
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat dacht je van Roemenië? 
Sinds 1988 zijn er vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden 
contacten met een diaconale hulporganisatie in Targu Mures, 
Roemenië. Deze diaconie helpt weeskinderen, straatkinderen, 
bejaarden, arme en dakloze gezinnen en iedereen die hulp zoekt. 

 
Zomerwerkvakantie 
Onder de noemer van M25 Roemenië (zie www.m25leiden.nl) helpt een 
groep jongeren uit Nederland ieder jaar deze organisatie tijdens een 
werkvakantie. Gedurende twee weken werkt de groep in Roemenië mee 
aan diverse projecten in Targu Mures. Een unieke mogelijkheid om 
kennis te maken met de woon- en leefomstandigheden van mensen in 
nood in een ander deel van Europa, en daadwerkelijk hulp te bieden 
daar waar het nog steeds hard nodig is. 

 
Wat gaan we doen? 

Werken in de zin van opruimen, schoonmaken, verven, klussen en 
activiteiten met straatkinderen. En natuurlijk heb je vrije tijd waarin we 
ook excursies in de regio doen. 

 
Wie zoeken we? 

Jongeren die: 

 tussen de 16 en 21 jaar zijn; 

 goed Engels spreken (of niet bang zijn om dat te doen); 

 twee weken in een groep kunnen leven en werken; 

 in de aanloop (van februari t/m juni 2013) de tijd hebben én nemen 
om zich in te zetten voor sponsoracties. 

 
(Overigens, het geld dat we ophalen met de gezamenlijke sponsoracties 
is bestemd voor de projecten in Roemenië.) 

 
Wat kost het? 

Per deelnemer kost het € 550,- (dat is inclusief vliegticket, slapen en 
eten!).  

 
Wanneer is het? 
De werkvakantie is gepland tussen zaterdag 20 juli en maandag 5 
augustus 2013. De werkvakantie duurt 12 dagen. De precieze data van 
vertrek en terugkomst worden vastgesteld als het aantal deelnemers 
bekend is en we dus tickets gaan bestellen. 

 
Ben je geïnteresseerd? 
Opgeven kan tot 10 april via onderstaande contactgegevens. 

Voor nadere info: Diaconaal Centrum De Bakkerij - Jeroen Ernst - T: 071-5144965 - jeroenernst@debakkerijleiden.nl 


