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Iedere morgen zie ik 74 kleuters de school binnenstormen. De meesten hebben een ontwikkelingsachterstand en hebben veel 
aandacht en zorg nodig. Het is enerzijds hartverwarmend om te zien hoe zij in korte tijd vooruitgaan. Anderzijds heb ik het dit 
jaar moeilijk gevonden om uit de grote hoeveelheid aanvragen te bepalen wie wel en wie niet op school geplaatst kan worden. 
De kinderen uit de armste gezinnen hebben een plekje gekregen in de drie kleutergroepen die we nu hebben.

School is een feest
Het is voor de kinderen een feest om 
naar school te gaan, zeker nu we een 
nieuwe speeltuin hebben. Zij kunnen 
er heerlijk spelen. Thuis is er vaak geen 
speelgoed en geen speeltuin. Thuis is 
er meestal ook te weinig eten. Voor 
de kinderen is de maaltijd die wij hun 

geven dan ook erg belangrijk. 
Natuurlijk is leren lezen en schrijven 
bij ons op school een belangrijk doel. 
Maar er is meer: de kinderen leren ook 
de liefde van God kennen. En tijdens 
de lessen besteden we veel aandacht 
aan sociale vaardigheden, aan het 
oplossen van conflicten zonder geweld. 
De lessen hygiëne – leren tandenpoet-
sen, handen wassen en haren kammen 
– hebben effect. Dit heeft weer een 
positieve invloed op ouders en broer-
tjes en zusjes.

Warme voeten
We hebben hier in Roemenië een paar 
koude wintermaanden achter de rug. 
Ook dan komen veel kinderen op hun 
plastic slippers naar school. Zij trotse-
ren de kou om maar geen schooldag te 
hoeven missen. Ik vind het altijd weer 

bijzonder om dat te ervaren. Op zo’n 
barre winterdag duurt het wel even, 
voordat hun koude voetjes weer warm 
zijn geworden. 

Als u dit leest, is het kerstfeest al weer 
even geleden. Maar de beelden blijven 
mij levendig voor ogen staan. Hoe alle 

kleuters een paar nieuwe winterschoe-
nen krijgen. Hoe sommigen juichend 
door de klas rennen. Hoe anderen 
stil in een hoekje gaan zitten en hun 
nieuwe schoenen als een schat in hun 
armen koesteren. Voor de meesten zijn 
dit de eerste schoenen. De blijdschap 

in de ogen van de kinderen is niet met 
woorden te beschrijven. Zo’n paar 
schoenen is een zegen voor het hele 
gezin. De kleuters delen hen met een 
oudere boertje of zusje die ’s middags 
naar de basisschool gaat.

 Juf Lacramioara 

Met Pasen willen we de gezinnen weer 
verrassen met een voedselpakket. U 
kunt uw gift voor dit project overma-
ken onder vermelding van ‘Paaspakket 
kleuterschool Slobozia’. Natuurlijk zijn 
ook algemene giften hard nodig en 
daarom zeer welkom.
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Nee, het Oekraïnevirus is geen variant op de Mexicaanse griep. Het is zelfs een 
virus dat je verrijkt. Ik werk in een ziekenhuis op de afdeling neonatologie. Daar 
verzorg ik te vroeg geboren baby’s en zieke pasgeborenen. In het voorjaar van 
2005 was ik in de gelegenheid om mee te gaan met een ziekenhuisreis van Child-
ren’s Relief naar de Oekraïne. Het was een zeer indrukwekkende ervaring die mij 
sindsdien heeft beziggehouden. Zodanig zelfs, dat ik dit voorjaar voor de tiende 
keer erheen ga. Een aanrader voor iedereen!

