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Voorwoord 
 

In 2012 is Stg. Children’s Relief (hierna CR) voortgegaan met het verkondigen van het 

evangelie in woord en daad aan kinderen in achterstandssituaties in Oost-Europa. Wij 

zijn God dankbaar dat Hij heeft voorzien dat ook dit jaar de zorg voor kwetsbare 

kinderen door kon gaan. Wij danken een ieder die hieraan heeft bijgedragen door mee 

te werken, te bidden en het geven van een financiële bijdrage.  

 

 

1. Projecten 
 

In 2012 continueerde CR zes projecten. Wij hebben gewerkt aan het versterken van de 

achterban door het organiseren van een ontmoetingsdag en het organiseren van 

diverse werkvakanties ten behoeve van de projecten. Tevens is de ondersteuning van 

samenwerkingspartners voortgezet.  

 

Sociaal Centrum Casa Lumina in Oradea (Roemenië) 

 

Sociaal Centrum Casa Lumina heeft zich ingezet voor jongeren die op straat leven. In 

de loop der jaren is de problematiek verschoven naar hun kinderen. Casa Lumina wil 

licht brengen in hun levens. Er zijn programma’s voor moeders met hun peuters, 

kleuters en scholieren. De visie is om in de kinderen te investeren, zodat zij een betere 

toekomst dan hun ouders zullen hebben.  

 

Het Casa Lumina Adoptie Plan is opgericht waarin sponsors persoonlijk contact 

kunnen hebben met een kind. In 2012 waren er 51 vaste sponsors. Wij konden 

ondersteunen: 13 kleuters, 4 moeders en 5 peuters en 14 scholieren. 

 

Verder zijn er twee groepen en twee echtparen geweest die zich hebben ingezet voor 

deze doelgroep. 

 

Het volgende werd gerenoveerd: Badkamer voor dames, nieuwe parketvloer in de 

grote zaal, de binnenmuren zijn behandeld tegen vocht en geschilderd in de grote zaal, 
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nieuwe kasten gekocht voor schoolwerk scholieren en van het goederendepot is de 

binnenplaats opgeknapt met gras en aan de zijkanten een betonnen vloer. 

 

Een doel voor het komende jaar is meer sponsors te zoeken zodat meer moeders met 

kinderen geholpen kunnen worden. 

 

Kleuterschool in Slobozia (Roemenië) 

 

In 2012 heeft hetzelfde onderwijsteam aan de kleuterschool leiding gegeven, 

bestaande uit 2 leraressen, 1 onderwijsassistente en 1 verzorgster. De school werd 

bezocht door 40 kleuters. 

  

Het Schoolkind Adoptie plan bestaat uit 115 sponsors die maandelijks of periodiek dit 

project ondersteunen. Ten opzichte van 2011 betekende dit een lichte groei. Het 

project is extra ondersteund door acties voor winterschoenen en kerstpakketten. 

 

Naast de onderwijsactiviteiten heeft onderwijzeres en oprichtster Lacramioara 

Voinescu een onderwijsplan gemaakt dat overeenkomt met de voorschriften van de 

overheid. Verder vonden er extra educatieve activiteiten plaats en werd er een open 

huis georganiseerd waarbij iedereen welkom was. 

Permanent is er educatief materiaal (boeken, speciale schriften, potloden, waterverf, 

verfkwastjes, speelgoed, etc.) Elke dag is er : yoghurt, broodje, fruit, snoepje.  

 

De speeltuin is uitgebreid met speeltoestellen. Er is een  af- en oprit gemaakt voor 

gehandicapte personen. Verder gaven wij financiële ondersteuning voor de officiële 

erkenning van de kleuterschool en voor elektra- en water verbruik als wel voor telefoon 

en internet. 

 

Kinderzorg in ziekenhuizen (Oekraïne) 

 

Projectcoördinator Sanyi Fodor zorgde voor de voortzetting van het verstrekken van 

materiële hulp zoals voeding, medicijnen en verzorgingsproducten aan de 

kinderafdelingen in vier ziekenhuizen in de regio Beregowo. Ook geeft Sanyi Fodor 

leiding aan de groepsreizen en de korte- en lange termijn werkers. Er waren drie teams 

uit Nederland die voor enkele weken meewerkten op de afdelingen. Een aantal 

deelnemers uit de teams blijft betrokken. Er waren dit jaar 8 lange termijn werkers in 

Beregowo en vanaf september 2 mensen werkzaam op de baby-afdeling van het 

ziekenhuis in Vinogradiv. 

