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Stichting Licht in de duisternis

Overzicht van enkele projecten en activiteiten:
* evangelisatie met de kinderen op straat en in bejaardentehuizen
* bidden met de bejaarden
* voor gezinnen huizen verbouwd en gerepareerd
* uitdelen van voedsel, kleding, schoenen, Bijbels etc.
* transporten uit Nederland met kleding, speelgoed en snoepgoed van Hoogvliet Alphen aan den Rijn
* elke maand diverse gezinnen gesponsord vanuit Nederland
* december: Kerstspektakel voor kinderen en het uitdelen van 420 Kerstpakjes: Schoenendoos- actie vanuit
Nederland
* Kerstspel opgevoerd door onze eigen kinder-club (37 kids)
* Kerstdiner voor 83 moeders en uit delen van voedelpakketten
* in de zomer één dag in de maand moeders met baby's en kleine kinderen (ca.20 moeders met zo’n 30-35
kinderen) blijven eten
* kinder-club en Bijbel-club, 3x per week
* het leren van Nederlandstalige liedjes
* Bijbelstudie met de moeders
* knutselmiddag: paaseieren verven en mandjes maken, ook voor de moeders
* excursies met de moeders
* excursies met de kinderen: speelpark, zwemmen in de bergrivier, etc…
* zomer - dag - kampen, 4x per week: spellen, sporten etc… en een maaltijd
* zomerprogamma’s met Roemeense hulp- en werkgroepen uit Nederland (kinderen hebben in Roemenie 3
maanden zomervakantie)
* één dag in de maand een Beauty-Day voor de meisjes
* kinderkoor
* elk tweede weekend van de maand: drie dagen logeren van acht kinderen
* wekelijkse bad-dag voor de kleintjes in de leeftijd tussen 5 en 8 jaar gecombineerd met lekker eten
* oktober-oogstfeest-dankfeest....... „Ziua Recolte” vieren: kinderen brengen fruit mee
* bibliotheek met 52 boeken
* schoolproject: schooltassen gevuld met alles wat ze nodig hebben voor school en uitgereikt aan de
kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar
* sponsoring voor een busabonnement naar school (Gilau – Cluj)
* doopfeest: moeders van de Bijbelstudie en tieners van de tiener-club hebben zich laten dopen
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Het doel van deze activiteiten is met de kinderen veel plezier maken in
een ontspannen sfeer
Dit is alles mogelijk door diverse sponsoren, sponsoractiviteiten zoals: gratis transporten van
Nederland naar Roemenie, gratis drukwerk (kopieën voor Nieuwsbrieven en enveloppen),
gratis gebruik van de theaterhal in Gilau , waar wij zo’n acht keer per jaar activiteiten
mogen houden, zoals Kerstfeest, Kerst dinner, etc…, vergunning van de burgermeester in
Gilau.
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