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“Het ziekenhuiswerk blijft een lastig project. Het valt niet mee om je werk te doen binnen een (Oekraïense) overheidsinstelling. 
Tegenslagen vergen vaak veel energie en tijd. Bij dat alles proberen we ons te blijven richten op de positieve kanten. Zo is het 
een zegen op zich om met de kinderen te werken. Een pasgeboren baby voor het eerst in bad doen. Een kleintje in slaap wiegen 
op je schoot. De kinderen mee naar buiten nemen. Het zijn deze dingen die iedere werkdag tot een genot maken.”

“Neem je Bijbel eens mee…”
“Voor de meeste lezers zal het heel nor-
maal zijn om hun werkdag te beginnen 
met gebed. Bidden om kracht en wijs-
heid voor de nieuwe dag. Dat de zusters 
in het ziekenhuis van Beregowo zo hun 
dag beginnen, is absoluut ongewoon. 
Het begon met de vraag van een paar 
zusters aan mijn Oekraïense collega Eva. 
Of deze haar Bijbel een keer kon meene-

men en met hen de dag wilde beginnen 
met Bijbellezen en gebed. Sindsdien leest 
Eva ’s morgens vroeg regelmatig hardop 
een stukje uit de Bijbel, terwijl een 
groepje zusters om haar heen zit. Daarna 
bidden ze samen. Het leidt soms tot 
diepgaande en waardevolle gesprekken. 
Een heel bijzonder begin van de dag.”

Eén jaar staatszorg 
“In het ziekenhuis is het een komen en 
gaan van kinderen. De meesten komen 
binnen als pasgeboren baby’s. Soms 
vertrekken ze al snel weer naar huis of 
naar een ander ziekenhuis. Verreweg het 
merendeel blijft echter in het ziekenhuis 
tot de eerste verjaardag. Dan trekt de 
staat de handen van de kinderen af en 
is de zorg weer aan de ouders. Daar is 
de thuissituatie vaak nog net zo slecht 
als voorheen. Er zijn ook kinderen die 

worden afgestaan door hun ouders en na 
een jaar naar het kindertehuis gaan.”

Zorgenkindje
“Zo ook Walerie, een jongetje van 1½ 
jaar oud. Hij lag al in het ziekenhuis toen 
ik er ging werken. Als kereltje van een 
paar maanden oud was hij het zorgen-
kindje van mijn collega Daniëlle. Maar al 
snel deelden we die zorg. En tot vorige 

week is hij ‘mijn’ kindje gebleven.
Al vanaf zijn geboorte vecht Walerie 
voor zijn bestaan. Dat heeft hij niet 
cadeau gekregen. Hij kon volledig over 
zijn toeren raken als hij iets wilde en het 
maar niet kreeg. De meeste kinderen 
leggen zich erbij neer als wij geen gehoor 
geven aan hun huilen. Walerie niet. De 
laatste tijd begon hij steeds harder met 
zijn hoofd tegen de spijlen van zijn bedje 
te bonken als hij eruit wilde. Het was 
gewoon vreselijk om te zien.” 

‘Ik zal je missen’
“Vorige week kwam het moment van 
afscheid nemen. Walerie werd naar het 
kindertehuis gebracht. Gezien zijn toe-
komst hoop ik wel dat hij een vechtertje 
zal blijven. Hij zal die instelling nodig 
hebben. Maar boven alles heeft hij God 
nodig. Ik hoop dat hij ooit zal beseffen, 

dat Iemand onvoorwaardelijk van hem 
houdt. Ik ben er dankbaar voor, dat ik 
dit mannetje een klein beetje liefde heb 
mogen meegeven en laten voelen. En 
dat ik zo af en toe gehoor kon geven aan 
wat hij wilde, dat ik met hem kon spelen 
en hem mocht leren lopen.

Dag, lieve Walerie, ik zal je missen…!
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Een schamele woning aan de rand van Oradea, Roemenië. Als je binnenkomt, word 
je niet vrolijk. De muren en vloer doen kil aan. Het ruikt er muf. Binnen zitten drie 
mensen op een bed: moeder Ana en haar twee dochters Crystten (3 jaar) en Maria 
(1½ jaar). Ze lijken alle hoop verloren te hebben. Als moeder Ana met moeite haar 
verhaal vertelt, blijkt hoe schrijnend hun situatie is.