Oók in het ziekenhuis niet 
geliefd
Met een groep van ongeveer acht 
personen gaan we naar de ziekenhuizen 
rond de stad Beregowo. Ons doel is 
steeds de kinderafdeling. Veel kinderen 
die we daar aantreffen, zijn door hun 
ouders achtergelaten, omdat zij door 
allerlei problemen zelf niet voor hun 
baby kunnen zorgen. Het gaat veelal 
om zigeunerkinderen: niet geliefd in de 
Oekraïense samenleving, óók niet ge-
liefd in het ziekenhuis. Het is schrijnend 
om te zien hoe de ontwikkeling van de 
baby’s daardoor (ver) achterblijft bij 
wat als normaal mag worden geacht.

Voor het eerst hebben ze 
plezier
De eerste dag verdelen we de kinderen 

Besmet met het Oekraïnevirus

Wie in Roemenië een kindertehuis bezoekt, wordt daar niet blij van. Met lege blikken in hun 
ogen kijken kinderen je aan, hunkerend naar liefde en aandacht. Deze kwetsbare kinderen 
zijn eenzaam en voelen zich verstoten. Het ontbreken van een warm nest heeft diepe sporen 
achtergelaten in hun levens.
De Roemeense Petrica en Dana Simonescu trekken zich het lot van deze kinderen aan. Zij 
hebben zes pleegkinderen in hun gezin opgenomen om hen de liefde en aandacht te geven 
die zij zo hard nodig hebben. De kinderen boeien open in dit warme gezin. Zij kunnen zich 
ontplooien. Ze leren God de Vader kennen die eenzamen in een huisgezin plaatst.

Hoewel zij de inkomsten uit haar baan als leerkracht hard nodig heeft, is Dana sinds novem-
ber 2010 gestopt met werken. Een moeilijke keuze die zij in geloof heeft gemaakt. Want ze 
wil er voor alles zijn voor de kinderen, waarvan ieder speciale zorg en aandacht nodig heeft. 
Deze twee mensen hebben uw hulp nodig. Help hen, zodat zij in de dagelijkse kosten van 
hun gezin kunnen blijven voorzien en liefde kunnen blijven geven aan hun zes kinderen.

U kunt uw gift overmaken onder vermelding van ‘pleegzorg Rupea.’

Ga mee op werkvakantie in 2011. Zet je in voor achtergelaten baby’s, straatkinderen of 

Roma-kinderen. Je kunt je individueel inschrijven voor een georganiseerde reis of je als 

groep aanmelden. Wij stemmen dan de reis af op de mogelijkheden en wensen van jouw 

groep en bieden ondersteuning bij de voorbereidingen. 

Wil je meer informatie? Bel ons op telefoonnummer 0180-521966 (Jantine Tromp).

ONDERWIJSALS FEEST
De kleuters van het Roemeense 
dorpje Slobozia gaan dagelijks vol 
verwachting naar school. Hun jonge 
kinderleven staat in het teken van 
armoede, honger en een slechte hy-
giëne. Maar op school is het anders. 
Goed onderwijs geeft hun de moge-
lijkheid op een beter leven. Juf Lacra-
mioara zet zich daar met hart en ziel 
voor in, zo blijkt ook uit haar verhaal.

Projectnummers
Een warm nest

Dit kwartaalblad is een uitgave van 
de stichting Children’s Relief. Child-
ren’s Relief zet zich in om in woord 
en daad de situatie van kinderen in 
achterstandssituaties in Oost-Europa 
te verbeteren. Zij verkondigt Gods 
Woord, stimuleert de kinderen in 
hun ontwikkeling en helpt hen een 
zelfstandig leven op te bouwen. 
Zij begeleidt mensen die zich voor 
lange termijn inzetten en organiseert 
werkvakanties. 

Stichting Children’s Relief is verbon-
den met Stichting OostEuropa Zen-
ding. 

