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Wie als verpleegkundige in opleiding voor een jaar een Nederlands ziekenhuis verruilt 
voor een Oekraïens ziekenhuis krijgt iets van een cultuurshock. Christian van der Spek 
overkwam dat. Hij werkt sinds augustus in het ziekenhuis van Beregowo.

”De situatie van de kinderen hier is 
ontzettend slecht. Als ze geen schurft 
hebben, zijn ze er net vanaf. Kinderen 
van 1 jaar oud hebben de ontwikkeling 
van een 4 maanden oude baby. 
Net als John. Zijn lijfje zit vol stress. 
Gelukkig gaat hij de laatste tijd met 
sprongen vooruit. Van de week heb ik 
de eerste schaterlach mogen horen. 
Sinds enkele dagen legt hij rustig zijn 
hoofd op mijn borstkast neer en leert 
hij zich langzaam te ontspannen.”

Vader hing zich op
”Het is goed dat wij ons realiseren dat 
God Zijn werkers zendt. Maar Hij heeft 
nooit gezegd dat het voor hen mak-
kelijk zal worden! Integendeel, som-
mige situaties zijn om te huilen. Neem 
nou Olga, een vrolijk, lief meisje. Haar 
16-jarige ouders kunnen niet voor haar 
zorgen. Moeder verwacht binnenkort 
haar tweede kindje. Vader is opgepakt 
wegens diefstal. Terwijl hij op het 
politiebureau in de cel zat te wachten, 
hing hij zichzelf op. Toen hij werd 
gevonden, leefde hij nog. Met spoed 
werd hij naar dit ziekenhuis gebracht, 

Liefdevolle armen

Het is prachtig weer. Zeventig kinderen zitten voor haar, gegroepeerd op kleden in de open 
lucht. Het is feestweek in het Arendsnest in Oekraïne, het hoogtepunt van het jaar in dit 
straatkinderenproject. Anja werkt hier al bijna zeven jaar. Een bewogen vrouw die ‘thuisloze’ 
kinderen een thuis geeft.

De kinderen kijken haar vol verwachting aan. Ze ziet hen bijna denken: wat zullen we 
gaan doen vandaag, wat zullen we gaan zingen, waar zal het Bijbelverhaal over gaan? 
Als zij haar gitaar pakt, wordt het stiller. Om zich heen kijkend laat Anja de gezichtjes 
op zich inwerken. Zij kent van verschillende kinderen de thuissituatie goed: een thuis 
hebben ze niet, hooguit een huis. Hier lijken zij zich veel meer thuis te voelen. Hun 
gezichtjes stralen; vingers gaan de lucht in om een lied te noemen dat ze samen met 
Anja kunnen gaan zingen.

Handje drukken
Dan is het tijd voor het Bijbelverhaal. Als inleiding daarop haalt Anja’s collega twee 
kinderen naar voren: een flinke knul en een klein jongetje. Zij krijgen de opdracht om 
samen handje te gaan drukken. Het is natuurlijk duidelijk wie gaat winnen.
Maar dan gaat de collega van Anja naast het kleine jongetje zitten en doen ze het nog 
een keer. Nu is de flinke knul geen partij voor de kleine jongen en de grote man. “Zo 
is het nu ook in het leven,” legt de man uit. “Het is niet belangrijk of je groot of klein 
bent, sterk of zwak. Het is belangrijk of God bij je is.”

Een veilig plekje
Door het lekkere weer kunnen ze alles doen wat Anja en haar collega’s hebben ge-
pland. Ze beginnen na het Bijbelverhaal met een achtkamp. En ze eindigen met een 
festival waarin kinderen en collega’s optreden. De feestweek wordt een groot succes. 
Niet alleen deze week, maar het hele jaar door is het voor kinderen van de straat een 
feest om naar het Arendsnest te komen. Hier vinden ze een veilig plekje en een luiste-
rend oor. Anja en haar collega’s vangen hen met veel liefde, aandacht en geduld op.

Wil jij ook een keer meewerken aan deze feestweek? Kijk dan snel op de web-
site, www.childrensrelief.nl.

