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Indrukwekkend
Na een korte nachtrust vertrekken we al vroeg 
te voet naar het schooltje in de zigeunerwijk. 
Om zo door het dorp te lopen is al heel 
indrukwekkend. Dit straatbeeld is wel even 
anders dan wij in Nederland gewend zijn.

Passie voor kinderen
Bij de school aangekomen krijgen we een 
rondleiding. De school ziet er prachtig en 
heel professioneel uit. Het voldoet aan alle 
eisen van het ministerie van Onderwijs in 
Roemenië. De 40 kinderen (2 klassen) 
krijgen goed onderwijs. Daarnaast wordt 
er ook aandacht besteed aan algemene en 
sociale vaardigheden. Lăcrămioara spreekt 
vol passie over haar werk en de kinderen. 
Samen met Beatrice (zelf ooit op deze 
kleuterschool gezeten) zet zij zich voor 
100% in om deze kinderen een betere 
toekomst te geven.

Voor het eerst
Naast het reguliere onderwijsprogramma 
leren de kinderen (van 3-6 jaar) ook om 
netjes en schoon naar school te komen 
en hun handjes te wassen voor het eten. 
Sommige kinderen houden op 3-jarige 
leeftijd voor het eerst een pen of potlood 
vast. Thuis hebben ze geen speelgoed of 
schoolspullen.

Erbarmelijk
’s Avonds bezoeken wij twee gezinnen van 
de kleuterschool. Ik schrik van de erbar-
melijke levensomstandigheden. Het is echt 
overleven voor de gezinnen. Ze leven bij de 
dag. Een groot gezin slaapt in 2 kamertjes, 

met minder bedden dan personen. Het 
eten is schaars. 
Naast de kleuterschool is Lăcrămioara erg 
betrokken bij de gemeenschap en helpt 
waar mogelijk. Regelmatig ontvangen we 
van haar een financiële oproep zodat zij 
een gezin kan helpen met voedsel of medi-
sche hulp. Ook haar man Viorel zet zich in 
door kleine reparaties uit te voeren.

We zijn erg geraakt door dit bijzondere 
project in Slobozia. Alle jaren is dit mogelijk 
gemaakt door de financiële support van 
onze achterban en daar zijn wij erg dank-
baar voor. Wij willen dit graag samen met u 
voortzetten en vragen uw hulp.

Bijzondere noden: 
Elke maand hebben we € 125,- extra nodig 
voor een psycholoog. Dit is vanuit de over-
heid verplicht. De kinderen hebben dit nodig.
Het dak van de kleuterschool moet gereno-
veerd worden. Hier hebben we nog € 500 
voor nodig.
Hoognodige reparatie raamkozijnen. Dit 
kost € 400,-
Ook kunt u een kind persoonlijk sponsoren 
voor € 25,- of € 12.50 p.m. Dit kind krijgt 
hiervoor onderwijs en een maaltijd op school.

Wilt u ons meehelpen te bouwen aan 
dit mooie kleuterschoolproject? U zult 
Lăcrămioara en deze gemeenschap er bij-
zonder mee bemoedigen!

U kunt uw bijdrage overmaken op re-
keningnr. NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stichting Children’s Relief, o.v.v. 21202

“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat 
zij zich niet ontfermen zou over het kind van 
haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch 
vergeet Ik u niet.” Jesaja 49:15

Wat sprak dit vers mij altijd aan. Voor 
mezelf, toen ik pas tot geloof gekomen was. 
Niet dat mijn moeder mij verlaten had. 
Nee, zij was de liefste moeder die iemand 
zich maar wensen kan. Mijn vader verloor 
ik al toen ik nog een jong kind was. Na-
tuurlijk was mijn moeder beperkt, zoals elk 
mens beperkt is. Was haar liefde genoeg? 
Nee! God heeft het zo ingesteld dat elk 
kind een vader en een moeder nodig heeft. 
Zou ooit de liefde van hen beiden genoeg 
zijn geweest? Zonder God in mijn leven? 
Nee!

Wat had ik het nodig om mij geliefd te we-
ten. En God kon mij dit geven. God wilde 
mij dit geven. God gaf het mij. Wat een 
rijkdom! Mijn hemelse Vader.

Al sinds ik de roep van God heb gehoord 
iets te betekenen voor kinderen in slechte 
situaties, hoor ik ook het gehuil van hun 
kinderhart.

Wat is er toch oneindig veel verdriet in deze 
wereld. Oneindig veel verdriet in kinder-
harten. Oneindig veel onrecht wordt hen 
aangedaan.

En dan is daar God. Onze Schepper, onze 
Heelmeester, onze Trooster. Hij vergeet er 
niet één!