Ana groeit op in een kindertehuis. Haar 
jonge leven is gespeend van liefde. Zij 
voelt zich verstoten, eenzaam en bang. 
Voor Ana geen warm nest. Het laat 
diepe sporen in haar leven achter.

Zoontje komt om
Niet lang nadat zij voorgoed de deur 
van het kindertehuis achter zich dicht 
heeft gedaan, ontmoet zij haar eerste 
man. Net als Ana is hij opgegroeid in 
een kindertehuis. Net als zij heeft hij 
een traumatisch verleden. Samen pro-
beren ze iets van hun leven te maken. 
Zij krijgen drie kinderen. 
Dan slaat het noodlot toe. Hun scha-
mele woning – niet meer dan een 
paar losse planken met een stuk plastic 
eromheen – brandt finaal af. Hun 
zoontje komt daarbij om het leven. Ana 
komt met haar twee dochters op straat 

Heer, schijn door mij in Oradea…!

De winter is een barre tijd voor de bewoners van het dorpje Slobozia in Roemenië.
Het kwik zakt dan tot dicht bij -30°C. De mensen hebben nauwelijks iets te eten. Het is 
een tijd van overleven, waarin ouders zich zorgen maken over hoe ze al die kindermondjes 
moeten voeden.

De christelijke kleuterschool in Slobozia is voor de kinderen een toevluchtsoord. Hier ont-
vangen ze liefde, warmte, een gezonde maaltijd en goed onderwijs.
De laatste maand van het jaar staat helemaal in het teken van de geboorte van de Here 
Jezus. De kleuters zijn druk bezig een kerstspel in te studeren voor de ouders. Ieder dag 
vertelt de juf een stukje uit het kerstverhaal. De klas is mooi versierd met tekeningen. Vol 
verwachting  kijken de kinderen uit naar de dag dat ze op school met elkaar het kerstfeest 
vieren. Dit is voor hen de bijzonderste dag van het jaar.

Ook in Nederland zien wij uit naar de feestdagen. Knus, warm en gezellig. We betonen 
elkaar warmte en liefde door over en weer cadeaus te geven. 
Laten we de gezinnen in Slobozia in ons hart sluiten. Geef hun een voedselpakket. Een 
mooier cadeau bestaat er voor hen niet.

Een voedselpakket kost € 15,00. U kunt uw gift overmaken onder vermelding ‘kerstpakket 
kleuterschool Slobozia’.

Ga je mee op werkvakantie in 2012? We hebben diverse mogelijkheden. Je kunt je inzetten 
voor verlaten baby’s in een ziekenhuis in de Oekraïne. Maar je kunt ook Gods liefde uitde-
len aan straatkinderen of werken in een zigeunerdorpje in Roemenië.

Het is mogelijk je individueel in te schrijven voor een georganiseerde reis. Maar ook groe-
pen kunnen zich aanmelden. Wij stemmen dan de reis af op de mogelijkheden en wensen 
van de groep en bieden ondersteuning bij de voorbereidingen.

Bel ons op voor meer informatie op telefoonnummer 0180 – 52 19 66. 

ZIEKENHUIS IN OEKRAÏNE
Het ziekenhuis in Beregowo (Oekraïne) 
is een overheidsinstelling. De staat is 
verantwoordelijk voor kinderen totdat 
zij 1 jaar oud worden. In het ziekenhuis 
liggen daarom veel baby’s die thuis niet 
verzorgd kunnen worden vanwege ar-
moede of een drankprobleem bij een 
van de ouders. Een jaar lang heeft Han-
neke Verhoeff zich met veel liefde en 
bewogenheid ingezet voor deze kleine 
kinderen. Inmiddels heeft zij die taak 
overgedragen aan een nieuw team zen-
dingswerkers uit Nederland. Hieron-
der leest u een stukje uit haar weblog.

Projectnummers
Een voedselpakket cadeau

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 een 
lange termijn inzetten en organiseert 
werkvakanties.   

Stichting Children’s Relief is verbon-
den met Stichting OostEuropa 
Zending. 
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‘Dag lieve Walerie, ik zal je missen…!’

