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Fam. Zwagerman 
Velen van jullie weten het al, maar voor degene die het niet hebben gehoord:       
Wij wonen weer in Nederland, en niet tijdelijk maar definitief. Door de situatie in      
Oekraïne hebben wij als gezin besloten vervroegd te stoppen met ons werk in    
Moldavië. Wij zijn overhaast vertrokken en hebben ons aangesloten in de rij            
vluchtelingen vanuit Oekraïne. 
We hebben niet op een normale manier afscheid kunnen nemen van de mensen 
om ons heen. Ook Samuel heeft geen afscheid kunnen nemen van zijn klasgenoten 
en vrienden. De eerste 6 weken na ons vertrek uit Moldavië zijn we opgevangen 
door de familie van Rodica in Roemenië. In deze periode konden wij ons nuttig  
maken in een nabij centrum waar Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen. 
Na een kort bezoek in Kroatië, zijn we doorgereden naar Nederland. Hier zijn we de 
eerste maanden opgevangen door vrienden van ons.  
Inmiddels hebben wij onze eigen woonplek en proberen we te integreren in       
Nederland. Samuel gaat weer naar school. Dit gaat gelukkig goed, hoewel het ook 
erg wennen is voor hem.  
Een andere reden van ons vertrek is dat de leiding van Bethania een andere koers 
is gaan varen. Dit is een andere koers dan dat wij voor ogen hebben, waardoor wij 
ons niet meer echt thuis voelden.  
Langzaam maar zeker werden wij aan de kant gezet. Dit is iets wat ons persoonlijk 
behoorlijk heeft geraakt, nadat wij ons 25 jaar met hart en ziel hebben ingezet. Wij 
hadden daarom al besloten om na de examens van Samuel te stoppen met ons 
werk in Moldavië. Het plan was om aanstaande zomer naar Nederland te  
vertrekken. Door de oorlog is dit allemaal anders gelopen en zijn we overhaast weg 
gegaan.           
Voor ons is het nu vooruit kijken en de uitdaging aangaan om ons plekje in  
Nederland te vinden. Ondanks de nare ervaringen die we afgelopen jaar hebben 
gehad met de lokale leiding, zien wij dankbaar terug op een lange periode van ons 
leven in Moldavië, waar we veel hebben kunnen betekenen voor onze medemens. 
Wij willen iedereen bedanken die ons, in wat voor vorm dan ook, heeft                  
ondersteund. 
Wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Wel weten wij dat we een grote 
God hebben die altijd bij ons is. Dat geeft ons zeker in deze tijd de nodige rust.  
  
Groeten, Sam, Rodica en Samuël.  
 

Casa Nathanel — Next Step 
In de wintermaanden heeft de bouw van ons nieuwe project wat stil gelegen. Maar 

met de komst van het voorjaar wordt er weer hard verder gewerkt. Binnen zijn de 

badkamers gedaan, tegels op de vloeren gelegd en de trap naar boven is  

afgewerkt. Nu worden de muren nog een keer gewit waarna we kunnen gaan  

behangen en schilderen. En er zal nog een keuken geplaatst moeten worden en 

dan is de binnenkant klaar! Ook buitenom zijn we voor een groot deel klaar.         

Het huis is buitenom 

bijna helemaal             

afgewerkt. Er worden nu 

tegels gelegd, daarna 

moeten er nog hekken 

worden geplaatst en de 

tuin bewerkt.  

Het is geweldig dat we 

dit in ruim een jaar    

hebben kunnen doen.  

Wanneer het project 

officieel van start gaat is 

nog niet helemaal  

duidelijk. We houden 

jullie op de hoogte! 

 
Corinne Natic 

Jesaja 43:19:  

Ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het nog niet gemerkt? Ik 

maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. 
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Verandering 
Soms willen we veranderen. Soms 

moeten we veranderen. God blijft 

altijd dezelfde, maar Hij doet ook 

nieuwe dingen. Zie de tekst uit        

Jesaja hierboven. 

Sam is terug in Nederland, voor-

goed. Omdat Samuel graag in   

Nederland zijn opleiding wil       

afmaken, maar ook omdat het niet 

meer zo lekker liep met Bethania. 

Sam is destijds begonnen samen 

met Ilie Coada. Ilie en Sam         

begrijpen elkaar. Ze staan op     

eenzelfde manier in het leven. Dat 

geldt niet voor Igor en Sam. Als 

Igor dan ook nog een andere koers 

gaat varen, dan wordt het moeilijk. 

Dat snap ik. 

Voor ons als stichting betekent dit 

dat we ons moeten bezinnen op 

hoe nu verder met Bethania. We 

hebben voor 2022 onze financiële 

hulp al toegezegd en zullen die 

toezegging ook nakomen. Maar 

dan? Onze kracht was altijd dat we 

een betrouwbare Nederlandse 

medewerker ter plaatste hadden, 

zoals nu nog in Rezina het geval is. 

We hebben als bestuur even tijd 

nodig om hier goed over na te   

denken en ook hierover te         

overleggen met Sam zelf, Corinne 

en Igor. We verwachten dat we in 

de volgende nieuwsbrief een plan 

kunnen voorleggen. 

