
Rapport van de groepsbijeenkomsten van september 2016 tot juni 2017

Binnen het project ‘Maatschappelijke Hulp aan gezinnen in crisissituaties’ hebben wij maandelijkse
bijeenkomsten georganiseerd in Botosanu, Cluj-Napoca en Targu-Jiu.

Het doel van deze bijeenkomsten was voor de deelnemers
om actief betrokken te raken bij de thema’s van algemeen
belang (hoe moet je de conflicten in gezinsrelaties of met de
meest nabije personen afhandelen, in man-vrouw
verhoudingen, in het opvoeden van de kinderen, inzake
zelfrespect, of wat betreft onze waarde in Gods ogen, hoe
neem je de juiste houding aan in bepaalde situaties enz.),
het omgaan met elkaar en het helpt ook de maatschappelijk
werkers de mensen en hun problemen beter te leren
kennen. We hebben de twee belangrijke gebeurtenissen die
de Christenen vieren onder de aandacht gebracht - Jezus’
geboorte en zijn opstanding, door speciale bijeenkomsten te
beleggen, gericht op deze vieringen.
Aan het eind van elke bijeenkomst kregen de deelnemers
thee, koffie, frisdrank en een hapje (zoals pretzels, cake,
enz.). In maart, de maand waarin vrouwendag valt, kreeg
elke dame een bloem en een klein symbolisch cadeautje.
Het budget voor deze bijeenkomsten was € 1200,-, waarvan
€ 600,- aangeboden werd door onze partners van Basic Life
Support en de andere € 600,- werd gedekt door
verschillende donaties en door het noodfonds van de
Organisatie.
De reacties die we kregen van alle deelnemers, geeft ons
moed om door te gaan met deze bijeenkomstem. We laten
u enkele uitingen van dankbaarheid van de deelnemers
zien:
Alina, die voor haar gehandicapte man zorgt en niemand
heeft om haar harde lot mee te delen, zei: ‘Ik vind zoveel
vrede en rust als ik naar deze bijeenkomsten kom; het is een
plaats waar ik besef dat God voor mij en mijn huis zorgt.
Melinda, een alleenstaande moeder die voor haar dochter
zorgt, vertelt ons met tranen in haar ogen: ‘Ik ben zo blij dat
u mij uitnodigt voor deze bijeenkomsten. Ik heb geen
vrienden om mee te praten, mijn buren doen lelijk tegen me
omdat ik Hongaarse ben en meestal blijf ik thuis. Ik kan veel
van jullie leren.’
Ana, moeder van drie kinderen die een gewelddadige man
heeft: ‘Hier, bij jullie, heb ik leren bidden en God zoeken in
mijn problemen en ik kon echt zien hoe hij mijn gebeden
verhoorde.’

Dank u voor uw steun die deze bijeenkomsten mogelijk heeft gemaakt! Moge God u zegenen en u
honderdvoudig belonen!
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