Jongerenreis naar Roemenië!

De groep tijdens een overleg over de reis

Wij zijn: Sven, Marjet, Elias, Josjah, Rachel, Roos
en Ester.
Een groep leuke, enthousiaste jongeren uit de
Hoofdhof in Berkum en de Sionskerk in de Aalanden.
Samen gaan wij onze handen uit de mouwen
steken in Roemenië!
In juli 2019 gaan we naar Roemenië.
We zullen o.a. werken aan twee projecten: bij stichting Noi so Voi, die zich bezighoudt met zorg en
woonvoorziening voor verstandelijk beperkten. Hier zullen we verschillende klussen gaan doen, zoals
koken met en voor ouderen, het schilderen van deuren, het hakken van hout voor de winter…
Het tweede project is dat van stichting Timulazu; een organisatie die kansarme jongeren in Roemenië
toekomst wil bieden. Timulazu heeft in Roemenië een verbouwde staatsboerderij met camping en
kinderboerderij, waar de jongeren een intensief woon- en werktrainingsprogramma volgen.
Naast het bezoeken van deze twee projecten zullen we tijdens onze reis ook een bezoek brengen aan
het dorp Aita Medie en daar bij de dorpsbewoners verblijven, en een paar leuke excursies met elkaar
ondernemen.
Wij hebben voor deze reis gekozen, omdat het toch een wat andere reis is dan normaal. Wat ons zo
aanspreekt in deze reis, is dat we echt samen met de lokale bevolking iets doen. De projecten zorgen
ervoor dat de toekomst van verstandelijk beperkten, jongeren en ouderen en beter uit zal zien.
Daarnaast sluit deze reis goed aan bij de ontwikkelingen binnen onze kerk, waarbij de diaconie veel
aandacht heeft. Én we maken kennis met de mooie landschappen in Roemenië en leuke
bezienswaardigheden.

Maar wij kunnen deze reis natuurlijk niet zomaar doen. Daarom hebben wij uw hulp nodig! Wilt u
ons sponseren, helpen met bedenken, organiseren en/of uitvoeren van acties? Laat het ons weten!
Om deze reis te kunnen maken, moeten we geld ophalen. 400 euro per persoon in totaal, waarvan
200 euro eigen inleg en 200 euro ingezameld d.m.v. sponsoracties. Als u ons wilt sponseren, kunt u
daarvoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0387 3804 42 Ten name van
PGB de Hoofdhof Zwolle, met vermelding: Roemenië. Wij hebben ook een emailadres:
jongerenreiszwolle@gmail.com. Via dat emailadres kunt u ook contact met ons opnemen. Voor
verdere informatie over deze reis kunt u ons altijd aanspreken! En wij houden jullie op de hoogte van
en tijdens onze acties, via de kerkbladen, berichten op FB en de beamer. Onze facebook pagina ’s
zijn: Hoofdhof jongeren en Sionskerk Berkum en Zwolle-Noord.
Alle hulp is welkom, alvast bedankt!

