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Het Arendsnest, een toevlucht voor veel straatkinderen. Wat is er veel gebeurd in deze 10 
jaar. Lief en leed werd met elkaar gedeeld. Kinderen werden geholpen en veranderden.
Met grote dankbaarheid aan God vieren we het 10-jarig jubileum van het straat-
kinderenproject “Het Arendsnest”.

Hoe het begon
Juni 2003: Kinderen zwierven over 
de straten van Beregowo. Al vrij snel 
kregen wij kontakt met hen. Zij waren 
hongerig en koud. Altijd op zoek naar 
een “veilige” slaapplaats.
Samen sloegen wij de handen ineen 
om hulp te bieden aan deze kinderen. 
Zo begon de opvang in een gehuurd 
schoollokaal. Zij kregen een lunch-
pakket en deden mee aan knutsel-
activiteiten. Ook werd een verhaal uit 
de Bijbel verteld.

10 jaar later
Juni 2013: 10 jaar later bezoeken 32 
kinderen per week de middagopvang 
in een gezellig en warm woonhuis. Ze 
kunnen in bad en krijgen een warme 
maaltijd. 
Ook is er huiswerkbegeleiding, zodat zij 
hulp krijgen met hun grote leerachter-
stand.
Voor 6 jongens hebben wij een vaste 
woonplek waar zij vanuit de liefde van 
Christus veilig kunnen opgroeien.

Vier dit 10-jarig jubileum met ons mee en wordt voor 10 euro per 
maand sponsor van het Arendsnest. Maak uw gift over op ING-rekening 
3584 onder vermelding van Jubileum gift ‘Het Arendsnest’.

10 jarig Jubileum Het Arendsnest

Twee jaar geleden sloot de kampschool in Jánosi. De kinderen van het kamp moesten naar 
de dorpsschool. Nu blijkt dat de kinderen uit het zigeunerkamp Jánosi niet meer naar school 
gaan. Op de dorpsschool worden ze gepest en buiten gesloten. Het verschil tussen zigeuner 
en Oekraïner is helaas te groot.

Dagelijks brood?
Zigeunerkinderen in Jánosi leven in mensonterende omstandigheden. Soms met acht 
personen samen, leven deze families in huisjes van drie bij drie meter. In de zomer is 
het verzengend heet, in de winter bar en koud. Buiten is de blubber en het vuil. Binnen 
de aangestampte grond en lage hut plafonds. Dagelijks brood is geen vanzelfsprekend-
heid. Onderwijs is een luxe, slechts voor enkele kinderen beschikbaar. Er is een groot 
verschil tussen de dorpsschoolkinderen en de kinderen van het kamp. Om dat verschil 
te overbruggen bood de kampschool een oplossing.

Heropening kampschool
Maar de kampschool moest dicht. De dorpsschool had te weinig leerlingen en moest 
klassen opheffen als de kinderen van het kamp niet ingeschreven werden op de dorps-
school. De dorpsschool erkent nu dat er een probleem ligt, maar ziet geen mogelijkheid 
de kinderen van het kamp een veiligere omgeving te bieden.
De kampschool is de brug tussen ongeschoolden en de Oekraïense standaard voor on-
derwijs. Daarom willen wij vanaf september de kampschool openen, met instemming 
van de lokale overheid. Echter, alle kosten van de school moeten komen uit sponsoring.

Niet meer leren met een lege maag
Leren met een lege maag is geen pretje. Daarom wordt het leerplan aangevuld met een 
gaarkeuken. De kinderen krijgen elke dag één warme maaltijd als zij naar school ko-
men. Op die manier verhogen we de aanwezigheid tot honderd procent! Voor scholing 
met maaltijd komen de lopende kosten op € 22,50 per kind per maand. Dat komt neer 
op € 10,- voor twintig warme maaltijden per kind per maand!

Het onderwijsplan in Jánosi is onderdeel van een plan tot totale transformatie van het 
kamp. Afgelopen jaar werden enkele huizen herbouwd, zijn waterpompen geplaatst 
en is de basis voor een nieuwe weg aangelegd. Een interkerkelijke groep uit Eindhoven 
heeft hierin het voortouw genomen. Zonder onderwijs blijft het kamp verstoken van 
verdere ontwikkeling. 

Daarom doen wij hierbij een dringende oproep: 
Laat de kinderen van Jánosi leren!
Uw gift kan worden overgemaakt naar ING-rekening 3584 onder vermelding 
van “Onderwijs Jánosi”.

ProjectnummersOnderwijs: een luxe!