 

Familiehuis in Beregowo (Oekraïne) 

 

Dit jaar begon met twee kinderen in het familiehuis. Kinderen die verlaten of 

weggehaald zijn bij hun ouders. Zij hebben een slecht vooruitzicht in Oekraïne. Zij 

zouden moeten opgroeien in kindertehuizen waar geen liefde en aandacht is. Het 

familiehuis stimuleert de fysieke en emotionele ontwikkeling en zoekt adoptiegezinnen 

voor hen. Voor deze twee kinderen kon geen pleeggezin worden gevonden omdat zij 

mentaal niet gezond zijn. Nadat de initiatiefnemer en oprichter van het familiehuis 
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afscheid had genomen, kwam halverwege 2012 de familie Birta in het huis wonen. Zij 

voelen zich door God geroepen om de taak van pleegouder te vervullen.  

De financiële situatie is enigszins verslechterd omdat een aantal sponsors hun 

sponsoring hebben ingetrokken.   

 

Jeugdwerk in Beregowo (Oekraïne) 

 

In Beregowo en omgeving leven veel kinderen die er alleen voor staan. Projectleidster 

Viki Antal organiseert wekelijks kinderprogramma’s voor wel 350 kinderen in 

zigeunerkampen, scholen en internaten. Zij geeft hen een luisterend oor en advies. 

Hun thuissituatie is niet direct veranderd wanneer zij de Here Jezus leren kennen. Het 

doel is de kinderen sterker te maken en te helpen de juiste keuzes in hun leven te 

maken. Hierdoor kan de neerwaartse spiraal van uitzichtloosheid doorbroken worden.  

Op een van de scholen krijgen kinderen uit de armste gezinnen een warme maaltijd.  

 

Met kerst worden er extra activiteiten georganiseerd. In de zomer waren er diverse 

jeugdkampen. In zigeunerkamp Janosi was een kamp georganiseerd door een 

Nederlandse jeugdgroep uit Eindhoven. Naast deze zomerteams komen ook 

gedurende het jaar regelmatig teams het werk versterken.  

Viki vertelt dat ze regelmatig meisjes ontmoet die de school hebben afgerond. Veel van 

hen kiezen een beroep en gaan werken. Anderen hebben inmiddels een eigen gezin. 

Voor 2013 is onze wens een kleuterschool te openen in zigeunerkamp Janosi. 

Straatkinderen in Beregowo (Oekraïne) 

 

Het project het Arendsnest bood afgelopen jaar dagopvang aan 30 kinderen. 

De kinderen werden tijdens deze opvang gestimuleerd in hun zelfzorg, ontvingen 

kleding en werkten dagelijks mee in het bereiden van de warme maaltijd. Er werd uit de 

Bijbel gelezen, gesprekken gevoerd, gezongen en gebeden.  

Er was 24-uursopvang voor 4 jongens. De oudere jongens kregen begeleiding naar 

een meer zelfstandigheid.  

Er was intensieve naschoolse opvang, 5 dagen in de week voor 5 kinderen. Zij 

ontvingen intensieve bijscholing en huiswerkbegeleiding door een onderwijzeres. Ook 

kregen zij een warme maaltijd en werd er gebeden. 

 

In de zomer werd er door het Oekraïense team een vakantiebijbelclub georganiseerd. 

Dagelijks kwamen er 70 kinderen die bekend zijn gemaakt met het Evangelie. Zij 

genoten volop van ontspannende activiteiten en een warme maaltijd. Een paar keer is 

er vanuit het project een open (buiten) maaltijd georganiseerd in de armste 

achterstandswijken. De activiteit vormde een laagdrempelige manier om met kansarme 

kinderen in contact te komen. 

 

Projectleidster Flora Brokaar was vanuit Nederland actief betrokken bij het reilen en 

zeilen van het Arendnest. 
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Samenwerkingspartners 

 

Afgelopen jaar hebben we het zendingswerk van onze samenwerkingspartners in 

Roemenië financieel ondersteund: het begeleid wonen op de boerderij van Fundatia 

Izvor in Iaşi en de pleegzorg van de familie Simonescu in Rupea. 

