
Informatiebrief Roemeniëreis vanuit de Sionskerk en de Hoofdhof 

Organisatie:  
Heidi Schröder, jeugdwerker De Hoofdhof:   h.schroder@protestantsekerk.nl 

Gerita de Visser: jeugdouderling Sionskerk:   geritadevisser@gmail.com 

Henk Slomp, diaken Sionskerk:    hslomp@home.nl                                                             

Jeroen Knol, jeugdwerker Sionskerk:   jknol@sionskerkzwolle.nl                                           

Jaap Jan Smit, jeugddiaken Sionskerk:   jaapjansmit@gmail.com 

Betrokkenen vanuit Oost-Europa commissie:                                                                                                                                  

Dineke Rohaan: Oost-Europawerk:    d.rohaan@kpnmail.nl                                                

Gerry van Berkum: Oost-Europawerk:    g.vanberkum@kpnmail.nl 

Herman Lammersen: Oost-Europawerk:   h.lammersen@ziggo.nl 

Miny Veenema, voorzitster diaconie Hoofdhof:   minyveenema@gmail.com       

E-mailadres voor opmerkingen en vragen over de reis:  jongerenreiszwolle@gmail.com 

Algemene informatie  
Reisdatum: woensdag 17 juli 2019 – zaterdag 27 juli 2019 

Doelgroep: jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud, die het leuk vinden de handen uit de mouwen te steken 

en kennis willen maken met het leven in Roemenië.  Je staat open voor het onbekende en vindt het leuk 

samen met een groep leeftijdsgenoten dit avontuur aan te gaan. 

Doel:  

1) iets betekenen voor een ander die je niet kent, anders woont, leeft, werkt dan jij; 

2) een mooie reis maken met leeftijdsgenoten en genieten van leuke excursies. 

Kosten: 400 euro, waarvan 200 euro eigen inleg en 200 euro ingezameld d.m.v. sponsoracties. 

→ Schroom niet iemand van de diaconie van de kerken aan te spreken wanneer financiën een probleem 

vormen; iedereen moet de mogelijkheid hebben mee te gaan! 

Voortraject: het komende seizoen 2018/2019 wordt de reis voorbereid. Eens in de zes/acht weken komt de 

groep samen. We bereiden sponsoracties voor, horen meer over waar we naartoe gaan, maken kennis met 

de groep waarmee we reizen enz… 

→ Houd er rekening mee dat je gemiddeld een dagdeel per week moet besteden aan de voorbereidingen 

van de reis (al is het de ene periode natuurlijk drukker dan de andere!) 

Uiterste aanmelddatum: zondag 11 november 2018 

Eerstvolgende bijeenkomst: zondag 11 november 11:30 in de Sionskerk 

 

Voorlopig reisprogramma * 
Woensdag 17 juli:  Eindhoven → Iasi   

Vanuit daar gaan we naar Gagesti/Giurcani. 

Woensdag 17 t/m vrijdag 19 juli: bezoek en verblijf bij stichting Noi si Voi (www.noisivoi.nl), een stichting 

die het leven van  mensen met een verstandelijke beperking in Roemenië probeert de verbeteren.  

Zaterdag 20 juli: bezoek ‘Dracula’s’ kasteel Bran. 

Zaterdag 20 juli t/m zondag 21 juli: verblijf in het dorp Aita Medie, overnachting bij dorpsbewoners. 

Maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli: bezoek en verblijf op camping ‘Sanmarghita, van stichting Timulazu 

(www.timulazu.com); een christelijke organisatie die kansarme jonge volwassenen in Roemenië een betere 

toekomst wil bieden. We zullen gaan zien hoe jongeren met weinig geld en kansen een toekomst wordt 

geboden. 

Woensdag 24 juli: bezoek Praid Zoutmijn, zoutmeer en zigeunerkamp.  

Zaterdag 27 juli: Cluj → Eindhoven  

 

*Nog niet alles in dit programma is vastgelegd. Houd er rekening mee dat hier en daar iets veranderd. Wel geeft dit programma een heel goed 

beeld van hoe we verwachten dat de reis eruit ziet. De twee genoemde projecten worden in ieder geval bezocht.  
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