
De bergen schiep Hij, rivieren erbij. De 
sterren maakte Hij ook. 

Heb jij soms verdriet? 't Is God die het ziet, 
Hij legt zijn handen op jou. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen. 

Als wij hier in Kosovo om ons heen 
kijken, zien we dat God groot, sterk en 
machtig is. Hij heeft de bergen gemaakt 
en de rivieren. We zien hier in Kosovo 
helaas ook veel verdrietige mensen en 
arme kinderen. Gelukkig ziet onze grote, 
sterke en machtige God alles en legt Hij 
Zijn handen op deze mensen en is er 
niets dat Hij niet kan doen. In deze 
kindernieuwsbrief geven we antwoord op 
vier vragen: wat vind je leuk, wat vind je 
niet leuk, wat vind je moeilijk en wat vind 
je mooi in Kosovo? 
 
Wieke  
Ik vind het leuk hier in Kosovo dat het in de 
zomer altijd heel erg warm is en ik in de zon 
kan zitten en spelen met water. Ik vind het 
ook leuk dat ik op de Kosovaarse school 

Hoi lieve allemaal  

vriendinnetjes heb gekregen en dat dit zo 
gemakkelijk ging. Ik vind het niet leuk dat de 
Nederlandse vriendinnetjes juist ver weg zijn. 
Ook vind ik het niet leuk om een kar te zien 
die helemaal vol is met schapen en 
lammetjes die geslacht moeten worden voor 
het offerfeest. Dat vind ik zielig. Ik vind het 
moeilijk om afscheid te nemen na een 
gezellige tijd met de Nederlandse gasten die 
komen logeren in Kosovo. Ook vind ik het 
moeilijk dat er in Kosovo zoveel bedelaars 
zijn in de stad en er ook mensen bij ons thuis 
langs komen om geld of eten te vragen. Ik 
vind de bergen hier in Kosovo heel erg mooi 
en vind het fijn om in de rivier te spelen als 
het erg heet is. Ook vind ik het mooi dat er in 
deze grote stad tóch een klein kerkje is met 
mensen die in God geloven. Het is geen 
grote kerk, maar er komen in elk geval 
mensen bij elkaar die meer over God horen 
en Hem prijzen. 
 
Giske  
Ik vind het leuk hier in Kosovo om met mijn 
vriendinnetjes te spelen en grapjes te 
maken. De bergen met sneeuw vind ik erg 
leuk in de winter. Ik vind het niet leuk dat er 
vroeger zoveel huizen in de brand zijn 
gestoken door de soldaten en de mensen 
deze huizen weer opnieuw moesten bouwen. 
Ik vind het ook niet leuk dat er straathonden 
op straat lopen en ze een keertje mijn 
nieuwe laarzen kapot gebeten hebben. Ik 
vind het moeilijk dat ik afscheid heb 
genomen van mijn leuke vriendinnetjes en 
juffen van de school in de stad, en na de 
zomervakantie op de school van Wieke ga 
beginnen. Ook vind ik het moeilijk dat arme 
mensen helemaal niets hebben; geen eten, 
drinken en kleren. Ik vind de binnenkant van 
de moskee erg mooi met allemaal 
tekeningen op het plafond. Ook vind ik het 
mooi om liedjes te zingen in het Kosovaars 
over de Here God tijdens de kinderclub of de 
zondagsschool. Ik vind het vooral mooi om 
de gebaren erbij te doen! 
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Sneeuwpret met het eerste laagje sneeuw 

Waterpret tijdens het kinderprogramma 

 ‘Meester opa’ bij het thuisschooltje 



Willen jullie er vooral voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn 
voor de kinderen om ons heen, zodat ze mogen ontdekken dat 

onze grote, sterke en machtige God ook Zijn handen op hen legt? 

verlangt 
Kosovo  

Licht 

Meebidden 
In de nieuwsbrief voor de grote mensen staan ook altijd dingen om voor te bidden en voor te danken. Willen jullie ook 
bidden voor ons? Soms vinden we het nog best lastig dat we niet zomaar even langs opa en oma kunnen gaan, of kunnen 
spelen bij onze Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes, of dat dingen hier in Kosovo heel anders gaan, vooral op school. 
Toch zijn we ook heel blij met zoveel leuke buurtkinderen, de fijne kerk en de postbus die heel vaak gevuld is. Willen jullie 
hier ook allemaal voor danken? En willen jullie er vooral voor bidden dat we een Lichtje zullen zijn voor de kinderen om ons 
heen, zodat ze mogen ontdekken dat onze grote, sterke en machtige God ook Zijn handen op hen legt? 

Pite eten 

Vriendinnetjes en juffen van Giske 

Het plafond van de moskee 

Op bezoek bij de achterburen 

Jitse in het Romadorp 

Jitse 
Ik vind de straathonden juist wel erg leuk 
en ik vind het feest als er een koe op straat 
loopt of er een paard met wagen voorbij 
komt. Ik vind het leuk als de kippen van de 
buren bij ons op het terras lopen en ik ze 
mijn broodje kan geven. Ook loop ik 
geregeld zelf naar de achterburen om bij 
de koeien te kijken. Deze zomer is daar 
één klein kalfje geboren, toen moest ik 
natuurlijk op kraambezoek. Ik vind het niet 
leuk als mensen mij optillen en knuffelen 
terwijl ik juist zo lekker aan het spelen of 
aan het rennen was. Ook vind ik het niet 
leuk als mensen mij in de wang knijpen 
omdat ze mijn blonde haren en blauwe 
ogen zo mooi vinden. Ik vind het moeilijk 
dat de mensen hier in Kosovo willen dat ik 
al wat Kosovaarse woordjes kan zeggen. Ik 
doe écht mijn best om allebei de talen goed 
te leren spreken en begrijpen. Het grappige 
is wel dat ik overal ‘po’(ja) op zeg, ook als 
ze vragen of mijn vader een aap is. Haha! 
Ik vind het mooi dat er soms groepen uit 
het buitenland komen om over de Here 
Jezus te vertellen en met elkaar te zingen. 
Dan geniet ik van hen en zij genieten van 
mij! 

Dikke kus van  

Wieke , Giske & Jitse! 

Gezelligheid in de buurt  

Afkoelen in de rivier Er is altijd wat te zien op straat wachten tot ze geslacht worden  


