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Lieve mensen, 
 
Omzien naar je medemens en 
investeren in een ander vin-
den we vaak allemaal belang-
rijk. We doen dit bijvoorbeeld 
door een deel van onze tijd of 
ons geld te geven. Maar er is 
meer mogelijk! 
 
Stichting Immanuël organi-
seert sinds 1999 groepsreizen 
naar diverse landen. We willen 
de mogelijkheid geven om 
met eigen ogen te zien en met 
eigen handen te helpen. 
Het komende jaar organiseren 
we verschillende reizen zodat 
je het werk van Stichting Im-
manuël kunt zien en de lokale 
bevolking kunt ontmoeten. 
Daarnaast kun je ook de han-
den uit de mouwen steken. 
 
Zo kun je meehelpen met het 
plaatsen van toiletten en het 
uitvoeren van kleine repara-
ties aan woningen in Roeme-
nië en families bezoeken. Of 
helpen met het opknappen 
van een school in Kenia, en 
daar helpen met kinder- of di-
aconaal werk. 

 
De reis naar Kenia vindt voor 
de derde keer plaats vanuit 
stichting Immanuël. 
In 2018 zijn negen klaslokalen 
opgeknapt en dit is mooi ge-
worden. Maar belangrijker nog 
is dat het hygiënisch is en kin-
deren minder snel een ziekte 
oplopen. In 2019 hebben we 
het toiletgebouw gerenoveerd 
en een kinderspeelplaats aan-
gelegd. Dit jaar willen we de 
school verder opknappen 
d.m.v. verbetering van het 
schoolplein, de aanleg van een 
groentetuin en schilderwerk. 
Daarnaast doen we sport en 
spel met de kids en bezoeken 
arme gezinnen. 
 
Spreekt één van deze reizen 
jou aan? Mail dan naar: 
immanuelhelpt@gmail.com.  
 
Mail ook gerust voor meer in-
formatie of wanneer je (met 
een groep) een leuke actie 
wilt opzetten om de kosten 
van de reizen te dekken. We 
denken graag met je mee! 
 
Roelof Bus 

‘Want ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben 
ziek geweest en u hebt Mij bezocht’  

‘Voor zover u dit voor een van deze geringste broe-
ders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij ge-

daan!’  
(Mattheus 25:36 en 40)  



 Ons reisaanbod 

Roemenië—CIA bouwreis 

Unieke ’handen uit de mouwen reis’ naar Vaslui, Roemenië.  
Georganiseerd door Stichting Immanuël. 

 
Voor de vijfde keer organiseren we een bouwreis naar het 
noordoosten van Roemenië. In 2016, 2017 en 2019 zijn er 
toilethuisjes geplaatst. In 2016 is ook een woning gereali-
seerd. Deze keer gaan we weer toilethuisjes plaatsen. Die 
worden in Nederland voorbereid en vervolgens in onderdelen 
naar Roemenië getransporteerd. Tijdens de bouwreis worden 
ze, met hulp van de lokale bevolking, geplaatst.  
Daarnaast gaan we tijdens deze reis kleine reparatiewerk-
zaamheden aan woningen verrichten en worden families be-
zocht. Deze keer willen we ook kinderwerk organiseren!  
 
Plaats:  Vaslui, Roemenië  
Reisleider:  Roelof Bus 
Reisduur en datum:  10 dagen, 3 t/m 12 juni 2020* 
Sluitingsdatum:  10 weken voor aanvang 
Voorbereiding:  maken van de onderdelen van de toilet-

ten op 4 zaterdagen in februari en maart 
(exacte data nog niet bekend) 

Prijs:  € 800 (incl. tickets, logies, eten) 
 
*): I.v.m. mogelijke wijzigingen in de vluchttijden kan het 
werkelijke reisschema enkele dagen afwijken 



Ons reisaanbod 

Kenia—Groepsreis 

Unieke reis naar Nairobi (wijk Kibera), Kenia!  
Georganiseerd door Stichting Immanuël. 

 
In de sloppenwijk Kibera heeft Immanuël geholpen bij de rea-
lisatie van een daycare. Dit daycare is nu functioneel. 
Daarnaast helpt Immanuël de school onder leiding van pastor 
Joshua en pastor John. De school van pastor Joshua heeft on-
geveer 250 leerlingen. Dit jaar willen we, naast licht onder-
houd aan de school, het schoolplein en de veranda aanpak-
ken. Daarnaast kijken we of we een groentetuin kunnen aan-
leggen. Ook het bezoeken van arme families en sport en spel 
met de kinderen zijn onderdeel van deze reis. 
Natuurlijk is een dag safaripark inbegrepen en zullen we meer 
zien van Nairobi. 
Ga mee op deze onvergetelijke reis!  
 
Plaats: Nairobi (wijk: Kibera), Kenia 
Reisleiders:  Roelof Bus en Charlotte Petri  
Duur en datum:  13 dagen, 5 t/m 17 oktober 2020*  
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12 
Leeftijd:  18 jaar en ouder 
Sluitingsdatum:  mei 2020 
Ontmoetingsdag:  in mei en augustus (datum nog niet be-

kend) 
Prijs:  € 1850 (incl. tickets, logies, eten, safari) 
 
*): I.v.m. mogelijke wijzigingen in de vluchttijden kan het 
werkelijke reisschema enkele dagen afwijken 