Redactie
Angeline Draese en
Sylvia Hafkamp

Adres
Postbus 2026,
2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180-521966
Fax (00 31) 0180 522524

E-mail en website
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Giften/legaten
ING 3584
Rabobank 1333.76.699
t.n.v. Stichting Children’s Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

Betalingen vanuit buitenland
ING Bank 3584
IBAN Code: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A

Kamer van Koophandel
Regio Rotterdam, nr. 24416473

Met hart en ziel voor de klas

Werkvakanties 2011
‘Ook op koude winterdagen komen kinderen op

plastic slippers naar school’
onder elkaar. Iedere dag proberen we 
dezelfde kinderen te verzorgen. Met de 
meegenomen verzorgingsspullen gaan 
we aan de slag, zodat de kinderen er 
straks lekker fris en verzorgd uit zullen 
zien. Meestal is het daarna etenstijd. 
We geven hun de fles en nemen de tijd 
om met hen te spelen, te zingen en te 
knuffelen. De kinderen mogen ook met 
elkaar in de box spelen. Voor velen 
is het de eerste keer, dat ze de ander 
aanraken. Ze betasten elkaar, pakken 
elkaars hand en hebben veel plezier.

Adam kan niet huilen  
In een van de ziekenhuizen rond 
Beregowo vind ik Adam. Hij is al 8 
maanden oud, maar weegt slechts 3750 
gram, het geboortegewicht van een op 
tijd geboren baby. Adam heeft zelfs 



Bekijk onze
website 

www.childrensrelief.nl

Voordelig schenken
Bij een lijfrenteschenking legt u 

voor minimaal vijf jaar vast, dat 

u het werk van Children’s Relief 

financieel ondersteunt. U krijgt dan 

van elke € 100 die u schenkt € 30 

tot € 50 euro terug van de belas-

ting, afhankelijk van de tariefgroep 

waarin uw inkomen valt. Dit wordt 

vastgelegd in een notariële akte. 

Children’s Relief kan dit voor u 

regelen en neemt de notariskos-

ten voor haar rekening. Met een 

lijfrenteschenking helpt u Children’s 

Relief in haar werk en heeft u het 

voordeel dat uw gift volledig fiscaal 

aftrekbaar is. 

Persoonlijk

Wie zal ons het 
goede doen zien?

Velen zeggen: Wie zal ons het 
goede doen zien?
Verhef over ons het licht uws 
aanschijns, o Here!
Psalm 4:7

De bovenstaande vraag is heel 
herkenbaar. Als je de krant 
openslaat, lees je niet anders 
dan over moord en geweld. 
De wereld is in verwarring. 
Wie zal ons het goede doen 
zien? Ook in uw leven kunnen 
omstandigheden zijn die deze 
vraag oproepen. Zou er nog wel 
uitkomst zijn?

In de Bijbeltekst horen we men-
sen uit de omgeving van David. 
Ze zijn moedeloos en bang. 
Davids reactie op de moeilijke 
omstandigheden is anders. Hij 
legt zijn leven in Gods handen. 
David vraagt: “Verhef Gij over 
ons het licht van uw aanschijn, 
o Here.” U herkent natuurlijk in 
deze tekst de hogepriesterlijke 
zegen.

“De HERE zegene u en behoede 
u; de HERE doe zijn aangezicht 
over u lichten en zij u genadig; 
de HERE verheffe zijn aange-
zicht over u en geve u vrede” 
(Numeri 6:24-26).

Dat is voor David het goede, 
dat de Here nabij is. David is 
geborgen in de liefde van God. 
Daar vind hij veiligheid en 
vrede.

Angeline Draese

NIEuWSFLITSEN

WIL JIJ MIJN VRIEND zIJN?

Children’s Relief wil bouwen aan levens van 
kwetsbare kinderen. Kinderen die leven op 
straat, die worden achtergelaten in een zieken-
huis, die leven onder erbarmelijke omstandig-
heden. 
Zij kijken ons met vragende ogen aan: “Wil jij 
mijn vriend zijn?”

Steun het werk van Children’s Relief voor € 5,- 
per maand. Je kunt hiervoor de bijgevoegde 
machtiging gebruiken.

het huilen verleerd en reageert nergens 
op. Hij wil ook de fles niet drinken op 
schoot. Maar in de loop van de week 
verandert hij. Ik zie hoe hij begint te la-
chen, te keuvelen en te spelen. Ook hoe 
hij protesteert als hij mij bezig ziet met 
een andere baby! Hij groeit in die twee 
weken zelfs vier ons. Prachtig!

