AUGUSTUS 2020

OP AFSTAND EN TOCH DICHTBIJ
In tropische hitte, maar toch ook redelijk comfortabel, beleven we op
afstand het wel en wee van onze vrienden en relaties in Bulgarije. Nog
steeds thuis in Nederland, afgezien van een weekje vakantie, bezien we van dag tot dag wat wel en niet
kan: normaal naar Bulgarije reizen kan niet: code oranje als reisadvies betekent extra risico’s op allerlei
terrein. Dus “gaan” zit er nog niet in. De uitnodiging voor een bruiloft van de dochter van onze eerste
vrienden in Gabrovo hebben we afgezegd. Met de vracht van afgelopen weken hebben we pakketten
voor gezinnen kunnen meegeven.
Afgelopen week, van 10 tot 14 augustus, heeft het
alternatieve jongerenkamp plaatsgevonden. Het is
helemaal georganiseerd door het Bulgaarse team.
Corona heeft de opzet van het kamp helemaal
doorkruisd. We zijn van dag tot dag op de hoogte
gehouden van wat er is gebeurd, en daar willen
we jullie door deze nieuwbrief getuige van laten
zijn. In plaats van een weekje met zo’n 40
jongeren bij elkaar te zijn, werd dit nu beperkt tot
groepen van 6 of 7 jongelui uit verschillende
Roma-dorpen, die een middag, een nacht en een
ochtend bij elkaar kwamen in een kerkcentrum in
Nova Zagora. Het thema was gericht op het
belang van het lezen van de bijbel. James heeft
daarbij het leeuwendeel van het onderwijs op zich
genomen. Kalin was de regisseur en Mira, Ani,
Isus en Ema hebben de jongelui begeleidt
gedurende hun verblijf. Hristo en Kerilka zijn de
beheerders van het gebouw en pastor-echtpaar
van de gemeente.
Een erg nare bijkomstigheid was dat het lokale
zwembad in Nova Zagora geen Roma’s toeliet;
hoezo discriminatie?
Impressies van deze activiteit hiernaast:
Zonder jullie steun was dit onmogelijk geweest:
allemaal ontzettend bedankt.
Het ga jullie goed en blijf gezond en wees
gezegend.
Albert en Sjannie

