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Grote ogen van verwondering. Stralende gezichten. De kleuterschool in het Roe-
meense dorpje Slobozia is mooi versierd met bloemen en vlindertjes, met ballon-
nen en slingers. Het is 1 juni: Kinderdag in Roemenië. Maar in menig Roemeens 
gezin wordt geen Kinderdag gevierd. De ouders zijn zo druk met het vinden van 
voedsel, dat ze zelfs de verjaardag van hun kinderen vergeten.

Op Kinderdag staan de kinderen van 
de kleuterschool nog meer dan anders 
in het middelpunt. Er wordt gedanst. 
Ze doen spelletjes met elkaar. De juf 
heeft de boterhammen extra feestelijk 
versierd. Alle kinderen krijgen een 
glas limonade, een snoepje en … een 
cadeautje. De juf heeft mooie pakjes 
gemaakt van gebruikt speelgoed. Blij 
en opgetogen gaan de kinderen naar 
huis. Het is altijd bijzonder om te zien 
hoe gelukkig zij zijn met kleine dingen. 
Ook met een stukje brood. Hoe jong de 
kinderen ook zijn, ze delen hun brood 
met anderen. Zo vraagt Cristi de juf 
altijd om een boterham voor zijn zusje 
van vijf maanden. En Madalina bewaart 
steeds de helft van haar boterham voor 
haar jongere zusje.

Kinderdag in Slobozia

In Moldavië is brood op de plank niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit ondervindt 
ook de 72-jarige Praskovia. Haar karige pensioentje van maar € 10,- per maand is 
ontoereikend om voldoende eten te kunnen kopen. Praskovia heeft veel verdriet te 
dragen en haar zorgen zijn groot. Twee kleinkinderen wonen bij haar. Zonder hulp 
redden zij het niet. 
Dagelijks bezoeken zij samen de gaarkeuken ‘het Broodhuis’. Die is van levensbelang 
voor de meest kwetsbaren: ouderen en kinderen. De kinderen zijn tijdens de 
gezamenlijke maaltijd in een verwarmde ruimte en kunnen daarna hun huiswerk 
maken voor school. Praskovia vindt hier een luisterend oor en praktische hulp. 
Zij staat er nu niet meer alleen voor.

Helpt u mee om hongerige magen te voeden? Steun dan mensen als Praskovia. 
Maak uw gift over onder vermelding van ‘gaarkeukenproject Moldavië’.  

De 5 jaar oude Eva heeft een lieve vader en moeder die goed voor haar willen 
zorgen. Omdat vader een leverkwaal heeft en er geen geld is voor medicijnen, kan 
hij niet werken. Het gezin bestaat behalve uit de ouders en Eva uit nog vijf broers en 
zussen. Twee kinderen zijn als baby overleden. 
Sinds vorig jaar oktober gaat Eva naar de kleuterschool, samen met haar oudere zus. 
Iedere dag leert zij er nieuwe dingen en krijgt zij heerlijk te eten. De juf is erg tevre-
den over haar. Eva vindt het geweldig om elke dag naar school te mogen gaan. 

Wie wil ons financieel steunen bij de ontwikkeling van Eva?
Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan.
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Wie sponsort Eva?

‘Iedere keer denk ik aan je’
Behalve Kinderdag wordt ook de 
verjaardag van de kinderen gevierd op 
de kleuterschool. Thuis gebeurt dat vaak
niet, uit geldgebrek. In verschillende 
gezinnen pronken verjaardagskaarten
uit Nederland aan de muren. Dit 
kleine gebaar brengt grote blijdschap 
in de gezinnen. Op een van de kaarten 
staat: ‘Groeten uit Nederland van een 
88-jarige oma. Jouw tekening hangt op 
de kast in de keuken. Iedere keer als ik 
erlangs loop, denk ik aan je.’ 

Alleen met uw hulp krijgen kinderen 
de kans om naar school te gaan. 
Giften kunt u overmaken onder ver-
melding van ‘kleuterschool Slobozia’.



Voordelig schenken
Bij een lijfrenteschenking legt u 

voor minimaal vijf jaar vast, dat u 

het werk van Children’s Relief 

inancieel ondersteunt. U krijgt dan 

van elke € 100,- die u schenkt 

€ 30,- tot € 50,- terug van de 

belasting, 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. 

Op zaterdag 3 november aanstaan-

de kunt u nader kennismaken met 

ons werk. Ervaren zendingswerkers 

geven reis- en projectpresentaties. 

Verder worden de mogelijkheden 

voor inzet in het buitenland toe-

gelicht. Wij kunnen u vooraf een 

programma toesturen.

Aanmelden en informatie: 

bel 0180 – 521966 

of mail: info@childrensrelief.nl

Persoonlijk

Bijstaan in nood

Zuivere en onbevlekte godsdienst 
voor God, de Vader, is: omzien naar 
wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld 
bewaren.
Jakobus 1:27

Jakobus legt ons uit hoe God 
zuivere en onbevlekte godsdienst 
ziet. Natuurlijk valt daar heel veel 
over te vertellen. Ook in de voor-
gaande verzen schrijft Jakobus 
dingen die belangrijk zijn voor 
onze dagelijkse wandel. Aan het 
eind van deze passage roept hij 
ons op om te zien naar wezen en 
weduwen. De Nieuwe Bijbelver-
taling zegt het zo: ‘weduwen en 
wezen bijstaan in hun nood’.

