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Schurft is goed te behandelen, staat in het studieboek verpleegkunde van Christian. 
Maar samen met de andere twee Nederlandse zendingswerkers Mirjam en Jacqueline 
ervaart hij dat schurft in een Oekraïens ziekenhuis minder makkelijk te bestrijden is.

De schurft teistert al bijna een jaar de 
kinderafdeling van het ziekenhuis in 
Beregowo. Jacqueline: “De kinderen 
wrijven met hun voetjes tegen elkaar, 
hebben een geïrriteerde huid en vooral 
veel jeuk. Hoe vreselijk schurft kan 
zijn, besefte ik pas toen ik zelf schurft 
opliep.”

Gangetjes
Schurft ontstaat door een mijt die 
gangetjes in de huid graaft. De aandoe-
ning is zeer besmettelijk, maar tevens 
goed te behandelen. Het staat in ieder 
handboek verpleegkunde. “Op de 
afdeling zie ik kinderen in hun bedjes 
worstelen om te ontsnappen aan de 
ondraaglijke jeuk,” zegt een machteloze 
Christian. “Ik hoor hen huilen, omdat er 
geen ontsnappen aan is. Het lijkt of de 

Helpt u mee om samen de schurft te lijf te gaan in Beregowo! Maak uw 
gift over op ING-rekening 3584 onder vermelding van ‘schurft 
ziekenhuisprojecten’.

Geen ontsnappen aan de jeuk

Het is druk op school in het Roemeense dorpje Slobozia. Nu niet met kinderen, maar met 
zigeunermoeders. Ze komen hier voor de tweewekelijkse cursus ‘Opvoeden doe je samen’, 
georganiseerd door juf Lacramioara. Al vijftien jaar zet zij zich in om zigeunerkinderen te on-
derwijzen. Om de mentaliteit in de gezinnen te veranderen, is deze cursus hard nodig. Maar 
waar zijn de vaders …?

In de cursus van juf Lacramioara komen de volgende thema’s aan bod: regels en 
discipline, communiceren met kinderen, omgaan met emoties, belonen en straffen. De 
moeders oefenen wat zij hebben geleerd in rollenspelen. Zij bespreken hun optreden 
daarna in kleine groepjes. De juf geeft hun ook informatie over de verschillende ont-
wikkelingsfasen van een kind. En last but not least krijgen de moeders dezelfde leerstof 
als de kinderen. Zo kunnen zij hun kinderen beter begrijpen en helpen.

Ongeschreven wet
Het is het verlangen van juf Lacramioara om de mentaliteit in de gezinnen te verande-
ren. Dit is volgens haar alleen maar mogelijk door ook de ouders te onderwijzen. De 
vaders zijn daarin de grote afwezigen. Een ongeschreven wet onder zigeuners is, dat 
opvoeden bij de moeder hoort en niet bij de vader. De moeders zijn al aan hun tweede 
cursus begonnen.

In het minst niet geïntimideerd door die ongeschreven wet, is Lacramioara dit school-
jaar begonnen met een cursus voor vaders. In het begin waren er maar drie van hen. 
Het aantal neemt iedere maand toe. Veel mannen in de zigeunergemeenschap kunnen 
dat maar moeilijk accepteren. Niettemin is het bijzonder te zien hoe de aanwezige 
vaders genieten van hun kinderen tijdens het kleien en verven.

Hoog gespannen
Iedere dag gaan de kleuters van het Roemeense dorpje vol verwachting naar school. 
Het onderwijs maakt een betere toekomst mogelijk. Zeker als door de cursus ‘Opvoe-
den doe je samen’ huiselijk geweld en alcoholmisbruik onder de ouders afnemen. En 
als de ouders hun kinderen gaan stimuleren in hun ontwikkeling. De verwachtingen 
van Lacramioara zijn hoog gespannen. En niet alleen over de verrichtingen van de 
kinderen …

Opvoeden doe je samen. Alleen samen met u kunnen we deze gezinnen helpen. 
U kunt uw gift overmaken op ING-rekening 3584 onder vermelding van 
‘kleuterschool Slobozia, opvoeden doe je samen’.
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schurftmijt hier niet is uit te roeien.”

Geen water
In de afgelopen maanden zijn verschil-
lende pogingen gedaan om de schurft 
te bestrijden. Mirjam: “We hebben elke 
dag de bedden verschoond en steeds de 
kinderen schone kleren aangedaan. Drie 
dagen achtereen hebben we ze inge-
smeerd met een middel tegen schurft. 
De vierde dag moesten ze dan in bad. 
Maar op die dag kwam er geen water 
uit de kraan. Ook is er in het ziekenhuis 
onvoldoende beddengoed en hebben 
de kinderen te weinig kleertjes.”
Om de schurft effectief te kunnen 
bestrijden en het personeel beter te 
beschermen, zijn extra schoonmaak- en 
ontsmettingsmiddelen, extra schorten 
en wegwerphandschoenen nodig.

Het is bijzonder om te zien hoe vaders genieten van 
hun kinderen tijdens het kleien en verven



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, - 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 bij haar werk en hebt u het 

voordeel dat uw gift volledig fiscaal 

aftrekbaar is. 

Tijdens onze najaarscursus 

‘Oriëntatie op zending 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

Dankzegging

Geloofd zij de God en Vader van 
onze Here Jezus Christus, de Vader 
der barmhartigheden en de God 
aller vertroosting, die ons troost in 
al onze druk, zodat wij hen, die in 
allerlei druk zijn, troosten kunnen 
met de troost, waarmede wijzelf 
door God vertroost worden.

