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Vandaag had ik telefonisch contact met Oekraïne. Ik ben in gesprek met Andrea, een team-
leider van het straatkinderenproject. Tijdens ons gesprek hoor ik een rammelend geluid. 
Andrea schrikt: “Er is iemand aan de poort.” Gauw kijkt ze uit het raam. “O... gelukkig het is 
een bekende”. Andrea is bang, bang voor het bericht dat haar man opgeroepen wordt voor 
het leger van Oekraïne. Iedereen die in het leger werkzaam is geweest is al benaderd! De 
situatie is gespannen.

Het leger in
Oekraïne wil de grenzen extra beveiligen uit 
angst dat het Russische leger nog meer van 
het land zal innemen. Witalik, die alweer 9 
jaar werkzaam is in het Arendsnest, is in het 
verleden beroepsmilitair geweest. Een paar 
weken geleden moest hij zich, vanwege 
de onrusten in Oekraïne, melden bij de 
kazerne. Hij mocht voorlopig de middagen 
nog in het straatkinderenproject blijven 
werken. De afgelopen twee weken moest 
hij zijn uniform dragen. 
Vandaag ontvingen we het telefoontje dat 
hij volledig in dienst van het leger moet. 
Wilt u bidden voor Witalik, dat God hem 
beschermt? Ook voor de kinderen en het 
team van het Arendsnest die achterblijven.

Prijzen rijzen de pan uit
Een ander gevolg van de onrusten in Oekra-
ine is dat de prijzen van producten enorm 
zijn gestegen. Gelukkig kan de hulp aan 
straatkinderen onder de huidige omstandig-
heden nog steeds doorgaan, maar vanwege 
de gestegen kosten van levensmiddelen is 
er extra geld nodig om een kind eten te 
geven. 

Mark
Mark bezoekt de dagopvang van het 
Arendsnest. Hier komen in kleinere groep-
jes totaal 32 kinderen per week. Deze 
groep kinderen heeft wel een huis, maar 
geen thuis. Ze genieten van een kinderpro-
gramma, horen het Evangelie en vullen hun 

maag met een warme maaltijd. 

Denis
Bij Denis ontbreekt het niet alleen aan een 
thuis, maar is zelfs van een huis eigenlijk 
geen sprake. Voor kinderen die geen enkel 
ander toekomstperspectief hebben, is er 
een warm en mooi woonhuis beschikbaar 
waar Oekraïense christenen vol liefde voor 
hen zorgen.

Het Arendsnest kent dus drie vormen van 
hulp aan kinderen in nood:
-  24-uursopvang voor kinderen die nergens 
   anders terecht kunnen
-  dagopvang voor kinderen zonder thuis, 
   maar met nog wel een dak boven het 
   hoofd
-  intensieve naschoolse opvang voor kinde
   ren met een grote leerachterstand

Zo vinden vele kinderen in de twee 
opvanghuizen van “Het Arendsnest” een 
stukje rust te midden van alle onrust in 
Oekraïne. We kunnen de politiek niet 
veranderen, de onrusten van het land 
niet wegnemen, maar door uw financiële 
bijdrage kunt u een wereld van verschil 
maken in het leven van vele kinderen. 

Maak uw gift over op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stichting Children’s Relief, o.v.v. 21518 
Het Arendsnest

Flora Brokaar-Cornet

Dit zegt de Heer: ga op de kruispunten staan, 

denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg 

leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. 

(Jer. 6:16 NBV)

Wat een mooie tekst om bij stil te staan. En 

dat is nu ook precies de bedoeling; even 

stilstaan en nadenken. Niet constant door-

razen. Dan ga je aan jezelf en God voorbij.

Een bekende westerse uitspraak is ‘Stilstaan 

is achteruitgang’. Deze uitspraak heeft mij 

nooit aangesproken. Ik geloof juist dat 

stilstaan, op de gepaste tijd, heel goed is. 

Bewust stilstaan is een moment van bezin-

ning. We mogen nadenken, terugkijken 

én vooruitkijken! Je mag, samen met God, 

goede keuzes maken. Leren van het ver-

leden en uitzien naar de toekomst. Welke 

nieuwe weg sla je met Hem in? Gewoon 

rechtdoor of is het tijd om een andere, 

betere weg te kiezen? God wil ons leiden 

naar de goede weg. En de belofte als we 

op deze weg zijn? Rust. Ja, God belooft ons 

dat we rust vinden als we op de juiste weg 

zijn. Is dat niet waar velen van ons naar op 

zoek zijn?

Ik verlang daar in ieder geval naar. Om in 

dit leven samen met God, in Zijn rust, te 

wandelen. Het leven ten volle te leven mét 

Hem. Rust tijdens de reis hier op aarde, 

uitziende naar de rust die wij mogen bin-

nengaan in de eeuwigheid. 

