
BOUWEN AAN JEZELF DOOR TE 
BOUWEN VOOR EEN ANDER 

Lijkt het je leuk om zigeunerkinderen en -tieners een onvergetelijke tijd te bezorgen en wil je je 
handen uit de mouwen steken en verschillende bouwactiviteiten doen? We geven jou de 

mogelijkheid om mee te gaan op een onvergetelijke reis naar Oekraïne. Ga mee en ontdek dat je 
bouwt aan jezelf door te bouwen aan verandering in het leven van de zigeuners in Janoshi, Je krijgt te 

maken met andere leefomstandigheden, cultuur en geloofsbeleving en je gaat jouw gaven en 
talenten inzetten en ontwikkelen om te bouwen aan relaties met je groep en de zigeuners en aan de 

verschillende projecten a het kinder-, tiener-, moeder- en bouwwerk. 

Inschrijven voor een reis 
 
Ben je 16-25 jaar en lijkt het je leuk om mee te 
gaan, schrijf je dan in voor één voor onze reizen 
als deelnemer op onze site: 
http://eindhovenmeetsjanoshi.nl. Ben je ouder 
dan 30 jaar en lijkt het je leuk als coach mee te 
gaan, neem dan met Lisette Schneider contact 
op (lisette.schneider@gmail.com).  
 
Er zijn drie reizen gepland, en wel: 
1. Za 25 april tm zo 3 mei 2020 
2. Vr 17 juli tm zo 2 aug 2020 
3. Za 1 aug tm zo 16 aug 2020 

 

 

 

Project 2020  
 

Zoals altijd gaan we naast het kinder-,tiener- en 
moederwerk weer helpen bij het bouwen en 
renoveren van huisjes. Dit jaar willen we ook een 
zigeuner financieel en praktisch ondersteunen in 
zijn initiatief om voor het gehele kamp een 
fitness ruimte te maken.  
Verder is speciaal dit jaar dat we tijdens de 1e 
zomerreis een kamp van 3 dagen organiseren 
voor de tienerzigeuners.  
Naast het geld dat eindelijk binnen is voor het 
veilig maken van de elektriciteit, hopen we dit 
jaar ook geld op te halen voor de weg naar 
achteren in het dorp, zodat bijv. in geval van 
nood de ambulance daar kan komen. 



Gebed 
Graag vragen we jullie gebed voor: 

• De inschrijvingen: dat de jongeren die God op het oog heeft, zich ook zullen aanmelden, 

• Coaches: als we veel inschrijvingen krijgen, dat er ook coaches zullen komen, 

• Alle voorbereidingen voor de reizen, 

• Toestemming voor de elektriciteit, 

• Projectgeld voor de weg naar achteren in het kamp, 

• Projectgeld voor de overige activiteiten (bouw, kinder-,tiener- en moederwerk, 

voedselpakketjes), 

• De nieuwe kinder- en tienerprogramma’s, 

• De opzet van het tienerkamp  

• De zigeuners dat ze Hem mogen kennen en Zijn Liefde mogen ervaren.  

• De winterperiode: deze is altijd erg zwaar voor de zigeuners. In Oekraïne wordt het erg koud. 

We bidden dat de zigeuners voldoende stookmogelijkheden hebben om hun huisje warm te 

houden en voldoende kleren & eten hebben. 

 

Meer info over ons project op: http://eindhovenmeetsjanoshi.nl. Heeft u vragen dan kunt u altijd bij 

mij terecht (lisette.schneider@gmail.com of 0622389541). 

 

En mocht u ons naast gebed ook willen ondersteunen met een gift, dan kan dat natuurlijk ook door 

een bijdrage over te maken op: NL10 ABNA 041 25 42 447 tnv Stichting Eindhovenbouwt mvv 

Oekraine project en evt het specifieke project erbij als weg, kinderwerk, voedselpakketjes, etc) 
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