Iedereen van ons heeft wel te 
maken met de economische crisis. 
Wij als zendingsorganisatie ook. 
Wellicht was dat net zo in de tijd 
van Jakobus. Waarschijnlijk was 
het zelfs nog erger, want wedu-
wen en wezen hadden in die tijd 
geen enkele vorm van inkomen. 
Wat een zegen dat wij in Neder-
land wonen, dat hier toch min of 
meer ons bedje gespreid is!

Dat ligt anders voor de wedu-
wen, wezen en arme gezinnen in 
Oost-Europa, bijvoorbeeld in de 
Oekraïne en Roemenië. U kunt 
weer veel nood lezen in deze 
uitgave van ons nieuwsbulletin.

U mag deze mensen helpen. In 
Galaten 6:9 schrijft de apostel 
iets heel moois: dat wij zullen 
oogsten wanneer wij niet moede 
worden in het doen van het 
goede.

Olga van Lavieren

NiEuWsflitsEN

laat dE zoN schijNEN

Deze zomer vindt in het Arendsnest 
weer de jaarlijkse feestweek plaats 
voor Oekraïense straatkinderen. Ze-
ven dagen lang genieten zij van een 
feestelijk programma. De kinderen 
kijken ernaar uit. Eén week in het 
jaar even je zorgen vergeten! 
Om voor zestig straatkinderen de 
zon te laten schijnen, is € 1.500,- 
nodig. 

U maakt dit mogelijk door een gift 
over te maken onder vermelding 
van ‘feestweek het Arendsnest’.

Adam
… zit in de vierde klas van de basisschool 
in Beregowo. Zijn ouders zijn alcoholist 
en werkloos. De armoede is zo groot en 
de gezinsomstandigheden zijn zo slecht, 
dat Adams twee oudere zussen niet 
meer thuis wonen. Adam zwerft vaak op 
straat. 

Hilbert
… zit in groep 6 van een christelijke basis-
school in de Alblasserwaard. Zijn vader 
werkt bij een groot scheepvaartbedrijf, 

zijn moeder heeft een parttimebaan in 
de zorg. Net als zijn oudere broer en zus 
krijgt Hilbert voldoende kansen om zich 
te ontwikkelen en iets te bereiken in de 
toekomst. 

Adam
… kan nog niet goed lezen en schrijven. 
Hij haalt de letters nog vaak door elkaar. 
Het lezen gaat erg langzaam. Hij kan 
optellen en aftrekken onder de tien. 
Maar bij de hogere getallen heeft hij 
hulp nodig. Die vindt hij thuis niet. Zelfs 
geen luisterend oor. Thuis kijken ze 
nauwelijks naar hem om.

Hilbert
… kan goed lezen en schrijven. Rekenen 
lukt hem prima. Hij heeft zelfs zijn type-

diploma al gehaald. Als hij thuiskomt uit 
school krijgt hij drinken en wat lekkers 
en kan hij vervolgens met zijn vriendjes 
gaan spelen. Elke avond staat er thuis 
een heerlijke maaltijd klaar. ’s Avonds 
leert hij zijn huiswerk, waarna zijn 
moeder of zijn zus hem overhoort.

Adam
… komt sinds twee maanden regelmatig
naar de vijfdaagse opvang in het 
Arendsnest in Beregowo. Hier krijgt hij 
hulp bij zijn huiswerk, waardoor hij de 

basis van lezen en schrijven begint te 
leren en plezier krijgt in het rekenen en 
het leren van de Oekraïense taal. Hij 
komt elke week naar de Bijbelles, leert 
de basisregels van hygiëne, kan zich in 
het Arendsnest douchen en zijn kleding 
wassen. Elke dag krijgt hij er een 
gezonde maaltijd en elke week een 
nieuw kledingstuk. Langzaam maar 
zeker vindt Adam rust en krijgt hij in het 
Arendsnest de hulp die hij nodig heeft om 
zich te ontplooien tot een volwassen man 
die de toekomst hoopvol tegemoet gaat.

Help mee om straatkinderen een
kans te geven op een betere 
toekomst.
Maak uw gift over onder
vermelding van ‘het Arendsnest’

sportklEdiNg

Sport is in Roemenië een belang-
rijk lesprogramma op de scholen. 
De kinderen zijn verplicht om een 
trainingspak en sportschoenen mee 
te nemen naar de les. Dit is voor 
Cristina niet mogelijk. Haar ouders 
zijn arm en kunnen dit niet betalen. 
Zij is er verdrietig over en voelt zich 
buitengesloten. Hieraan willen we 
iets doen. 
Wie wil Cristina en de andere vijftien 
scholieren die in Casa Lumina huis-
werk komen maken, helpen aan de 
verplichte sportkleding?
Per kind kost het € 35,-. 

U kunt uw gift overmaken onder vermelding van ‘sportkleding scholieren
Casa Lumina’.

cursus oriëNtatiE op zENdiNg 

Tijdens onze voorjaarscursus ‘Oriëntatie op zending’ van 8 tot en met 11 maart 
2013 kun je je oriënteren op een taak op het zendingsveld. Je bent ook van harte 
welkom als je een warm hart hebt voor zending en wilt groeien in je geloof. Wil je 
meer weten? Vraag dan een informatiepakketje aan.

Langzaam maar zeker vindt
Adam rust in het Arendsnest

twee jongens, twee werelden

ontmoetingsdag Children’s Relief

Wat als uw wieg in de Oekraïne had gestaan …? Wij hebben daarin geen keus. Hieronder 
zetten we twee jongens naast elkaar. Even oud, maar wat een verschil! Hilbert is net 10 jaar 
geworden. Adam is 9 jaar oud.

HilbertAdam