Om hun dit te kunnen blijven bieden, is uw hulp hard nodig. Maak daarom een 
gift over aan ING 3584 o.v.v. ‘straatkinderenproject het Arendsnest’. 
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hetzelfde als waar zijn dochtertje 
verblijft. Zijn toestand is zorgwekkend. 
Waarschijnlijk haalt hij het niet.”

Waterhoofdje
“Ook de situatie van Barbara is schrij-
nend. Twee maanden geleden werd 
zij geboren met een open ruggetje. 
De wond is nu dicht, maar intussen 
ontwikkelt zich bij Barbara een water-
hoofdje. Menselijkerwijs gesproken zal 
zij overlijden. Het is bijzonder dat we 
haar dagelijks uit haar wiegje mogen 
oppakken. Dat we haar in onze armen 
liefde kunnen geven. Op zulke momen-
ten wordt mij duidelijk dat God ons 
hierheen gezonden heeft met een doel.”

In de komende wintertijd zullen veel on-
dervoede baby’s in het ziekenhuis. Help 
ons ook nu weer om deze kwetsbare 
groep te voorzien van babyvoeding en 
verzorgingsproducten 

U kunt een gift overmaken aan ING 
3584 o.v.v. ‘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 

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 hebt u het 

voordeel dat uw gift volledig fiscaal 

aftrekbaar is. 

Tijdens onze voorjaarscursus ‘Oriën-

tatie 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 de 

zending en wilt groeien in je geloof. 

Wil je meer weten? Vraag dan een 

informatiepakketje aan.

Persoonlijk

God is een 
schuilplaats!

Wie in de schuilplaats des Aller-
hoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des 
Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht 
en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
Psalm 91: 1 en 2

Ook in deze editie van ons info-
bulletin voor hulp aan kinderen 
lezen we hoe groot de nood is 
in Roemenië en Oekraïne. Het 
is schrijnend om te zien hoeveel 
pijn er is in de wereld. Soms 
vragen we ons af: Here, wan-
neer stopt het? Wanneer komt 
er een einde aan deze noden? 
Waarom verandert er niets of zo 
weinig?
De waarheid is dat de nood pas 
echt zal eindigen wanneer de 
Here Jezus terugkomt en Hij zal 
regeren op de nieuwe aarde die 
God ons belooft.
Tot dan leven we in een verval-
len wereld en mogen wij ons 
vertrouwen stellen op de Here, 
onze God.
Deze psalm geeft weer, dat 
God altijd bij ons is en dat we 
niet hoeven te vrezen. Hij is 
onze schuilplaats, maar ook de 
schuilplaats van de kinderen in 
nood. Tot die tijd mogen wij 
mensen tot een hand en een 
voet zijn, om hun te vertellen 
en te laten zien dat God een 
schuilplaats is en dat Hij nooit 
teleurstelt.

Olga van Lavieren

NIEUWsFLItsEN
WINtERsCHOENEN

De winter is voor de kleuters uit Slobozia 
(Roemenië) een barre tijd. Na een regenbui 
veranderen de zandwegen in een modder-
poel. Het is onmogelijk om met een paar 
sandalen aan je voeten door de sneeuw en 
de modder naar school te gaan. Winter-
schoenen zijn daarom onmisbaar. 
Veel ouders kunnen hun kinderen geen goe-
de schoenen geven. Geen schoenen is: niet 
naar school kunnen. Het is ons doel om elk 
jaar voor de winter alle kleuters van goede 
winterschoenen te voorzien. Het is een feest 
als de kinderen hun nieuwe schoenen ont-
vangen! Helpt u ook dit jaar weer mee? Een 
paar winterschoenen kost € 15,00. 

Een gift kunt u overmaken aan ING 3584 o.v.v. ‘winterschoenen 
slobozia’.

Bianca werkt samen met een team op de 
babyafdeling. Zij voelt bewogenheid voor 
de kleintjes en wil voor hen in de bres 
springen. Maar het ligt niet in haar macht 
om grote veranderingen te brengen in 
hun situatie. “Ik mocht er drie weken 
lang voor hen zijn in de kleine dingen: 
vasthouden, de fles, een schone luier en 
een knuffel geven. En zingen.”