Persoonlijk
Het Arendsnest: 
plek van rust in 
onrustig Oekraïne

Bianca Richter



Op de kinderafdeling van het ziekenhuis in 
Beregowo zijn twee Nederlandse vrijwil-
ligers actief. Op het moment van schrijven 
liggen er 10 kinderen op de afdeling. Eén 
van de kinderen is Christian. Hij is 2,5 jaar 
oud. In januari werd hij onder slechte fysieke 
omstandigheden door zijn moeder naar het 
ziekenhuis gebracht. Twee dagen lang kon 
Christian slecht ademhalen. Hierdoor kreeg hij 
zuurstoftekort en raakte in coma. Dit heeft zijn 
hersenen aangetast. Dokters waren niet zeker 
van zijn herstel en voorzagen dat hij nooit 
meer zou kunnen zitten en lopen. Sindsdien is 
zijn moeder spoorloos verdwenen. 
Toen Christian op de afdeling kwam, kon hij 
alleen maar liggen, had last van spasme en 
hij schreeuwde en huilde veel. Hij wilde niet 
in bed liggen, maar vastgehouden worden. Er 
werd ook ontdekt dat hij niet goed kon zien; 
het duurt langer voor zijn hersenen omzetten 
wat hij ziet.
De afgelopen periode hebben het ziekenhuis-
personeel en onze vrijwilligers intensief voor 
Christian gezorgd. De combinatie van medi-
cijnen, training/massage en persoonlijke aan-

dacht doen hem wonderlijk goed. Christian 
herstelt boven verwachting. Hij kan nu zelfs in 
de kinderstoel zitten en hij is veel rustiger.

Het ziekenhuispersoneel heeft ons gevraagd 
mee te kunnen helpen voor betere, maar ook 
duurdere medicijnen om zijn herstel verder te 
bevorderen. Dit zijn medicijnen die zijn herse-
nen positief stimuleren. Naast de vaste kosten 

voor dit ziekenhuisproject van € 550, - per 
maand, betekent dit (voorlopig) extra kosten 
van € 80, -. 

Wilt u ons helpen dit te financieren? 
Dan graag uw gift op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting 
Children’s Relief, o.v.v. 21517 Medicijnen 
Christian

Alesia Carina is bijna drie jaar oud, erg actief en speelt graag met 
andere kinderen. In Roemenië gaan de kinderen al naar de kleuter-
school wanneer zij drie jaar zijn. Ze is goed ontwikkeld voor haar 
leeftijd en praat al heel goed.

Haar vader heeft een tumor in zijn hoofd die uitgezaaid is naar andere delen van zijn lichaam. Momenteel onder-
gaat hij een speciale behandeling. Haar moeder werkt in een 3-ploegendienst, want vader kan niet meer werken.
Alesia wilde zo graag naar de kleuterschool, dat zij nu al elke dag met haar broertje Narcis meekomt.
Wilt u Alesia sponsoren zodat zij kan blijven in Casa Lumina en goed onderwijs kan ontvangen? Meldt u dan nu aan 
voor Alesia of één van onze andere kinderen.
Als sponsor van een kind ontvangt u achtergrondinformatie over ‘uw’ kind en een foto. Minimaal eenmaal per jaar ontvangt u informatie over 
hoe het met het kind gaat. 
U kunt ook een algemene gift overmaken op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children’s Relief, o.v.v. 
21110 Casa Lumina

Wilt u in de toekomst deze 
nieuwsbrief digitaal ontvangen 

en niet meer per post? 
Maak dat dan kenbaar via 

info@childrensrelief.nl ovv uw 
naam en adres.

Op dit moment heeft Children’s 
Relief diverse openstaande 

vacatures in binnen- en 
buitenland (op vrijwillige basis).

Voor meer informatie zie 
www.childrensrelief.nl

Stichting Children’s Relief zet zich in voor verschillende projecten in Oost-Europa:
-Sociaal cultureel centrum Casa Lumina in Oradea (Roemenië)
-Kleuterschool Slobozia (Roemenië)
-Kinderzorg ziekenhuizen Oekraïne
-Het Arendsnest te Beregowo (Oekraïne)
-Jeugdwerk Beregowo eo (Oekraïne)
-Het familiehuis in Beregowo (Oekraïne)

In ieder project staat het kind centraal. We willen kinderen in achterstandssituaties betere 
kansen geven voor de toekomst. Daarbij worden we gedreven door de liefde van de Here 
Jezus. 
Children’s Relief is op zoek naar vaste sponsors voor één van deze projecten. Een toezegging 
van een periodieke gift helpt ons om het werk voort te zetten en uit te breiden. Uw/jouw 
bijdrage is een waardevolle investering in het leven van een kind. Voor een kleine bijdrage 
vanaf € 5, - per maand kun je al vriend worden van Children’s Relief. Ook andere giften zijn 
natuurlijk van harte welkom. Wacht niet langer en bouw met ons mee! Maak uw vriend-
schap kenbaar via info@childrensrelief.nl en u ontvangt een machtigingsformulier van ons.
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Helpt u Alesia?
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