Nieuwsbrief December 2020
Het einde van het jaar is in zicht. De balans word opgemaakt en nieuwe voornemen
worden gemaakt. In deze nieuwsbrief ga ik jullie vertellen over dit afgelopen jaar. Want
2020 was een bijzonder jaar.
Begin 2020 mochten wij na een vakantie van 3 weekjes kwamen we weer veilig aan in
Roemenië. De avond waarop wij aankwamen in Roemenië, was de avond dat mijn lieve
oma Thuisgehaald werd. Binnen 24 uur stapte ik weer op het eerst volgende vliegtuig om
bij de begrafenis aanwezig te zijn. Wat voelde ik mij gezegend en dankbaar dat ik het
vliegtuig terug kon nemen en er op tijd kon zijn. Ik was daar altijd heel bang voor: want ga
je wel op tijd zijn? Is er nog wel een plekje in het vliegtuig? Dingen waarvan je beseft dat ik
zeker ver van NL vandaan ben.
Voorjaar 2020 mocht ik in mijn eigen huisje intrekken.
Dit kwam omdat het oude schoollokaal tot keuken
verbouwd is en bij het kindertehuis is gevoegd. We
hebben nu een fantastisch mooie keuken waar de
kinderen(en wij) natuurlijk heel erg blij mee zijn!! Mijn
huisje (hier links) bestaat uit een keuken met
woonkamer. 1 slaapkamer en een badkamer. Voor
ons voelt het als een paleisje!
En toen kwam opeens het coronavirus ook in Roemenië. Het moment dat ze het
kindertehuis moesten sluiten. Ik zat op dat moment bij een vriendin en haar gezin. Dit was
omdat ik mij op dat moment niet goed voelde en het beter was om niet alleen te zijn. Ik
heb dus 5 weken bij haar gewoond. We zaten in totale lockdown. Na een paar weken
mochten het tehuis weer open en konden we eindelijk weer
zorgen voor de kinderen.
12 september was DE dag. De dag dat ik mocht trouwen met
mijn allerliefste Zoli. Helaas
konden we door het
Coronavirus niet veel
gasten uitnodigen. We
hebben 30 mensen mogen
uitnodigen die allemaal
heel bijzonder zijn voor ons.
Zo mochten de kinderen
van Kerub ook komen. De
4 meiden hadden een hele
bijzondere taak: ze waren de bruidsmeisjes. De oudste
van de meiden was ons mooie ringenmeisje. We hebben
de allermooiste dag van ons leven gehad met heel veel
mooie herinneringen.

In 2020 zijn er ook in Kerub veranderingen geweest. Allereerst
natuurlijk de mooie keuken. De nieuwe vloerverwarming en de
mooie, nieuwe geverfde muren in het huis. Het is zeker een eer om
in zo’n mooi tehuis te werken.
We mochten 3 nieuwe kinderen verwelkomen. Lóri en Kati hebben
hier al eens eerder gewoond dus die waren bekend. Nu kwam hun
kleine broertje Tomi er ook bij. Drie hele lieve kinderen met mooie
karaktertjes.
Op dit moment zijn er dus 10 kinderen in Kerub. 5 stoere binken, namelijk: Dávid (14 jaar),
Tamás(13 jaar), Gyúri(10 jaar), Lóri (5 jaar)en Tomi(2 jaar). Daarnaast nog 5 mooie meisjes
namelijk: Barbi(9 jaar), Noémi(6 jaar), Krisztina(6 jaar), Beáta(4 jaar) en Kati(4 jaar).
Hieronder een foto van die mooie, stoere kinderen.

In het afgelopen jaar mochten wij veel lieve kaarten ontvangen. Het doet ons goed dat
we niet vergeten worden. Wij hebben gemerkt dat dikkere kaarten (met bijvoorbeeld
3d plaatjes of andere verdikking) vaak heel laat aankomen. Ook merken we dat zulke
kaarten door de douane open gemaakt worden, gecheckt worden en wij ze in een
dichtgeplakte envelop krijgen. Contant geld NOOIT in een kaart sturen!!! Zelfs met
bladwijzers of andere kleine kaartjes word de envelop opengemaakt. Wij weten
eigenlijk zelf niet precies hoeveel kaarten we NIET krijgen. Vaak vragen mensen aan
mijn moeder of we een kaart gehad hebben. Heel vaak wel, maar soms ook niet.
Dunne kaartjes of ansichtkaarten komen meestal zonder openmaken. Misschien helpen
deze tips voor u, zodat uw goed bedoelde woorden/kaarten W EL aankomen.
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun, mooie woorden, giften, kleding en spullen
in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp konden wij deze mooie bijzondere kinderen niet
helpen. BEDANKT!!!
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