 

Een uitgebreide jaarreportage van elk project kunt u ontvangen door een e-mail te 

sturen naar: info@childrensrelief.nl  

 

2. Zendelingen 

 

Dankbaar zijn wij voor alle inzet van de Nederlandse zendelingen en alle lokale 

medewerkers in de projecten. In totaal waren er 11 Nederlandse zendelingen. In de 

Children’s Relief projecten werkten 21 Oekraïense medewerkers (Arendsnest 13, 

ziekenhuis 2, project Scholen in Beregowo 2, partnerorganisatie kantoor 4) en 13 

Roemeense (9 Casa Lumina en 4 Slobozia). 

 

Wij hebben ons afgelopen jaar ingezet om nieuwe zendelingen te werven.  

Er gingen in totaal 7 vrijwilligers naar de babyafdeling van het ziekenhuis in Beregowo 

en ook twee naar de babyafdeling van het ziekenhuis in Vinogradiv in Oekraïne.  

Een vrijwilligster vertrok naar Casa Lumina in Oradea, Roemenië, om daar de 

kinderprojecten te ondersteunen. 

 

In juli ging Bianca Richter, nieuwe kantoormedewerkster van CR, mee met een 

ziekenhuisreis naar Oekraïne. Naast meewerken en kennismaken met dit project, heeft 

zij ook de andere Oekraïense projecten en contactpersonen bezocht.  

 

Tussen 16 – 22 oktober vond een conferentie van CR plaats in Beregowo, Oekraïne, 

voor de plaatselijke medewerkers en Nederlandse vrijwilligers ter opbouw van hun 

geestelijk leven. 

 

3. Werkvakanties  

 
Deelnemers aan werkvakanties ondersteunen zendingswerkers ter plaatse en werken 

mee in een project. Ze bieden daadwerkelijk hulp, zijn een bemoediging voor de 

zendelingen en de inzet biedt hen de gelegenheid kennis te maken met zending.  

 

Het aantal deelnemers aan werkvakanties daalde ten opzichte van vorig jaar. 25 

deelnemers hebben in 2012 zich in Roemenië en Oekraïne ingezet voor kinderen in de 

verschillende projecten. Totaal aantal reizen met individuele inschrijving was 3. Het 

aantal werkvakanties met inschrijving als groep was 1. Helaas hebben we één reis met 

individuele inschrijving voor het Arendsnest moeten annuleren i.v.m. te weinig 

aanmeldingen.  

 

  

mailto:info@childrensrelief.nl


Jaarverslag Children’s Relief 2012                                                                                                       - 5 - 

4. Personeel en organisatie 
 

Wij zijn heel dankbaar voor een ieder die een deel van zijn tijd geeft voor het 

zendingswerk. Het werk in Oost-Europa wordt gedragen door vele vrijwilligers, die zich 

op het zendingskantoor inzetten of vanuit huis een bijdrage leveren.  

Wij zoeken naar versterking van het vrijwilligersteam, zodat wij de algemene 

organisatie beter kunnen uitvoeren.  

Op het zendingskantoor werkten twee fulltime medewerksters en twee parttime 

medewerksters. Verder is er één vrijwilligster voor 1 dag per week. 

 

5. Voorlichting en PR 
 

Wij hebben afgelopen jaar het ingeslagen pad aangaande PR en voorlichting 

gecontinueerd om de betrokkenheid van mensen in Nederland bij projecten in stand te 

houden en waar mogelijk te vergroten.  

 

Infobulletins, presentaties en stands 

Voorlichting vindt plaats via ons blad Stg. Children’s Relief en artikelen in uitgaven van 

Stg. OostEuropa Zending te weten OEZ-Nieuws. 

Wij hebben het zendingswerk van Stg. Children’s Relief gepresenteerd op 

verschillende zendingsbeurzen, op scholen en in kerken. Ook de deelnemers aan de 

reizen dragen bij aan het bekend maken van het werk in hun eigen achterban.  

 

6. Financiën 
 

Stg. Children’s Relief krijgt haar inkomsten van individuele gevers, scholen en kerken 

en enkele fondsen. De meeste reisdeelnemers werven in eigen kring voor een project 

of mensen die acties opzetten. 

  

De inkomsten van Stg. Children’s Relief bedroegen in 2012 ca. € 310.726,31. Zij zijn 

iets toegenomen ten opzichte van 2011.  

 

Donateurs 

 

Er is hard gewerkt aan de werving van nieuwe en het continueren van vaste sponsors 

om een meer stabiel inkomstenpatroon te krijgen. Na de start met het Schoolkind 

Adoptie plan in 2006 zijn er inmiddels voor meer projecten adoptieplannen opgezet om 

mensen meer persoonlijk te betrekken bij de projecten.  

 