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 organi-
seert werkvakanties. 
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Doopdienst
Borja. 17 jaar oud. Wat wilde hij graag 
gedoopt worden. Hij vertelde Anja 
(foto), onze nederlandse zendelinge, dat 
hij verlangde de Here Jezus te volgen. 
Borja was blij en gelukkig toen hij na 
het dopen zijn eigen Bijbel kreeg. De 
dominee sprak over Rom. 6:3-13, dat 
wij in Zijn dood gedoopt zijn: dood 
voor de zonden, levend voor Hem! Wat 
geweldig om zo ons 10-jarig jubileum te 
mogen vieren.

Na 10 jaar is er nog zoveel nood onder 
de kinderen. Zij lijden nog steeds honger. 
Nog steeds worden zij mishandeld. 
Teveel kinderen die geen thuis hebben. 
Op school doen zij erg hun best. Een 10 
zouden zij verdienen, als je ziet hoe zij 
voor hun leven vechten.

Het is ons verlangen dat de kinderen 
die in Het Arendsnest zijn zich veilig 
voelen, bedekt onder de vleugels van 
Gods liefde. 

Flora Brokaar-Cornet

20 maaltijden per maand per kind, slechts 10 euro



Bianca Richter

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 

tariefgroep waarin uw inkomen 

valt. Dit wordt vastgelegd in een 

notariële akte. Children’s Relief kan 

dit voor u regelen en neemt de 

notariskosten 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. 

Op 11 mei organiseert de 

Oosteuropazending weer de 

jaarlijkse zendingsdag. Wij als team 

van Children’s Relief zullen ook 

aanwezig zijn. We vinden het fijn 

om u op deze feestelijke dag te 

ontmoeten. 

Aanmelden en informatie: 

bel 0180 – 52 19 66.

Persoonlijk

Spreuken 15: 15 & 30 (NBV) 

Voor wie arm is, is het leven niets dan 
ellende,
Maar blijmoedigheid maakt het leven 
tot een feest.

Een lachend gezicht verblijdt het hart, 
een goed bericht verkwikt het 
lichaam.

Het is iets van alle tijden; mensen 
die gebukt gaan onder een armoe-
dig bestaan. In Spreuken staat dat 
het leven van een arme ‘niets dan 
ellende’ is. Een harde constatering. 

Gelukkig is dit niet altijd het geval. 
Ook (juist?!) mensen die armoede 
kennen, kunnen blijmoedig in het 
leven staan. Wat een voorbeeld! Zij 
bevestigen de tweede regel van dit 
Bijbelvers: ‘blijmoedigheid maakt 
het leven tot een feest’. Ondanks 
de armoede toch de blijdschap 
kennen.

Hiermee wil ik niet verkondigen 
dat wij stil mogen zitten en dat 
slechts de blijdschap het antwoord 
is. Nee, wij mogen, mét blijmoe-
digheid, delen van de rijkdom 
die God ons gegeven heeft. Het is 
een vreugde mensen praktisch te 
mogen helpen en deze blijmoedige 
mensen te ontmoeten. Daar wordt 
je in het Koninkrijk van God (gees-
telijk) rijk van.

Naast deze praktische hulp mogen 
we een ‘goed bericht’ (vers 30) 
brengen. Deze blijde boodschap, 
het evangelie, verkwikt het lichaam.

Als wij zo leven verblijdt dit het 
hart van gever en ontvanger. En 
onze Hemelse Gever verblijdt zich 
met ons.

NIEUwsfLItsEN
BEsCHERMING VOOR KLEUtERsCHOOL

Het prachtige werk van Lăcrămioara in Slobozia heeft bescherming nodig. Met 
grote liefde onderwijst zij kleuters uit het zigeunerdorp en bereid hen zo voor op 
de basisschool.
De met zorg gebouwde kleuterschool, nu 15 jaar geleden, is dringend aan renova-
tie toe. Ook de houten omheining toont na al die jaren doorrot plekken en moet 
hoognodig worden vernieuwd. Momenteel is de kapotte omheining rond het 
gebouw en speelplaats een grote verleiding voor dieven.
Help u mee de kleuterschool te beschermen. Uw gift kan worden 
overgemaakt op ING-rekening 3584 onder vermelding van Bescherming 
kleuterschool

Gudrun verteld
Een poosje geleden zijn vier babylijkjes 
in de leeftijd van 2 weken tot 2 maan-
den oud gevonden op de vuilnisbelt in 
Beregowo. 
Jonge moeders in een uitzichtloze situ-
atie. Tieners, afgewezen door hun eigen 
ouders, komen op straat terecht. Zij 
zoeken een beetje liefde, met als gevolg 
een zwangerschap. Er wordt weinig hulp 
geboden voor deze jonge vrouwen. Door 
een opgebouwde radeloosheid zien zij 
maar een ding: ik ben niet in staat voor 
mijn baby te zorgen. Dit soort boodschap-
pen krijgen zij hun hele leven al mee. “Ik 
ben niet tot iets goeds in staat.”