Omwille van Zijn liefde zetten wij ons 
in voor kinderen in nood, zodat zij een 
toekomst mogen krijgen in deze wereld, 
samen met God.

Hoort u de roep ook van hun kinderhart?

Persoonlijk

100% inzet maakt verschil! Reisverslag Bianca en Tineke

Olga van Lavieren

Na een lange treinreis vanuit Oradea, Roemenië, komen Tineke en ik ’s avonds laat aan in Iaşi 
(Oost-Roemenië). Daar worden we opgehaald door Lăcrămioara samen met haar man Viorel en 
hun dochtertje Sofia. Dit gezin woont in het kleine dorpje Slobozia. Lăcrămioara heeft daar onge-
veer 23 jaar geleden een kleuterschool opgericht voor de Roma-kinderen. In het donker rijden we 
over een hobbel- en slingerweg naar hun huis. Ons logeeradres voor de komende dagen.



Zoals we eerder schreven in onze februari/
maart editie, is het huis voor opvang Moeder 
en Kind in Oekraïne officieel geopend op 17 
januari jl. 

Het is een plaats van rust, waar moeders op 
verhaal kunnen komen en worden begeleid 
met de opvoeding van hun kind. Voor haar, 
die hier zelf niet toe in staat is, wordt dit huis 
de redding van haar leven en van haar kind.

Momenteel hebben wij geen financiële mid-
delen om moeder en kind op te vangen. De 
wachtlijst is lang.

Wilt u met ons meebouwen aan dit mooie 
project?

Maak uw gift over op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v.
Stichting Children’s Relief, o.v.v. 21519

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. Te weten:
-Sociaal Centrum “Casa Lumina” in Oradea (Roemenië)
-Kleuterschool “Vuurvliegje” in Slobozia (Roemenië)
-Kinderzorg ziekenhuizen in Beregowo e.o. (Oekraïne)
-Straatkinderen project “Het Arendsnest” in Beregowo (Oekraïne)
-Jeugdwerk in Beregowo e.o. (Oekraïne)
-Het familiehuis in Beregowo (Oekraïne)
-Moeder en kind-huis “Elim” 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. Ook kunt u/kun je voor een 
kleine bijdrage vanaf € 5, - per maand vriend worden van Children’s Relief. Andere giften zijn 
natuurlijk ook 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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Adres
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
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www.childrensrelief.nl
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Regio Rotterdam,
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Children’s Relief is verbonden 
met OostEuropa Zending

Giften/legaten
IBAN: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U
t.n.v. Stg. Children’s Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

“Elim” in het nauw (Moeder en kind-huis)

Voor spoedcontact:
Olga 06-30314033

Kortgeleden hebben wij Moederdag gevierd. 
Op Moederdag wordt er een cadeau voor 
moeder bedacht. Wanneer ik aan het woord 
moeder denk, dan denk ik aan: bescher-
ming, liefde, warmte…
Daarna gaan mijn gedachten naar de kinde-
ren in het internaat. Kinderen uit gebroken 
gezinnen.

Toen ik Slavic de eerste keer ontmoette, leek 
hij het gelukkigste kind van het internaat. Er 
lag altijd een glimlach om zijn lippen.

Opschepperig vertelde hij dat hij in het 
internaat zat, omdat hij zijn moeder niet had 
gehoorzaamd. Ook zei hij dat zijn moeder 
erg rijk is en hem snel thuis zou halen. He-
laas is zijn gedrag naar de andere kinderen 
niet goed. Maar altijd spreekt hij met liefde 
en tederheid over zijn moeder.
De lerares vertelde zijn echte verhaal. Zijn 
moeder verliet Slavic toen hij 5 jaar was. Hij 
bleef bij zijn aan alcohol verslaafde vader. 

Op de dag dat zijn ouders hem ter adoptie 
afstonden, ontmoette hij zijn moeder. Ze 
kwam naar het gerechtshof met haar auto en 
Slavic zag dit. Een aantrekkelijke, goed ver-
zorgde vrouw. Ze had nu een nieuw leven. Er 
was geen plaats meer voor hem.  
Op Moederdag maakte hij het mooiste ca-
deau. Slavic leeft met de verwachting dat er 
een wonder gaat gebeuren en hij dit cadeau 
aan zijn moeder kan geven wanneer ze hem 
komt ophalen.

Ik moest denken aan het volgende Bijbelvers: 
“Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat 
zij zich niet ontfermen zou over het kind van 
haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch 
vergeet Ik u niet.” Jesaja 49:15

Veel dingen die gebeuren in deze wereld be-
grijp ik niet, maar ik weet dat God de levens 
van deze kinderen kan genezen.

Viki Antal

Maak uw gift over op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v.
Stichting Children’s Relief, o.v.v. 21515

Moederdag