Als een kuikentje
Haar favoriete liedje voor de kinderen is 
van Elly en Rikkert:
 ‘Als een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn.’

Bianca: “Wat een krachtige woorden, 
wat vertederend en vertroostend tegelijk. 
Precies wat ik deze kinderen wilde geven: 
warmte, liefde, hoop. God is bij hen. Zij 
mogen onder zijn vleugels schuilen. Dat 
hebben zij hard nodig. Want de omstan-
digheden in het ziekenhuis daar zijn ver 
beneden onze maatstaven.”

Nood krijgt een gezicht
In het bovengenoemde liedje gaat het 

over de moederrol. Bianca: “De moeder 
is in het leven van deze kleine kinderen 
afwezig. Soms omdat zij niet voor haar 
kind kan of wil zorgen. Het is hartver-
scheurend en verdrietig om te zien. Dan 
krijgt de nood van de wereld opeens een 
naam en een gezicht: die van het baby’tje 
in mijn armen.” 
Bianca is alweer thuis in Nederland. 
“Ik ben blij en dankbaar dat Children’s 
Relief de nood van deze kinderen heeft 
‘ontdekt’ en langetermijnwerkers daar 
heeft om namens God hun vleugels over 
deze baby’s uit te slaan. Wat ben ik hun 
werk gaan bewonderen! Zij mogen daar 
tot zegen zijn.” 

Wij zijn op zoek naar mensen die voor 
langere termijn willen meedraaien in het 

ziekenhuisproject. Geïnteresseerd? De 
vacature kun je opvragen via
info@childrensrelief.nl. 
Wil je voelen wat Bianca voelde? De data 
van de werkvakanties voor 2013 staan op 
de website: www.childrensrelief.nl. 

Voor het ziekenhuisproject zijn drin-
gend financiën nodig. U kunt een 
gift overmaken aan ING 3584 o.v.v. 
‘ziekenhuisprojecten Oekraïne’.

GEMIs EN VERdRIEt

Op maandag 27 augustus zijn 
bij een ernstig auto-ongeluk 
Monica Gărăban en haar zus 
Leontina om het leven geko-
men. Leontina was die dag uit 
Italië aangekomen voor een 
korte vakantie. De zussen waren 
dolblij elkaar weer te zien. 
Monica groeide ooit op in een 
kindertehuis en leefde op straat. 
Liefdevol werd zij opgevangen 
in Casa Lumina. Hier kreeg zij later een vaste baan. Ze was een geliefde collega en 
een zorgzame klassenassistente. 
In vreugde en verdriet was God haar toevlucht. Zij laat een man en drie kinderen 
achter. Het gemis en verdriet in Casa Lumina is groot. Zij verliezen in Monica een 
lieve vriendin.

OMA FLORICA

Samen met oma Florica zijn wij 
zeer dankbaar voor de finan-
ciële reacties die wij mochten 
ontvangen op onze oproep in 
ons vorige infobulletin. Wij kun-
nen haar nu maandelijks helpen 
met medicijnen en een goede 
medische verzorging.
Graag zouden wij haar nog meer 
willen verrassen door haar in de 
winterperiode maandelijks een 
voedselpakket te geven. Haar kinderen hoeven dan niet te bedelen in de kou. Wilt 
u meehelpen? 

Maak een gift over aan ING 3584 o.v.v. ‘sociaal fonds Oradea, oma 
Florica’

‘Dan krijgt de nood van de wereld opeens 
een naam en een gezicht’

Een reis om nooit te vergeten

Cursus 
Oriëntatie op zending 

Een Oekraïens ziekenhuis. Op de babyafdeling zit een jonge vrouw met een baby op haar 
arm. Ze zingt. De tekst van het liedje is vertroostend. De melodie kalmerend. De jonge 
vrouw is Bianca. Zij is voor de eerste keer op werkvakantie. ‘Een reis om nooit te vergeten’, 
zo kwalificeert zij die vakantie later.