Rust en herstel
Momenteel zijn er geen mogelijkheden 
in Beregowo om hen hierin te begelei-
den. Ook niet voor de jonge moeders 
die aangeven wel zelf voor hun kindje te 
willen zorgen. Hier hopen wij verandering 
in te brengen. Wij willen hen een ‘thuis’ 
aanbieden waar zij samen met hun kindje 
kunnen wonen. 
In dit huis worden zij een jaar lang be-
geleidt in verzorging en opvoeding. Wij 
helpen hen op weg in het vinden van een 
baan en goede huisvesting. Tevens willen 
wij hen, na terugkeer in de maatschappij, 
nog een jaar begeleiden en ondersteunen.
Heel toepasselijk heb ik de naam “Elim” 
uitgekozen voor deze opvang. Een plek 
om tot rust en herstel te komen.

ZOMERtEAMs 2013

Ook in de zomer wordt er volop gewerkt in onze verschillende projecten. De vaste 
zendingswerkers krijgen ondersteuning van extra teams die meedraaien in het 
project. Zo gaan er dit jaar maar liefst zes teams naar Beregowo en omstreken om 
een vakantiebijbelclub te leiden voor de zigeunerkinderen. Het ziekenhuisproject 
krijgt deze zomer twee extra teams ter versterking. Al deze handen en voeten  zijn 
een zegen voor het zendingswerk. Wilt u bidden voor deze teams, dat zij een 
mooie en gezegende tijd hebben en bovenal tot zegen mogen zijn.

Een droom die werkelijkheid wordt
Al jaren droomt Gudrun (foto) ervan dat er een opvanghuis zal komen voor verlaten baby’s. 
Sinds 1997 zijn deze baby’s een grote zorg voor Gudrun en andere nederlandse medewer-
kers die op de afdeling van het ziekenhuis in Beregowo hebben gewerkt.
Gudrun kreeg een groot verlangen deze baby’s meer kansen te geven. De beste kans voor 
hen is op te groeien in hun eigen gezin.

Cursus
‘Oriëntatie op zending 2013’

Heb je een warm hart voor zending? 

Of wil je groeien in je geloof? Geef je 

dan op voor onze najaarscursus 

‘Oriëntatie op zending 2013’. Je 

bent van harte welkom!. De cursus 

wordt gehouden van 23 september 

tot en met 4 oktober. 

Wil je meer weten? Vraag dan een 

informatiepakketje aan.

Mogelijk bij God
Dit is niet vanzelf tot stand gekomen. 
Jaren leken de deuren bij de overheid 
voor dit plan gesloten. Maar wat on-
mogelijk leek voor de mens, werd 
mogelijk bij God!
Zo werd ik op een dag benaderd door de 
directeur van het ziekenhuis in Beregowo 
met de vraag of wij, Stg. Children’s Relief, 
mogelijkheden zagen om kinderen, die 
om sociale redenen in het ziekenhuis 
‘wonen’, op een andere manier op te 
vangen. In samenwerking met de sociale 
dienst, werd er een plan uitgewerkt.
Voordat opvangcentrum Elim geopend 
kan worden, wordt het daartoe bestemde 

pand eerst grondig gerenoveerd i.v.m. 
overheidseisen. De eerste termijn van 
25.000 euro is in mei betaald en per  1 
juli is nog eens 17.000  nodig, terwijl in 
de slotfase nog eens 10.000 Euro nodig 
is. Daarna dient het nog volledig ingericht 
te worden.
Zou nu werkelijk het einde in zicht komen 
van de schrijnende situaties van de ach-
tergelaten baby’s in het ziekenhuis van 
Beregowo? Weggehaald uit hun thuis-
situatie, moederziel alleen in een zieken-
huisbedje.
Na jaren van bidden, dromen, hopen 
en verwachten, lijken nu deuren open te 
gaan!
Een wonder van God!

Kan die schrijnende situatie eindelijk veranderen?

Helpt u mee dit tot stand te brengen?
Giften zijn welkom op ING-rekening 3584 onder vermelding van 

“Gezinsbegeleiding”.


