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Een nieuwsbrief met nieuws, ook uit eigen tuin 
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 BUURTFEEST 

 

                                             

 

 

 
DABOVO/TULEVO 

ONDERWIJS 

BUITENDAG 

   

HET BEGIN IS KLAAR: HET EINDE GAAT 
BEGINNEN 
Wat vliegt de tijd. Je bent amper begonnen en het is voorbij. Drie kampen 
zijn we nu verder; althans drie voor Sjannie en twee voor mij. We zijn nu 
terug in Popovtsi in/op ons eigen pied à terre. Ook terug aan het landen na 
intensieve weken. Weer even tijd om te schrijven en om opnieuw te 
plannen. Even geen andere jeugd dan de buurtkinderen. Lekker, maar ook 
weer niet. Wat nu nog rest is een weekje Engelse les bij ons in huis; 
afwachten of er nog Nederlands bezoek komt; nog wat spreekbeurten in 
kerken, waaronder eentje speciaal voor Sjannie; omgaan met een 
behoorlijk lege straat vanwege vakantiegangers; nog een bruiloft van de 
dochter van goede vrienden; nog twee spreekbeurten online of via video.. 
en dan onze terugreis plannen.   

ALLES LOOPT ANDERS: het is nooit saai 
De voorbereidingen voor de kampen lopen anders dan gehoopt en gepland. 
Om geen problemen te krijgen met het werk lukt het niet om twee keer 
voltallig bij elkaar te komen. Gelukkig maakt het verslag een goede 
afstemming wel mogelijk. James geeft aan dat hij voor een groot deel van 
het tweede kamp aanwezig kan zijn. De werkgever van Emanuella geeft 
haar geen vrij tijdens de kampen. We kunnen wel een bijeenkomst 
beleggen met de jeugdleiders van de dorpen die we willen uitnodigen. 
Jammer genoeg lukt het niet om Nadka van Sadyisko Pole bij die 
bijeenkomst te krijgen. We blijven op zoek naar uitbreiding van het team 
voor de jongerenkampen.     

WE HEBBEN TE KAMPEN MET DE KAMPEN:     
de kunst van genieten 

De voorgangers en jongerenleiders kunnen niet goed lezen, zeker niet in 
onze harten en bedoelingen. We geven aan dat we per gemeente 5 jongelui 
willen plus de jongerenleider. Jongelui in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en 
een gelijk aantal jongens en meisjes. Lijkt niet zo moeilijk.  
Dus in het eerste kamp komen 6 jongens en een meisje uit Dabovo: Tulevo 
stuurt netjes drie jongen en drie meisjes: alleen een van hen is 20.  
In het tweede kamp  komt Svoboda met 3 meisjes en 3 jongens; twee van 
die jongens zijn 11 en 12. Sadyisko Pole vaardigt de volgende zes af: 5 
jongens en 4 meisjes.  
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WORKSHOP BUITEN 

 NA DE SPREEKBEURT 
OP DE FOTO MET 
VANYA.. goede 
gesprekken gehad 
met Mitko en Vanya 
Contact  

Mailen 

albertvanbrunschot@live.nl 

Giften (ANBI) 

Rafael Den Bosch 

 NL48RBRB0878546502 – 

Gift  voor Bulgarije 

Maar goed dat we wat gewend zijn en ze worden allemaal verwelkomd. 
Naar huis sturen valt niet mee (voor ons). 
  
Het thema is het Koninkrijk van God en daarin jouw plaats, je relaties en 
het Plan van God. Isus, Sjannie, James en Albert verzorgen het onderwijs. 
Mira neemt 3 workshops per week voor haar rekening. Op de woensdag 
gaan we naar een dichtbij gelegen “camping” waar een rivier is en spartel- 
en zwemgelegenheid. Van beide kampen kunnen we concluderen dat de 
jongelui veel hebben meegenomen van het kamp. De bewustwording dat 
God een Plan voor hen heeft en dat dit voor meisjes niet hoeft te 
betekenen dat ze met hun 16 of 17 gaan trouwen en oma zijn op hun 35ste. 
We hebben werkelijke veranderingen gezien en de wil om het anders te 
doen dan de cultuur in hun dorp verwacht. We hebben goede kampen 
gehad, waarbij we wel moeten zeggen dat de te jonge kinderen wel een 
leuke tijd hebben gehad, maar ogenschijnlijk niet veel mee krijgen. Daar 
gaan we ook iets mee doen. 
  
ER KWAM IETS TUSSEN (de twee kampen) 
In Kavlak worden al jaren kampen georganiseerd voor kinderen en tieners.  
De door Angelika, een vriendin uit Popovtsi, geuite nood om hulp in de 
keuken te krijgen, is door Sjannie opgepikt. Dat betekende ongepland een 
week hard werken. Ze heeft er veel gezien, gehoord en geleerd. De week 
tienerkamp betekent voor hen de hele dag bezig zijn met onderwijs en 
projecten op het terrein en aan de gebouwen. Sjannie heeft allerlei goede 
tips meegekregen voor de maaltijden met tieners van de masterchef 
aldaar. 
 

KOOKLES 
De geplande week kooklessen is niet doorgegaan omdat de meisjes uit 
Vabritza geen mogelijkheden hadden om te komen. We hebben daarom de 
familie van Doncho opgezocht en ze rijkelijk gezegend. 
 

ENGELSE LES 
De laatste groepsactiviteit staat voor de deur. Zaterdagmiddag zijn de 5 
deelneemsters in Popovtsi: ik heb er dan ongeveer 300 kilometer opzitten. 
Het zijn 3 jongelui uit Sadyisko Pole, 1 uit Dabovo en 1 uit Tulevo. Marya is 
er helemaal klaar voor; wij bijna. 

MEEHELPEN 

We hebben steeds aangeboden om aan onze activiteiten mee te doen 
of om te komen kijken. Toespelingen om te komen, hebben tot nu 
toe niet geleid tot concrete acties. De tijd wordt krap, maar het kan 
nog. De agenda is na deze week deels gevuld, maar nog niet vol. We 
gaan nog wat klussen in, aan en rondom huis, wat mensen uitnodigen 
en bezoeken en dan loopt het alweer tegen het einde van onze tijd 
hier.      
We hopen en geloven dat de mensen, kerken en organisaties ons 
blijven steunen. Bemoediging, gebed, aandacht. Natuurlijk is 
sponsoring belangrijk en we danken al degenen die dat deden,  doen 
en willen.    
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