
Beste sponsors en belangstellenden, 

Wij zijn alweer een aantal weken op Nederlandse bodem na drie 

onvergetelijke  en ontzettend gave weken in Telechiu. We hebben 

een gezellige en goede tijd gehad met onze groep en alle andere 

leuke mensen die er op de boerderij van Stichting Aria verbleven. 

Een goede sfeer was ook wel een pré om het harde werken aan 

het huis vol te kunnen houden. Het bouwen van het huisje ging 

zeer voorspoedig. Een enkele keer zat het even tegen, omdat 

bijvoorbeeld het stuc voor 

op de muren in Roemenië anders is samengesteld dan in 

Nederland. Dit zorgde voor een beetje tijdverlies en extra 

kosten. Maar al met al mogen we niet klagen en kijken wij 

terug op een geslaagde werkvakantie! De blijdschap en 

dankbaarheid van de vijf nieuwe bewoners zullen ons altijd 

bijblijven. Enorm gaaf om dit voor hen te mogen doen. De 

werkvakantie van dit jaar willen wij afronden door middel van 

deze brief. 

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun. Zowel op materieel als op financieel gebied 

is ons project gesteund. Ook de belangstellende en bemoedigende berichten, onder andere via 

Facebook, hebben ons goed gedaan. Mede dankzij jullie support hebben wij voor het Roma-gezin 

een huis kunnen bouwen. Nogmaals: Super bedankt hiervoor! 

In deze brief willen wij u verder nog 

toelichten over wat er daadwerkelijk met de 

2917 Euro aan sponsorgeld is gedaan. Het 

sponsorgeld is volledig besteed aan het 

project. Er zijn bouwmaterialen mee gekocht, 

beton en cement voor de begane grond, hout 

voor verdiepingsvloer, voor de spanten, voor 

de gordingen en voor de wanden op de 

eerste verdieping. Daarnaast zijn er 

dakplaten, twee ramen, de voordeur, 

isolatiemateriaal,  stucmateriaal en 

gladmateriaal gekocht van het sponsorgeld. 

De overige materialen zoals de twee ramen op de begane grond hebben wij gekregen van onze 

sponsors. Wilt u een uitgebreid overzicht van het gebruik van het sponsorgeld? Dat kan! E-mail dan 

even naar werkvakantieroemenie@outlook.com  

Last but not least: we willen Stichting Aria (www.stichtingaria.nl) ook 

hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het verblijf, voor hun 

gastvrijheid en hun hulp. Het huis je voor het Roma-gezin hebben wij als 

groep op eigen initiatief gebouwd. Stichting Aria biedt hulp op korte en 

langere termijn aan Roma’s, Roemenen en Hongaren uit het dorpje 

Telechiu.  

mailto:werkvakantieroemenie@outlook.com
http://www.stichtingaria.nl/


Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van de foto’s, video’s, blogs en vlogs. Wij zien er naar uit om 

volgend jaar weer een gezin te kunnen helpen aan een huis; Zo de Heere wil en wij leven.  

Wilt u ons blijven volgen? Houdt dan onze Facebookpagina (www.facebook.com/telechiu2016) in de 

gaten. Daar zullen wij updates op blijven plaatsen over de vorderingen.  

Wilt u meer foto’s zien bekijk ze dan via deze link: Foto's Werkvakantie 2016 

Hartelijke groet, 

Geerline van den Bosch, Nelleke van Dam, Ymke Davelaar, Riëtte van de Geest, Willianne van 

Hemert, Laurens van der Mel en Wim Willigenburg, 

En namens het Roma-gezin, 

Viorike, Liviu, Corina, Darius en Theodor 

 

 

 

Van link naar rechts: Laurens, Wim, Viorike, Riëtte, Ymke, Corina, Nelleke, Willianne, Liviu met Darius en Theodos en Geerline 
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