“God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf”

Nieuwsbrief
Juli
In deze laatste nieuwsbrief voor ons vertrek hebben we aandacht voor het tweede transport,
weekend in Servië, de voorbereiding van ons vertrek en de nadere kennismaking. We beginnen
met de verbouwing. Tijdens ons verblijf in Servië houden de achterblijvende gezinnen u op de
hoogte via de website www.fmwt.nl

Kinderopvang

De verbouwing

Van het begin af, na het zien van de problemen,
zijn de kinderen het doel geweest om hulp te
bieden. De kinderen hebben problemen en wij
zijn niet in staat om ze allemaal tegelijk te
helpen. In de afgelopen zeven jaar hebben we
de kinderen geholpen met kleren, schoenen,
voedsel paketten en opleiding. Het grootste
probleem bij het bieden van deze hulp is een
plaats waar we de kinderen kunnen ontvangen,
we hadden er geen geschikte ruimte voor.
Normaal gesproken ontmoeten we de kinderen
op straat voor hun huis of ergens in het veld.
Tijdens de winterperiode is het vaak gebeurd
dat we afspraken moesten afzeggen vanwege
het weer.

Vanaf mei wordt er met gemiddeld 8 man per
dag gewerkt om zaken op orde te krijgen. Sinds
ons laatste tussentijdse bezoek aan Servië (zie
weekend Servië), is deze capaciteit nog verder
opgeschroefd om gestelde deadlines te halen.
Al het werk wordt gedaan door de lokale
bevolking. Het ongeschoolde werk kan gedaan
worden door mensen uit het dorp, de vaklui
komen uit de nabije omgeving. Echter in het
zomerseizoen trekt veel lokaal volk richting de
stad om zoveel mogelijk te verdienen om straks
de wintermaanden door te komen. Wekelijks
houden we contact door middel van foto’s via email en telefoon. Werkoverleg geschiet nu de
vertrekdatum nadert meer en meer telefonisch.

Het community center geeft ons de mogelijkheid
om alle kinderen te kunnen opvangen en hun te
helpen met hun problemen.
Tijdens het helpen van de kinderen proberen we
ook de kinderen iets van God te vertellen. De
meeste kinderen zijn geïnterresseerd in wat wij
te vertellen hebben. We zijn blij dat de ouders
hun kinderen toestaan om bij ons te komen. Het
komt ook wel voor dat de ouders zelf
meekomen. Het Community Center maakt de
hulp aan kinderen mogelijk.

Een nadeel van het kopen van een bestaand
pand is dat je zaken tegenkomt die je niet
verwacht. Ook in dit project. Dakpannen die als
je ze niet aanraakt heel zijn en blijven, maar
breken zodra je ze beetpakt. Een groot punt was
toch wel de fundering van beide gebouwen. De
sterkte van de fundering was feitelijk
onvoldoende om het gehele huis te blijven
dragen, waardoor de gehele fundering
verstevigd moest worden. Van het ‘childrens
house’ is zelfs besloten dat platgooien en
opnieuw opbouwen sneller en goedkoper is dan
opknappen.
Enkele
problemen,
die
ogenschijnlijk niet zo groot zijn, maar mogelijk
een zware impact hebben, is het

Met vriendelijke groet,
Emanuel Ralevic.
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Het is goed om op lokatie de zaken samen te
bespreken en alles met eigen ogen te zien,
zodat er ruimte is voor aanpassingen.
Ook op onze vragen, zoals “is er babyvoeding te
koop in de dichtstbijzijnde winkels?”, “kunnen
we zwemmen in het ‘nabijgelegen’ zwembad?”,
“is er in het dorp een bakker te vinden?”,
“hoeveel kinderen kunnen we verwachten uit het
dorp?” ect. Kortom een veelheid aan vragen
waarop we een antwoord gekregen hebben.
Een ding is zeker, er moet nog enorm veel
gedaan worden om kamperen op het terrein van
het ontmoetingscentrum mogelijk te maken. Ook
voor het team lagen er nog wat klussen te
wachten die het nodige aan gelden moet
opleveren en niet te vergeten: er diende nog
bijna ¾ trailer aan materialen en hulpgoederen
ingezameld te worden, zodat een week voor ons
vertrek naar Servië een bomvolle trailer ons
vooruit kan gaan.
Dit was het laatste bezoek voor het team afreist
naar Servië om zelf de handen uit de mouwen te
steken.

feit dat het huis/terrein niet is aangesloten op de
riolering, alsook dat de beschikbare elektrische
capaciteit onvoldoende is voor de functies van het
ontmoetingscentrum. Een tijdige aansluiting op de
riolering van het dorp lijkt een bottle-neck te gaan
vormen in het geheel. Wordt deze aansluiting niet
voor 1 augustus 2007 gerealiseerd dan zullen we
een eigen tijdelijk toilet moeten bouwen. Dit zal
waarschijnlijk een gat in de grond worden, met
wat planken erboven en een provisorische
afscheiding van plastic. Laten we hopen dat het
niet zover komt.

Tweede transport
richting Servië
Servië
Een aantal weken geleden kregen we de
allerlaatste,
maar
wel
zeer
belangrijke
teambuildingsactie: Zorgen dat er in de week dat
we vertrekken nog een volle vrachtwagen naar
Servië kan. Nadat we onze naasten ingelicht
hadden, kwamen de reacties en goederen
binnen.
Uiteindelijk stond het in de opslagplaats zo goed
als vol. Het moment van laden kon afgelopen
weekend beginnen.