Werkvakanties 2012
‘Ik hoop dat hij ooit zal beseffen 

dat Iemand onvoorwaardelijk van hem houdt’
te staan. Haar man verdwijnt met de 
noorderzon. Ana staat er alleen voor. 
Zelfs op straat, in deze gitzwarte periode 
van haar leven, probeert ze zo goed 
mogelijk te zorgen voor haar meisjes.

Dochters misbruikt
Na regen komt zonneschijn. Ook voor 
Ana? Zij ontmoet Zsolt op straat. Hij 
belooft voor haar en haar kinderen te 
zorgen. Ana grijpt zijn aanbod aan als 
een mogelijkheid om uit de problemen 
te komen. Na enkele weken op straat 
gezworven te hebben, krijgen zij een 
kleine sociale woning aangeboden. Het 
leven lijkt haar weer toe te lachen. Bij 
Zsolt krijgt zij nog drie dochters. 
Ana vindt een baantje waarvan het ge-
zin net rond kan komen. Haar man zorgt 
thuis voor de kinderen. 

Wilt u ook investeren in het leven 
van een kind?
Maak dan uw gift over onder ver-
melding van ‘ziekenhuisprojecten 
Oekraïne’.



Voordelig schenken
Bij een lijfrenteschenking legt u 

voor minimaal vijf jaar vast, dat u 

het werk van Children’s Relief finan-

cieel ondersteunt. U krijgt dan van 

elke € 100,- die u schenkt 

€ 30,- tot € 50,- terug van de be-

lasting, afhankelijk van de tarief-

groep 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

Sta op en schitter

’Sta op en schitter, je licht is geko-
men, over jou schijnt de luister 
van de Heer. Duisternis bedekt 
de aarde en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de Heer. 
Zijn luister is boven jou zicht-
baar.’ 
Jesaja 60:1-2

Jezus is het Licht, de Waarheid, 
het Leven. Als we bij Hem horen, 
leven ook wij in het Licht.
We mogen te midden van de 
wanhoop en duisternis om ons 
heen het licht van Christus uit-
stralen. Want we zijn als een stad 
op een berg bestemd om te schit-
teren in een donkere wereld.

Licht zijn wij niet van onszelf, 
maar we verspreiden alleen maar 
licht als wij in Hem leven. Hij is 
onze Lichtbron. Hij wil door ons 
heen zijn hart laten zien aan de 
mensen om ons heen. We kun-
nen alleen schitteren als we Jezus 
verkondigen en Hem laten zien 
door ons leven heen.

Stralen we een hoopvol licht uit 
dat de anderen aantrekt? Verwij-
zen wij naar het Koninkrijk van 
God? Zijn we aantrekkelijk voor 
onze medemens? Dat is wel onze 
opdracht!
God roept ons op: schitter voor 
Mij op deze aarde. Laat heel de 
aarde vervuld worden met mijn 
glorie. 

Ik wens u allen een lichtend 
kerstfeest en een gezegend 
Nieuwjaar.

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 
ziekenhuis, die leven onder 
erbarmelijke omstandigheden. 
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.

Maar dan verandert zijn gedrag. Hij 
begint te drinken en te gokken. Al het 
geld dat Ana verdient, gaat op aan 
zijn verslaving. Zsolt begint Ana en 
de kinderen te slaan. Hij misbruikt de 
oudste drie meisjes. Als hij een van 
zijn dochters probeert te verkopen, 
pakt de politie hem op. Hij zit zijn straf 
uit in de gevangenis. De oudste drie 
meisjes komen in een pleeggezin terecht. 
De jongste twee wonen nog bij Ana. 
Radeloos blijft zij achter. Voor haar is 
er geen enkel lichtpuntje meer. Niet in 
staat om duidelijk te communiceren na 
alles wat ze heeft meegemaakt, raakt 
zij steeds depressiever. In deze situatie 
klopt Ana aan bij Casa Lumina: huis 
van licht in een donkere nacht.

