden nog drie 
groepen geweest. De eerste was een groepje van 
de Warmlopers, een hardloop club in Zwolle, die 
als club erg veel sponsorgeld bij elkaar gelopen 
heeft om het werk te steunen! Een paar van hen 
zijn hier geweest om te klussen in Tânca. Ook 
hebben ze een avond georganiseerd voor 
echtparen uit de gemeente. Dat was een mooie 
ervaring! 
 
De groep uit Ommoord kwam in oktober, zij 
hebben van alles gedaan: klussen, 
kinderprogramma’s, vrouwenavond, voedsel 
pakketten en tieneravond. Het was een hele 
goede week met hen! 
 
Direct na de groep van Ommoord is er nog een 
groep jongeren uit Duitsland geweest. Zij hebben 
voornamelijk gewerkt in Tânca en een kinder en 
tiener programma georganiseerd in Pauleasca. 
 
We hebben nu een winterstop qua groepen.  

Onderwijs 
In september zijn ook de na schoolse opvang 
projecten in alle drie de dorpen weer 
begonnen. In Tufanu regelen wij het 
transport van de leraressen van het 
onderwijs project van het plaatselijke 
bestuur. Anca, bij ons in dienst om alle drie 
de projecten te coördineren, begeleidt de 
leraressen in Tufanu. In Tânca helpt Anca in 
de school, na de les. In Pauleasca hebben we 
meer dan 50 kinderen in het programma en 4 
leraressen om hen te begeleiden. Zij komen 4 
keer per week, 3 uur lang en leren naast hun 
huiswerk, ook allerlei (sociale) vaardigheden. 
We zijn blij om de vooruitgang bij de kinderen 
te zien! 

 



 
 

 

 

 

 

Het evangelisatie werk gaat ondertussen 
ook gewoon door. Wekelijks hebben we 
een kinderprogramma in Tufanu. De 
kinderen hebben moeite om zich te 
concentreren, maar een creatieve 
activiteit kunnen ze heel lang vol 
houden! Abel en Patricia (uit Pauleasca) 
helpen mee met het programma.  

In de gemeente in Pauleasca hebben we 
weer een doopdienst mogen houden: 
Denisa, één van de tieners, heeft zich 
laten dopen! We zijn blij met haar 
keuze! We hebben ook een babietje 
mogen zegenen, die geboren is met 25 
weken en wonderbaarlijk in leven is 
gebleven en goed vooruit gaat! 

Gheorghe, onze constructie man, is 
bezig aan zijn laatste twee weken van de 
bijbelschool om leiding te geven in de 
gemeente. Toen hij begon, kon hij niet 
lezen en schrijven en nu na drie jaar is 
hij goed vooruit gegaan! Hij helpt ook 
trouw mee in het gemeente werk. 

Onze Nelus en Georgiana, hulp bij het 
kinderwerk, hebben een prachtige 
dochter gekregen. 

 

Gemeente 

Persoonlijk Met ons persoonlijk gaat 

alles goed. 

We hebben drukke 

maanden achter de rug en 

ook een druk jaar, met veel 

groepen en gasten, 

persoonlijk en voor het 

werk. Nog even en we 

beginnen aan de 

kerstperiode en dan is het 

jaar alweer voorbij! 

Jenny en Timo gaan alweer 

een tijdje naar school. Timo 

heeft wat moeite in zijn klas, 

met enkele Roma kinderen  

uit Tânca, die zich niet 

netjes gedragen en waar 

ook weinig mee gedaan 

wordt door de leraren. Hier 

op school wordt helaas 

slecht omgegaan met 

pestgedrag en discriminatie.  

Jenny redt zich prima in 

Piteşti. Wel heeft ze al bijles 

voor Roemeens, het niveau 

is best hoog en er wordt niet 

veel uitgelegd. 

De gemeente Forward Grace 

in Zwijndrecht, waar we lid 

van zijn, heeft haar naam 

veranderd. De gemeente 

heet nu Connect 078. Dus 

als u giften over maakt, of 

over wil maken, let dan op 

de naams verandering. De 

rest is hetzelfde gebleven. 

 

Veel liefs en zegen, Florin, 

Marianne, Jenny en Tim 

 

Fam. Florin en Marianne Oprescu-Dirksen 
Comuna Micesti nr. 424A 
Cod. 117465 
Sat Micesti 
Jud. Arges 
Roemenië 
 
0040- 248234444 (thuis) 
0040- 744886975 (F.mobiel)  
0040- 740549851 (M.mobiel) 
 
marianne_dirksen@hotmail.com 
www.somebodycares.nl 
Facebook:  
Marianne Dirksen / Somebody Cares Romania 

 

Gift voor het werk: 
Connect 078 
Zwijndrecht 

Rekening nr: IBAN: NL78RABO0166878421 
o.v.v Somebody Cares 

 
Persoonlijke giften: 

Connect 078 
Zwijndrecht 

Rekening nr. IBAN: NL78RABO0166878421 
o.v.v Roemenië ”Micesti” 

 

  Tânca en riool 
 

In Tânca zijn we dankzij de groepen weer 
een heel stuk opgeschoten met het 
gebouw. Op dit moment werken we met 
ons team aan het dak. Het is een hele 
klus, maar we hopen dat we voor de 
winter het dak waterdicht kunnen 
hebben. Misschien zelfs met dakplaten 
bedekt, maar dat hangt af van de 
financiën. 
 
In de tussentijd is er ook verder gewerkt 
aan de afwatering in het dorp, 
georganiseerd door Gomarus- Van der 
Beek. Het is een hele vooruitgang voor de 
kinderen, die nu met droge voeten naar 
school kunnen! 

Persoonlijk 

mailto:marianne_dirksen@hotmail.com
http://www.somebodycares.nl/