2 Korintiërs 1:3 en 4

Het is heerlijk te weten dat wij 
een hemelse Vader hebben die 
ons troost in onze omstandig-
heden. Hij troost ons in al onze 
druk, zegt Paulus hierboven. Er 
staat: in àl onze druk. Dit houdt 
in dat er niets is uitgesloten. We 
kunnen altijd rekenen op Hem 
om ons nabij te zijn, ons te 
troosten en uitkomst te geven. 
Op onze beurt mogen wij weer 
anderen troosten die het nodig 
hebben en zo mogen wij een 
instrument zijn in de handen 
van God.
Wat zijn wij toch rijk door onze 
Here Jezus Christus! Ook al 
gaan we soms door moeilijke 
omstandigheden, toch kunnen 
we blij zijn. 

U leest in dit blad dat de 
omstandigheden niet altijd 
rooskleurig zijn. Noch voor 
de zendelingen, noch voor de 
kinderen. Maar omdat wij ons 
gedragen weten, kunnen we blij 
zijn en de zegeningen tellen die 
God ons dagelijks geeft.

Olga van Lavieren

NIEUwSflItSEN
EEN RIjK MENS

Nadat zij haar opleiding voor onderwijsassistente had afgerond, besloot Liesbeth 
Bos als vrijwilliger drie maanden te gaan werken in Casa Lumina in Roemenië.
Zij schrijft: “Ik heb gezien hoe groot God is. Drie maanden jezelf geven in een 
zendingsproject maakt je rijk. Ik heb kunnen helpen in de verschillende 
programma’s. In de kleuterschool, bij de huiswerkbegeleiding en bij het 
moeder-en-kindprogramma. Ik ben bij arme gezinnen op bezoek geweest. Dat 
alles zet je aan het denken. Eigenlijk hebben deze mensen gebrek aan alles! Toch 
vertrouwen zij op God. Ik ben dankbaar voor wat ik daar mocht geven en ontvan-
gen. Een prachtige kans en een bijzondere ervaring. Om nooit te vergeten.”

liesbeth kwam als een rijk mens terug. wil jij ook drie maanden 
van je tijd geven? Mogen we jou begroeten als de volgende vrijwil-
liger in Casa lumina? Neem dan contact met ons op. 
Bel: 0180 - 52 19 66.

Drieënhalf jaar eerder: In wat ooit een 
statig bouwwerk was, bladdert nu de verf 
op de kozijnen. Het stucwerk vertoont 
flinke scheuren. Een verveloze deur hangt 
half in zijn voegen. Wat doeken onttrek-
ken de ellende aan het gezicht.

Vragende ogen
Iemand uit de kerk heeft ons dit adres 
gegeven met de vraag of we misschien 
iets kunnen betekenen voor de jongen 
die we in dit huis hopen te vinden. We 
treffen hem aan in de keuken: gekleed in 
een oud T-shirt en vale korte broek kijkt 
hij ons met grote vragende ogen aan. Dan 
vertelt hij ons zijn verhaal.

Zijn vader is al heel lang geleden wegge-
gaan. Zijn moeder is net overleden. David 
staat alleen op de wereld.
Nou ja, alleen … Hij heeft nog een opa 
en oma. Oma is erg dement en opa kan 
de opvoeding van David alleen niet aan. 
Als we dit horen, is de beslissing snel 
genomen: David komt bij ons in Het 
Arendsnest wonen.

Aandacht voor meisjes
Hij krijgt er een heerlijk schoon bed en 
drie keer per dag te eten. Hij leert bidden 
voor het eten, tafeldekken, afwassen en 
nog veel meer. Overdag gaat hij naar 

school. Daarna helpen we hem met het 
huiswerk. In het weekend gaat David 
regelmatig even bij zijn opa en oma 
langs. In Het Arendsnest wonen, betekent 
ook dat je op zondag meegaat naar de 
kerk. Zo wordt David gevormd en leert hij 
normen en waarden. 
Op 1 november zorgt iedereen hier voor 
het graf van zijn of haar geliefden. Ook 
David doet dat. Hij legt ieder jaar trouw 
een bos witte rozen op het graf van zijn 
moeder. Daarna praten we met elkaar 
over haar. Over hoe ze was en wat ze 
deed. Over hoe lief en hoe streng ze voor 
hem was. 
Intussen is David opgegroeid tot een 
echte gezonde puber die op school of 

bij vrienden in aanraking komt met
allerlei soorten muziek en films. Hij krijgt 
aandacht voor meisjes. Je ziet hoe er van 
alles door zijn hoofd gaat. Heerlijk om 
David dan zijn ‘bankgesprek’ te gunnen, 
om hem en vele anderen een veilig thuis 
te kunnen bieden.

Anja Graveland

Helpt u mee dit mooie project te 
ondersteunen? Maak dan uw gift 
over op ING-rekening 3584 onder 
vermelding van ‘Straatkinderwerk 
Het Arendsnest’.

wIl jIj MIjN VRIEND 

zIjN?

Children’s Relief wil bouwen aan 
de levens van kwetsbare kinderen, 
kinderen die leven op de straat, die 
achtergelaten worden in een zieken-
huis, 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. 

‘Ik praat met hem over hoe lief en streng zijn 
moeder voor hem was’

De witte rozen van een puber

Cursus ‘Oriëntatie op zending’ 2013

Een jongen ploft naast mij op de bank neer. Het is David, een gezonde puber. In zijn blik 
ligt de boodschap: ‘Wij moeten eens even praten.’ Ik vind het heerlijk om dit als zende-
linge in Het Arendsnest voor hem te doen. In dit veilige nest in Beregowo (Oekraïne) heeft 
deze jongen zich goed kunnen ontwikkelen.
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