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Fundaţia “Light in the Darkness”
(Lumină în întuneric)

Jubileu 21 Ani
...................şi 23 ani de asistenţă în România.
Fundaţia “Lumină în întuneric” a luat fiinţă în anul 1992 în Alphen aan den Rijn – Olanda,
ca urmare a teribilelor imagini şi mesaje transmise depre nevoile din orfelinatele din România şi a
profundei compasiuni simţite faţă de aceşti copii Inspiraţia a fost în textul din Biblie:

“ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi leaţi făcut!” (Matei 25:40)
În ajutorul pe care l-am acordat nu am ţinut cont de rasă, crez sau loc în societate! Am văzut copii mergând
desculţi pe stradă, dezbrăcaţi, la temperatură de – 22 grade, familii locuind în
corturi sau în case dărăpănate, fără acoperiş, fără mâncare sau căldură în
casă;bebeluşi abandonaţi în case de copii, legaţi in paturi, lăsaţi în propriile
excremente, lipsiţi de grijă şi dragoste.
În aceste călătorii au curs multe lacrimi cauzate de lipsa de ajutor, durere şi
dezamăgire dar şi de Speranţă, Credinţă şi Dragoste. Şi, bineînţeles, de
Fericire , când vedeam stralucirea din ochii copiilor.
Peste toate, a strălucit însă, mereu, dragostea lui Dumnezeu.
Febra - României continuă să mă bântuie!

Dragostea este...să faci ceva pentru ceilalţi!
Dragi prieteni, suporteri şi persoane interesate,
Deşi România este acum parte din UE, există puţine schimbări pentru cei mai săraci.
Privind la cei în nevoie şi cei din
România-Gilău, vedem că nevoile
lor sunt ,încă ,foarte mari.
Zilnic, vin mame la uşa mea
cerând pâine, da, doar pâine!
În fiecare săptămână cumpărăm
pâini, pe care le distribuim celor
în nevoie. Din când în când
facem, de asemenea, pachete cu
alimente.
Cunosc foarte bine situaţia fiecărei familii şi mă doare că nu pot
face mai multe pentru ei.
..........Acum încep să văd o schimbare în oameni, recunoştinţă, mai ales din partea copiilor.
Cum poate să se vadă dragostea lui Dumnezeu în noi? Neajutand fraţii şi surorile noastre in suferinţă, care nu au cu ce
să-şi hrănească copiii?

Nu ne putem închide ochii şi inimile faţă de semenii noştri.

Vă mulţumesc ,de asemenea, pentru încurajări şi sprijinul spiritual primit prin telefoane, scrisori, emailuri si rugăciuni!
Vreau să vă mulţumesc fiecăruia pentru sprijinul financiar, material şi practic,din anul trecut.
Dar...... sprijinul vostru este şi rămâne necesar ! Darurile rămân deductibile pentru voi!
Costurile lunare pentru casă, mâncare pentru copii, pachete de alimente, cina de Crăciun
pentru mame, rechizite şcolare, medicamente pentru bolnavi 20.000 EURO
Gazul este foarte scump. .. Impozite, asigurări....

“Martie” este o lună foarte specială în
România. Începe cu 1 martie, începutul
primăverii.. Străzile sunt pline cu
standuri cu cadouri specifice mărţisoare - ,fiecare dăruind astfel de
“mici atenţii” prietenilor.
Aceasta tradiţie se păstreaza de peste 800 ani făcând parte din istoria
locală.
8 Martie, Ziua Internaţională a femeii

În această zi, bărbaţii dăruiesc flori femeilor. Dacă te plimbi prin centrul Clujulul, se poate
întâmpla să primeşti flori de la necunoscuţi; eu am primit un trandafir de la un poliţist.Tot atunci este şi ziua Mamei. Pentru
asta am cumpărat pungi în care am pus cadouri drăguţe. Copiii au avut voie sa coloreze şi să înfrumuseţeze pungile pentru
mamele lor aşa cum au dorit fiecare.
Această zi a fost o frumoasă ocazie pentru copii să meargă în centrul localităţii. Ne-am aşezat în faţa unui mare magazin, pe
unde circulă multă lume. Copiii au cântat şi au dăruit femeilor flori şi cartonaşe pe care scria
“Dacă florile ar putea vorbi ar spune despre dragostea lui Dumnezeu” ..........şi încă 150 cartonaşe cu versete biblice.