De paniekogen van Maxim
Vanuit een ander ziekenhuis komt een 
6 maanden oude baby op de afdeling 
terecht waar wij werken: Maxim. Wat is 
hij vies! Wat is deze baby verwaarloosd! 
Zwarte handen en voeten, zijn haren één 
en al klit, de nageltjes om vingers en te-
nen gegroeid. Ze zijn nog nooit geknipt. 
Maar het meest aangrijpend zijn zijn 
ogen. Zodra ik hem aankijk, worden 
zijn ogen groot. Ik lees daarin heel veel 
paniek. Wat doe je dan…? Hem maar 
stevig vasthouden. Hem ondanks alle 

viezigheid knuffelen, met zijn gezicht van 
me af. Dan vindt hij het best. Na een 
paar dagen verschijnt er heel aarzelend 
een lachje op zijn gezicht. Ontroerend!

In Gods hand
Kinderen als Adam en Maxim wil je bij 
elk afscheid wel mee naar huis nemen. 
Twee weken heb je voor hen gezorgd. 
Je bent intensief bij hun verzorging 
betrokken geraakt. Je hebt ze van ernstig 
kijkende kinderen tot vrolijke mensjes 
zien opbloeien. Het is steeds weer aan-
grijpend om ze vervolgens los te laten. 

Want dan komen de vragen. Gaan ze 
terug naar hun ouders? Moeten ze naar 
een kindertehuis? Krijgen ze straks nog 
wel aandacht en liefde? Wat een troost is 
het dan om hen in het gebed bij de Here 
Jezus te brengen en te weten dat Hij 
blijft en er voor hen zal zijn. Dat Hij niet 
loslaat wat Zijn hand begonnen is. 
 
Delen maakt rijker
Wilt u ook in aanraking komen met het 
Oekraïnevirus? Het is niet bedreigend. 
Zelfs verrijkend. Ik kan het u aanbevelen 
om mee te gaan met een ziekenhuisreis 
van 14 dagen of om langer in Oekraïne 
te blijven. Zelf hebben we zo veel uit de 
trouwe hand van God ontvangen. Wat 
is het dan geweldig om wat je gekregen 
hebt te delen met anderen die niet heb-
ben.

Reina van Wetten

EEN BIJzONDERE VROuW

Daniëlle Busscher heeft zich met veel liefde en 
bewogenheid ingezet voor kwetsbare kinderen 
in het ziekenhuis in Beregowo. Na anderhalf 
jaar komt ze definitief terug naar Nederland. 
Ze schrijft: “Ik ben God dankbaar dat Hij 
degene is die mij kracht heeft gegeven om dit 
mooie werk te mogen doen. Ik heb steeds de 
kinderen willen laten merken dat zij kinderen 
van God zijn.” 

We bidden haar Gods zegen toe. 

VACATuRE Op BAByAFDELING

Ook vandaag nog liggen veel baby’s veel te lang 
zonder liefde en aandacht in de ziekenhuizen in 
het zuidwesten van de Oekraïne. Wij zoeken be-
wogen vrijwilligers die zich voor minimaal één 
jaar voor deze kwetsbare groep willen inzetten. 
Van degenen die zich aanmelden, verwachten 
wij een relevante opleiding/werkervaring en een 
vriendenkring die hen financieel kan ondersteu-
nen. 

Heeft u belangstelling, vraag dan een infor-
matiepakket met een uitgebreide vacaturebe-
schrijving aan. Bel ons op telefoonnummer 
0180-521966 (Angeline Draese).

David is 5 jaar oud. Hij komt uit 

een gezin met acht kinderen. Met 

z’n tienen wonen ze in een huisje 

dat twee kamers telt. De vader 

heeft werk als dagloner. Hij pro-

beert zijn gezin te onderhouden. 

Het is een rustig en gelovig gezin. 

Ze zijn arm, maar de kinderen 

krijgen liefde en aandacht.

