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Gyereknap ünneplése a BBCH háznál 

 Romániában június 1-jén ünneplik a gyereknapot és legtöbb-
ször nagyon mókásan telik. Úgy döntöttünk, hogy mi is sz-
eretnénk, ha a gyerekeinknek lenne lehetősége egy ilyen 
örömteli napra. Ígyhát a gyerekek június 3-án, szombaton 
megérkeztek a BBCH házhoz és egy trambulin várta őket! 
Annyira izgatottak voltak, hogy ugrálhatnak rajta, hogy alig 
bírtak ülve maradni az énekek és az imádság alatt. Megosztot-
tuk velük, hogy mennyire 
fontosak Jézus számára a gy-
erekek és mennyire szereti őket. 
Ezután az ugrándozás öröme, 
arcfestés, jelmezek és ejtőernyős 
játékok vártak rájuk.

 Önkéntesek segítsége! 
Ahogy más rendezvényeket, ezt 
is lehetetlen lett volna 
kivitelezni önkéntesek nélkül. 
Érkeztek látogatók Kolozsvár-
ról, Szilágynagyfaluból és 
Brassóból, mind készek bekapc-
solódni. Hálásak vagyunk a sz-
eretetért és figyelemért, amelyet 
a gyerekek iránt tanusítottak. 
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Új gyerekek a BBCH-
nél! 

Mindig öröm számunkra, 
ha új gyerekek jönnek a 
heti Örömhír Klubba. Az 
elmúlt hónapokban több 
gyerek is eljött a Makfalva 
szélén élő roma közösség-
ből. Sokan közülük nem 
járnak iskolába és nem 
részesülnek alap jogokkal, 
amelyeket a gyerekek 

megérdemelnek. Kérünk 
imádkozz ezért a 
közösségért, hiszen sz-
eretnénk az ott élő csalá-
dok között munkálkodni. 
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 „Szememet a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? Segítségem 
az Úrtól van, aki az eget és földet teremtette.” Zsoltárok 121:1,2 
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Tinik nyári aktivitása projekt 
Öröm volt segíteni a tini lányainknak kézimunkáik elkészítésében és eladásában. A tavaszi projekten 
belül a lányok kötényeket és füzet borítókat tudtak készíteni. Az új projektben tolltartókat sz-

eretnének készíteni a British International School of Budapest 
diákjainak közreműködésével. Azt reméljük, hogy minden gy-
erek számára, aki iskolába megy szeptemberben, sikerül toll-
tartót készítenünk, a többit pedig eladjuk és ebből megtöl-
thetjük a tolltartókat ceruzákkal, vonalzóval, hegyzővel és tol-
lakkal. Remélhetőleg augusztus végén befejezzük ezt a projek-
tet. Várunk minden önkéntest, aki szeretne segíteni a toll-
tartók készítésében, hogy lépjen kapcsolatba velünk. 

         Lehetőség egy tanítói felkészítő megrendezésére

Nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy 
jobban megismerhettük Makfalva helyi és szélesebb 
közösségét. Az alkalmat Lyndsey és kollégája, Caro-
line Mawdsley vezette, a téma pedig „Kreativitás az 
elfoglaltságban” volt. Az egy napos felkészítő azok 
számára volt megrendezve, akik gyerekekkel 
foglalkoznak. Megvizsgáltuk, hogy milyen hatása van 
az osztály légkörének és hogyan befolyásolja ez a 
gyerekek tanulását. Minden résztvevőnek lehetősége 
volt megosztani nehézségeit a gyerekek tanítása 
közben, jó gyakorlati példákat és új ötleteket 
egymással. Egy nagyszerű megtapasztalás volt, amit 

szeretnénk tovább fejleszteni későbbre is. Egy tevékeny nap volt, amit mindannyian élveztünk. Ha 
szeretnél hasonló alkalmat a gyülekezetedben/iskoládban, kérünk lépj kapcsolatba velünk. 

Munkánk bemutatása az Ifjúsági Konferencián 

Örömmel mutattuk be a BBCH munkáját a Nagyfalui 
Ifjusági Konferencián májusban. Nagyszerű lehetőség volt 
beszélni a BBCH munkájáról, imatémákról és az 
önkéntesség lehetőségéről a júliusi WOW táborban. Arra is 
alkalmunk volt, hogy eladjuk a tini lányok kézimunkáit. 
Csodálatos hétvége volt.

  Lépj kapcsolatba velünk a: changinghearts2015@gmail.-
com címen, vagy a weboldalunkon: www.buildingbridgeschanginghearts.com
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