De familie Zelle werkzaam in Roemenië
Wij zijn Jorrit en Ellen Zelle en zijn in 2011 samen met onze zoon Levi, van inmiddels vijf jaar,
vertrokken naar Roemenië om te werken voor Stichting Phoneo, een Nederlands/Roemeense
christelijke zendingsorganisatie die uitreikt naar de allerarmste zigeunerfamilies in en rondom het
plaatsje Reghin. Een jaar na ons vertrek is ons gezin uitgebreid met onze dochter Thirsa die in
Roemenië geboren is.
Onze eerste kennismaking met Roemenië en het werk van Phoneo ongeveer tien jaar geleden heeft
zo’n diepe impact op ons leven gehad dat we sinds die tijd samen maar één verlangen hadden: Gods
roep volgen en teruggaan naar Roemenië om ons in te zetten voor Zijn Koninkrijk en de mensen daar.
Onze stichting heeft in Reghin een kerkelijke gemeente gesticht en daarnaast zijn er verschillende
humanitaire projecten opgezet. Eén daarvan is Casa Ana, een inloophuis voor zigeunerkinderen in het
plaatsje Petelea op vijf minuten rijden van Reghin. Sinds 2012 mogen wij leiding geven aan dit project.
In Petelea wonen zo’n 300 zigeunergezinnen onder armoedige omstandigheden. Dagelijks worden we
in ons werk geconfronteerd met problemen in de wijk als gevolg van deze moeilijke omstandigheden
zoals gebroken gezinnen, alcoholmisbruik en verwaarlozing. Het doel van Casa Ana is om de
kinderen in Petelea een veilige plek te bieden waar ze mogen spelen, lastige thuissituaties kunnen
vergeten en gewoon kind mogen zijn, een plek waar ze zich geliefd en waardevol mogen weten.
Tijdens het programma investeren we in de kinderen door leuke en leerzame activiteiten met ze te
doen. Sinds vorig jaar zijn we daarnaast begonnen met het dagelijks naar school brengen van een
aantal Casa Ana kinderen.
Wil je meer weten over hoe het met ons gaat in Roemenië, kijk dan op www.zellefamily.nl of op
www.casa-ana.nl voor meer informatie over ons project.
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