Veilige haven
“Wij proberen Ana en haar meisjes de 
hulp te geven die zij nodig hebben.” 
zegt Olga van Lavieren. “Ana’s dochter 
Crystten zit dit jaar voor het eerst op de 
kleuterschool. Iedere morgen brengt zij 
haar dochtertje trouw naar school. Ze 
hoopt dat haar dochters betere kansen 
krijgen dan zijzelf. 
Zelf wordt Ana begeleid door een 
psychiater. Casa Lumina is voor haar een 
veilige haven. Zij kan er altijd terecht 
als de storm van het leven haar te hevig 
wordt. Ana en haar twee dochters heb-
ben nog een lange weg te gaan.”

Gods licht laten schijnen
Het verhaal van zomaar een gezin. Het 
team in het sociaal centrum Casa Lumina 

in Oradea ziet elke dag de worsteling 
die veel gezinnen doormaken. Olga: “De 
nood is erg groot. Dagelijks kloppen 
mensen bij ons aan in hun worsteling 
met armoede, moeite en verdriet. Zon-
der hulp van buitenaf zijn deze uiterst 
kwetsbare mensen niet in staat hun 
eigen situatie te verbeteren.”
De voorbeelden rollen haar over de 
lippen. Een moeder die de medicijnen 
voor haar dochtertje niet kan betalen. 
Een radeloze moeder die geen melk kan 
kopen voor haar pasgeboren baby. Een 
oude man wiens bestaan dankzij een paar 
batterijtjes voor zijn gehoorapparaat 
opeens lang zo geïsoleerd niet meer is. 
Een scholier die sinds zij een bril heeft 
veel beter gaat presteren.

 “Wij willen niets liever dan helpen,” 
vertelt Olga, “maar we hebben vaak niet 
de financiële middelen. Soms kunnen 
we alleen maar bidden of God in hulp 
zal voorzien. Samen met gulle mensen 
in Nederland kunnen wij Gods licht laten 
schijnen. ‘Heer, schijn in mij, schijn door 
mij…!’”

BlIjDSCHAp NA VERDRIEt

In ons blad hebben wij u regelma-
tig verteld over Iarina, het dochter-
tje van onderwijzeres Lacramioara 
van de kleuterschool in Slobozia. 
Iarina was meervoudig gehan-
dicapt en overleed op driejarige 
leeftijd in 2010. Iedereen heeft erg 
meegeleefd. 
Wij kunnen nu vertellen dat in dit 
gezin op 9 oktober Sofia geboren 
is. De ouders zijn erg blij met hun 
gezonde dochter en wij met hen.

tERUG IN NEDERlAND

Erik en Hanneke Verhoeff zijn 
weer terug in Nederland. Samen 
hebben ze een jaar gewerkt in de 
Oekraïne, hebben ze daar mogen 
delen van Gods liefde. Erik en 
Hanneke hebben laten zien wat 
een bewogen hart voor mede-
mensen in nood kan bewerkstel-
ligen. 
Wij wensen hun Gods zegen toe.

CURSUS ORIëNtAtIE Op ZENDING

Een nieuwe cursus Oriëntatie op zending staat weer op stapel: van 9 tot en met 
12 maart 2012. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op een 
taak in de zending. Maar ook voor mensen die een warm hart hebben voor de 
zending en die willen groeien in geloof. Meld u aan en wees welkom!

Het Familiehuis zorgt voor kinderen 
die zijn achtergelaten door hun 
ouders. Vaak zijn de ‘ouderlijke 
rechten’ in handen van de over-
heid. In normale omstandigheden 
vinden deze kinderen hun thuis in 
een staatsinternaat of kindertehuis. 
In het Familiehuis krijgen zij liefde 
en aandacht. Zo kunnen zij de op-
gelopen ontwikkelingsachterstand 
inhalen. Als het kind de ‘normale’ 
ontwikkelingsstandaard heeft be-
haald, kan het mogelijk worden 
geadopteerd door een Oekraïens 
gezin. Verscheidene kinderen heb-
ben zo hun plekje gekregen in een 
liefdevolle omgeving. Daar kunnen 
zij veilig opgroeien.