David komt sinds oktober naar 

de kleuterschool en heeft nog tijd 

nodig om te wennen. Hij is een te-

ruggetrokken jongen die het liefst 

alleen speelt. Dat doet hij graag 

met de auto’s en in de speeltuin. 

Dan zie je hem genieten. Als het 

etenstijd is, gaan Davids ogen 

glimmen: zo lekker eten ze thuis 

niet! Hij laat het zich dan ook 

allemaal goed smaken. Hij heeft 

al geleerd zijn tanden te poetsen 

en zijn haren te kamen en is daar 

reuzetrots op.

Ondersteunen via ons adop-

tieplan (€ 12,50 of € 25,- per 

maand) geeft David de kans om 

naar school te gaan. Bel ons op 

telefoonnummer 0180-521966 

(Angeline Draese) of stuur de 

antwoordkaart in.

Rahela is bijna 5 jaar. Zij komt uit 

een arm gezin met tien kinderen. 

Haar moeder heeft gezondheids-

problemen en heeft moeite om 

voor haar kinderen te zorgen. 

Vader is vaak weg. Hij verkoopt 

tweedehandsspullen. Ondanks dat 

het gezin in een klein en armoedig 

huisje woont, is het er schoon en 

zijn de kinderen netjes gekleed.

Rahela is een verlegen en gevoe-

lig meisje, dat nog niet met haar 

klasgenootjes speelt. Doordat haar 

ouders te weinig geld hebben voor 

een gezonde maaltijd en warme 

kleding, heeft zij een zwakke 

gezondheid. Rahela houdt erg van 

tekenen en spelen. Als zij dat op 

school mag doen, geniet zij. 

Zij heeft nog geen sponsor. Wij zijn 

op zoek naar lieve mensen die voor 

haar willen bidden en haar in hun 

hart willen sluiten.

Ondersteuning via ons adoptieplan 

(€ 12,50 of € 25,- per maand) 

zal Rahela de kans geven om zich 

te ontplooien en te ontwikke-

len. Bel ons op telefoonnummer 

0180-521966 (Angeline Draese) of 

stuur de antwoordkaart in.

Iudita is 4 jaar oud. Zij komt uit 
een gezin met vier kinderen. Haar 
vader en moeder zijn nog jong. Ze 
werken hard om het hoofd boven 
water te houden. Ze vinden het 
moeilijk om goed voor hun kinde-
ren te zorgen. Er is te weinig geld 
om eten, kleding en medicijnen te 
kopen. Met haar vader en moeder, 
broer en zusjes woont Iudita bij 
haar opa en oma.

De kinderen zijn vaak verkou-
den. Dit komt doordat ze in veel 
te dunne kleding en op slippers 
lopen. Wat is Iudita daarom blij 
als ze van de juf een paar warme 
schoenen krijgt! Dit is nog niet al-
les: ze krijgt ook een paar gebreide 
wintertruien. Zo iets moois heeft ze 
nog nooit gehad!
  
Iudita komt samen met haar broer 
Mirel op school. Ze is erg rustig en 
verlegen. Ze zoekt veel steun bij 
Mirel. Het liefst speelt zij met de 
poppen. Maar ze kan ook al mooi 
zingen en tekenen. 
 
Ondersteuning via ons adoptieplan 
(€ 12,50 of € 25,- per maand) zal 
Iudita de kans geven op een betere 
toekomst. Bel ons op telefoon-
nummer 0180-521966 (Angeline 
Draese) of stuur de antwoordkaart 
in.

 Rahela   Iudita David

KINDEREN zOEKEN SpONSOR

‘Je hebt ze van ernstig kijkende kinderen zien 
opbloeien tot vrolijke mensjes’

Door het vertrek van twee 
zendingswerkers zijn we drin-
gend op zoek naar bewogen 
mensen die zich willen inzetten 
voor deze kinderen. Bel ons op 
telefoonnummer 0180-521966 
(Angeline Draese). U kunt hen 
ook helpen door uw gift over te 
maken onder vermelding van 
‘ziekenhuisprojecten Oekraïne’.