Dar... 8 Martie a fost, de asemenea, o zi foarte tristă! În acea
dupa masă am auzit că a avut loc un foarte grav accident,
unde 5 persoane din Gilău au murit. Două dintre acestea erau
părinţii unor foarte buni prieteni ai mei , pe care îi cunosc de
peste 20 ani.

În ziua următoare, la studiul nostru biblic de la Casa Lumina am avut ca subiect de discuţie :
Unde vei merge după ce vei părăsi acest pământ?
La sfârşit, am completat bileţele cu motive de rugăciune, pentru membrii familiilor şi pentru dorinţele şi necesităţile
fiecăruia. Le-am pus pe toate într-un coşulet şi ne-am rugat pentru ele pe tot

parcursul săptămânii următoare.

Privire de ansamblu asupra unor proiecte şi activităţi
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*

Construirea de case pentru familii
Împărţirea de haine şi Biblii
Vizite şi asistenţă la orfelinate
Diverse transporturi
Vacanţă în Olanda pentru copii din România
Sponzorizarea de familii
Împărţirea a mai mult de 400 pachete anual de Crăciun, începand cu anul 1993
Serbări de Crăciun pentru aproximativ 400 copii organizate de clubul nostru de copii
Construirea unei case pentru copii în 1999
Cine de Crăciun pentru mame
Tabere de copii, anual, până în anul 2006
Cumpărarea casei “Casa Lumina” în 2006 (centru de zi pentru copii)
Pachete de alimente pentru familii
Clubul copiilor şi Grupul de Studiu Biblic
Invăţarea de cântece în olandeză, învăţarea de versete biblice
Vopsitul ouălor de Paşti
* Excursii, teatru, jocuri în parc, scăldatul în râuri de munte etc
* Şcoala de patru zile pe săptămână de vară - tabere de zi
* O zi pe lună pentru mame cu bebeluşi şi copii mici ( aproximativ 20 mame şi
in jur de 30-35 copii)
* O zi pe lună de înfrumuseţare pentru adolescente
* Club biblic pentru adolescenţi

Activităţi noi în 2012
*Cor de copii
*Vizite la azilul de batrâni din Gilău: cântece,rugăciune şi jocuri pentru
pensionari
*Studiu biblic pentru mame
*Doua week-end-uri pe lună pentru 7 copii la “Casa Lumina” (de vineri
după şcoală până duminică după-masă)
*Baie săptămânală (5,6 copii)
*Sărbătoarea mulţumirii în Octombrie
*Reînceperea taberelor pentru copii
*52 cărţi în bibliotecă
*Cântece şi evanghelizări pe stradă cu copiii
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceste lucrări minunate pe care El le-a facut posibile şi pentru pacea pe care am
experimentat-o de-a lungul timpului. Ştiu că prin orice va mai fi sa trec, Dumnezeu va ţine mereu viaţa mea in mâinile Sale!

Motive de rugaciune:
*Pentru perseverenţă, linişte, putere, sănătate şi pace
*Dragoste statornică pentru familii şi copii
*Pentru călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce voi face
*Pentru deciziile pe care va trebui să le iau
*Un nou bord de conducere pentru Fundaţie
*Oamenii de la Casa Lumina să urmeze voia lui
*Dumnezeu
*Voluntari care să lucreze in Olanda pana cand
*Dumnezeu ma va chema inapoi acolo

Căci toate lucrurile au un sfârşit! Şi pentru mine! La timpul pe care-l va hotărî
Dumnezeu.

Vă mulţumesc pentru toată atenţia. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dragi salutări,

Karin Műller

Daca doriti sa fiti parte cu noi la aceasta lucrare, o puteti face prin donatii la urmatoarele conturi:
IBAN: NL32FTSB 0892366508 BIC: FTSBNL2R or
IBAN: NL10PSTB 0007227222 BIC:PSTBNL21
Pe K. D. M. Muller stichting het “Licht in de duisternis” (Lumina in intuneric)
Chamber of Commerce Rijnland H 41168783

karen.muller44 @ yahoo.com