Het is half één en de lepels tikken 
op het bord. Zodra de soep op is, 
krijgen Viktor en Deszö aardappels 
met vlees en wat koolsalade. Over 
een halfuurtje zal de juffrouw er 
zijn. Viktor en Deszö hebben een 
verstandelijke beperking. Daarom 
krijgen zij privéles in het Familie-
huis. Beide jongens ontwikkelen 
zich nog steeds.
We zijn erg blij dat we hen mogen 
opvoeden. Ook kinderen met een 
handicap hebben kansen nodig om 
zich verder te ontplooien. Het team 
van het Familiehuis zet zich met 
een intensieve begeleiding en ver-
zorging graag voor Deszö en Viktor 
in. In de hoop dat deze jongens op 
een dag een liefdevol adoptiegezin 
zullen vinden. 

Giften voor dit project zijn hard no-
dig. Stort uw gift onder vermelding 
van ‘Familiehuis Oekraïne’. 

Een arendsnest ligt vaak op on-
herbergzame hoogte. Tegelijkertijd 
biedt het warmte en veiligheid. 
De warmte van de arend die haar 
jongen koestert onder haar vleu-
gels. Zo’n plek is Het Arendsnest in 
Beregowo (Oekraïne). Kinderen en 
jongeren van de straat krijgen hier 
warmte, een maaltijd en kleding. 
Zij kunnen zich in Het Arendsnest 
opfrissen en horen dat er een Vader 
is die van hen houdt, één die zijn 
kinderen beschermt en nieuwe 
kracht geeft. Als onder de vleugels 
van de Adelaar (Jesaja 40:31).

Jongeren die dat al jaren ervaren, 
zijn Kristina en Henriëtte. Beiden 
zijn zij nu 17 jaar oud. In hun 
moeilijke kinderjaren hebben ze te 
maken gekregen met een alcohol-
verslaafde ouder, met het gebroken 
huwelijk van hun ouders, met di-
verse vormen van mishandeling en 
verwaarlozing. Thuis was er nauwe-
lijks geld voor eten. En het geld dat 
er was, ging op aan drank. Honger 
was voor hen realiteit. Juist nu de 
winter eraan komt, merken we dat 
meiden als Kristina en Henriëtte 
letterlijk en figuurlijk ‘warmte’ 
zoeken in het Arendsnest. 

Helpt u mee dit mooie project 
te ondersteunen? U kunt uw gift 
overmaken onder vermelding van 
‘Straatkinderwerk Het Arendsnest.’

Mensen die leven aan de rand 
van de samenleving kunnen elkaar 
ontmoeten in Casa Lumina. Hier 
worden wekelijks bidstonden en 
Bijbelstudies gehouden. Regelmatig 
is er op zondag een laagdrempelige 
kerkdienst. Juist dat laagdrempe-
lige karakter maakt dat mensen 
zich welkom voelen. Mensen met 
wie wij al jaren werken en die zich 
niet thuis voelen in de gevestigde 
kerken. 

Sinds het vertrek van Olga van 
Lavieren heeft haar collega, Cristian 
Giurgila, haar evangelisatie- en pas-
torale taken overgenomen. Hij heeft 
een hart voor deze mensen die ner-
gens anders worden geaccepteerd. 
Christian is begonnen om iedere 
week op zondag een kerkdienst 
te organiseren. Samen luisteren 
ze dan naar het Woord van God. 
Samen prijzen ze de Heer. Ook is er 
tijd voor gebed en een persoonlijk 
gesprek.

De kerk van Casa Lumina valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
de plaatselijke Salem-gemeente. 
De voorganger van deze gemeente 
heeft eind november Christian in-
gezegend als voorganger. Dat deed 
hij samen met Matthias van der 
Weide van OostEuropa Zending. 
Een bijzonder moment voor de 
aanwezigen. De mensen vinden het 
geweldig! Ze hebben nu een echte 
kerk met een echte voorganger!

Wenst u deze mensen een kerk toe 
waarin ze zich thuis en geaccepteerd 
voelen? Maak dan uw gift over op 
‘evangelisatiekerk Lumina’. 

Het Arendsnest Evangelisatiekerk lumina Het familiehuis

WINtERACtIES

Casa Lumina wordt voor Ana een huis van 
licht in een gitzwarte nacht

U kunt deze families in Oradea 
helpen. Maak uw kerstgift voor 
dit project over onder ver-
melding van ‘winterhulp Casa 
Lumina’.

Bekijk onze nieuwewebsite www.childrensrelief.nl