    Ook in Rezina staat een verande-

ring voor de deur. Tony en Lena 

die Casa Natanael gaan overne-

men van Corinne en Tolya. Dat 

zal heel geleidelijk moeten gaan 

gebeuren, zodat de kinderen 

met alle vertrouwen in een    

veilige omgeving verder kunnen. 

Corinne en Tolya zijn er aan toe, 

maar de oorlog maakt de        

uitvoering lastig. 

Wilt u bidden om wijsheid om al 

deze veranderingen in            

afhankelijkheid van de Here in 

goede banen te leiden?  

 

God’s zegen en hartelijke groet, 

Erik Schinkelshoek 
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Casa Natanael 
Dit voorjaar hoorden we dat onze voogdijpapieren van de kinderen allemaal verou-

derd zijn. De kinderen leven al ruim een jaar illegaal bij ons in huis. Niemand die 

daar ooit wat van had gezegd, want als ze dat zouden doen, dan moesten de  

instanties voor ons aan het werk en daar hadden ze waarschijnlijk geen zin in. Maar 

nu wij hadden besloten om deze zomer met alle   

kinderen naar Nederland op vakantie te gaan, moest 

het hele proces opeens met spoed behandeld gaan 

worden zodat wij paspoorten kunnen aanvragen. 

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om van elk 

kind een paspoort te hebben met oog op de oorlog. 

Sommige kinderen wonen al jaren bij ons, hebben 

nauwelijks tot geen contact met hun ouders en toch 

zijn die ouders nooit uit de ouderlijke macht gezet. 

Wij hebben daar ook nooit op aangedrongen, omdat 

dat nogal een beslissing is. 

En nu moeten de kinderen bij verschillende commis-

sies komen en vertellen dat ze niet meer bij hun 

moeder willen wonen. Met hun pijn en emoties 

wordt nauwelijks rekening gehouden. Terwijl elk kind ergens diep van binnen  

verlangt naar zijn/haar moeder en de hoop blijft houden dat er een wonder        

gebeurt en dat ze weer thuis kunnen wonen.  

Het zijn emotionele dagen voor alle kinderen hier. Er wordt dus extra veel  

geknuffeld en steeds weer ga ik even met eentje afzonderlijk iets doen om te praten 

over hun gevoelens. De ene uit zich daarin makkelijker dan de ander.  

Gisteravond, na weer een moeilijke dag voor de twee zusjes, ging er eentje stralend 

naar bed. We hadden die middag met de 

burgemeester besproken dat de meisjes 

nooit meer thuis bij hun moeder zullen 

wonen. “Mijn mondhoeken doen pijn, ik 

kan niet stoppen met glimlachen,” zegt de 

13 jarige. “En dat terwijl het een moeilijk 

dag was vandaag op het gemeentehuis.” 

reageer ik. Waarop zij stralend zegt: “Maar 

het is nu allemaal goed.” En ik besef me 

opeens dat duidelijkheid in zo’n moeilijke 

situatie enorm belangrijk is. Die onzeker-

heid waar je thuis hoort en waar je je mag 

hechten, kan een kind ook parten spelen. 

Na ruim 3 jaar mogen de twee zusjes we-

ten dat ze een veilig plek hebben in Casa 

Natanael. 

 
Tolya & Corinne Natic 

Dank- en gebedspunten 
− Dank voor alle jaren dat Sam en Rodica zich hebben ingezet in Moldavië.  

− Dank dat de bouw van Casa Nathanael Next Step zo voorspoedig gaat. 

− Voor de afronding van alle voogdijpapieren voor de kinderen in Casa Natanael en de geplande reis naar Nederland 

− Gebed dat het voor Tony en Lena in oktober veilig genoeg is om te vertrekken naar Moldavië. Zij zouden eigenlijk af-

gelopen mei vertrekken naar Moldavië. Bidt u mee dat God hun nabij mag staan in deze onzekere tijd? 

Tony en Lena 
Wij zijn Tony (1985) en Lena 

Imthorn-Munteanu (1985). Wij  

hebben elkaar in Moldavië leren 

kennen. In juli 2019 zijn wij          

getrouwd. Na een peri-

ode in Baarn gewoond 

te hebben, gaan wij 

weer naar Moldavië. 

Lena heeft in Moldavië 

voor lange tijd als    

Social Worker gewerkt 

binnen een Transition 

Home. Hier werden 

tienermeiden, die jaren 

binnen een internaat 

hebben gewoond, 

voorbereid op het le-

ven binnen de maatschappij. Tony 

heeft ervaring in de zorg als bege-

leider wonen- en dagbesteding 

voor jongeren met een verstande-

lijke en/of lichamelijke beperking,  

en als muziektherapeut binnen de 

ouderenzorg en het speciaal basis– 

en voortgezet onderwijs. 

Waar Nederland veel hulpinstan-

ties kent, ben je in Moldavië al snel 

op jezelf aangewezen. Eénmaal in 

Nederland bleef deze situatie    

malen in onze gedachten. De drang 

om iets voor de ander in Moldavië 

te betekenen werd steeds groter. 

De grote vraag bleef: ‘Wat kunnen 

wij doen?’. Wij voelen en weten ons 

geleid door God. Wij hebben altijd 

gezegd, als er iets op ons pad 

komt, dan gaan wij er serieus over 

nadenken. Dit is gebeurd! Wij gaan 

Casa Natanael overnemen van  

Tolya en Corinne in Rezina! 

 

Tony en Lena 
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