Voorbereiding Reis en
Verblijf

Servië
ë
Weekend in Servi
Het grootste deel van de communicatie vindt
plaats door mailverkeer en via telefoon. Toch is
dit niet de meest ideale situatie voor
projectcoördinatie. Ook telefonisch overleg is toch
iets anders dan dat je elkaar recht in de ogen
kijkt. Een reden om eens tussentijds ter plaatse
polshoogte te nemen.
Van 28 juni tot 2 juli zijn we met enkele mensen
weer naar Servië geweest om bij te praten,
plannen te maken en de voortgang eens met
eigen ogen te bekijken. Het werd een intensief
weekend met veel vragen van beide teams.
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Kampeerspullen van de zolder, sleurhut achter
de auto, tent in de dakkoffer en rijden maar.
Over niet al te lange tijd is het dan eindelijk zo
ver. Na veel voorbereidingen kunnen we
eindelijk vertrekken richting Servië. Een ieder
zal apart vertrekken. De één wil graag ’s nachts
rijden, de ander doet het liever overdag.
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De één blijft liever een weekendje in Oostenrijk,
terwijl de ander toch liever zo ver mogelijk
doorrijdt en Kroatië probeert te halen.
Daar zullen we elkaar in ieder geval treffen.
Ergens langs de snelweg, die dwars door
Kroatië naar Servië loopt en die ons uiteindelijk
in Nis zal brengen. Op maandag hopen we met
z’n allen camping Plitvice bij Zagreb onveilig te
maken en daar de nacht door te brengen. In
colonne zullen we dan de Servische grens
overtrekken. Nog een kleine 600 km ligt dan
voor de boeg en dan kunnen we ons
tentenkamp in Sainovac opslaan. Natuurlijk
hopen we dan dat de trailer, die we op vrijdag
20 en zaterdag 21 juli gevuld hebben,
aangekomen is. Dan hoeven we niet steeds in
de brandende zon te zitten, maar hopen we
enigszins verkoeling te vinden onder de
partytenten of in de geweldige zwembaden.
De eerste dag mogen we ons nog een beetje
oriënteren. Kijken wat de plaatselijke supermarkt
ons te bieden heeft voor het verblijf. Kijken hoe
de plaatselijke bevolking deze invasie overleeft
en natuurlijk inspectie uitoefenen op de
werkzaamheden die ons staan te wachten.

Kennismaking
Familie Prins
Dat we met dit project in aanraking zouden
komen, hadden we ruim twee jaar geleden niet
gedacht. Onze belangstelling ging uit naar een
heerlijke rustige vakantie, totdat we door een
bevriende collega op de hoogte werden gesteld.
Te bedenken dat er zigeunergezinnen zijn die
graag het evangelie willen horen, maar de
mogelijkheid niet hebben en dat de kinderen
daar amper onderwijs krijgen en leven in
armoede, deed ons besluiten om onze handen
uit de mouwen te steken. Het is voor ons een
gelegenheid om de mensen in Sainovac te
helpen en onze kinderen te laten zien dat wij het
niet slecht hebben.
Groeten,
Familie Prins
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Steun ons!
ons!
Het
project
is
gericht
op
structureel
ontwikkelingswerk. In samenwerking met de
lokale organisatie worden de mensen geholpen
hun eigen ontwikkeling (en armoede-bestrijding)
ter hand te nemen. Help ons helpen, kom met
ons in actie!
U kunt uw gift overmaken op rekening:
11.62.69.251 t.n.v. stichting Kom over en help,
onder vermelding van Project Servië.

U kunt ons ook steunen door onder-staande
antwoordbon in te vullen en op te sturen naar:
Stichting Kom over en help / FMWT
Antwoordnummer 2610
3970 VJ Houten

Of verzend de antwoordbon via de fax naar:
(030) 289 18 90

Het door u gegeven bedrag wordt volledig
bestemd voor het project.
Reis- en verblijfskosten van het FMWT worden
door de leden zelf betaald.

Waarom Servië
Servië

Ps. Wij zijn op zoek naar materialen/goederen. Op
de website vindt u een lijst met benodigdheden.

.

Bezoek ook onze website www.fmwt.nl

Dit project wordt financieel ondersteund door het Programma Maatschappelijk Transformatie Midden- en
Oost-Europa (Matra) van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Antwoordbon

Ik sponsor het werk van FMWT door een
periodieke bijdrage!

Ik machtig Kom over en help om eenmalig
een bedrag van €……………. van mijn
rekening af te schrijven. Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil blijvend helpen. Ik machtig Kom over en
help om maandelijks een bedrag van
€……………. van mijn rekening af te schrijven
(vanaf € 5,- per maand). Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil op de hoogte blijven van het project.
Graag ontvang ik de nieuwsbrief per e-mail.
E-mail adres: ...............................................

Heeft u één of meerdere onderstaande vakjes
aangekruist, dan nemen wij contact met u op.

Ik heb belangstelling voor een presentatie.
Ik heb belangstelling om partnergemeente te
worden.
Ik wil een team opzetten om ter plaatse te
helpen.

Naam : _______________________________

Adres : _______________________________

Postcode : _________ Plaats : _____________

Telefoon : ______________________________

(Post)bankrekening :

Handtekening :

U kunt de machtiging zonder opgaaf van reden
intrekken of het bedrag op uw rekening binnen
één maand terug laten storten! Stuur deze bon
naar Stichting Kom over en help / FMWT,
Antwoordnummer 411, 3860 VB Nijkerk
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