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Jorien vertelt verder:
Een kijkje achter de deuren van de baby-
afdeling in het ziekenhuis in Beregowo 
(Oekraïne) zorgt ervoor dat je heel anders 
in de wereld gaat staan. Ik heb het voor-
recht om vanaf mei 2013 in het ziekenhuis 
te mogen werken. Daar mag ik Gods liefde 
uitdelen aan de kinderen die het zo hard 
nodig hebben.
Als je de slaapzalen oploopt en de kindjes 
kijken je aan, ben je op slag verliefd. Maar 
wat een verhalen gaan er achter de kindjes 
schuil. 

Geen knuffels voor mij
Er liggen veel kinderen die niet naar huis 
kunnen vanwege de slechte thuis-
situatie: geldtekort, verslavingen en 
misbruik. Schrijnend is het te horen van 
kinderen die worden achtergelaten omdat 
ouders ze gewoonweg niet willen hebben. 
Het zal je maar overkomen… Hoe zou jij je 
voelen? En dan lig je in het ziekenhuis ter-
wijl je niet ziek bent en de verpleging geen 
tijd heeft. Je ligt het grootste gedeelte van 
de dag in bed waar alles gebeurt: je krijgt 

daar je eten en een schone luier. Maar even 
lekker in bad, naar buiten of het belang-
rijkste: een heerlijke knuffel en even voelen 
dat er iemand is die van je houdt, dat is er 
vaak niet. 

Groeien en lachen
Doordat wij de mogelijkheid krijgen om 
in het ziekenhuis te werken en juist dat te 
geven wat ze echt nodig hebben, kun je 
vaak veel veranderingen zien; kindjes gaan 
zich ontwikkelen, groeien en lachen. Echt 
geweldig om dit te mogen doen: de liefde 
van God uitdelen.

Uw hulp nodig
Naast die belangrijke liefde voor de kinde-
ren proberen wij het ziekenhuis materieel 
te helpen met kleding, zalf, shampoo, 
handschoenen, medicijnen, fruit of ander 
extra eten, wasmiddel, luiers en wat er nog 
meer bij komt kijken. Dit alles kunnen wij 
natuurlijk niet zomaar geven, maar hebben 
daarbij uw/jouw hulp nodig.  

Jorien de Ruiter

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot 
bezinning en wees helder van geest, zodat u 
kunt bidden. (1 Petrus 4:7 NBV)

Het einde is nabij… Voelt dat voor u ook 
zo? De nieuwsberichten van de laatste 
periode zijn schokkend. Ja, het zijn al-
lemaal voortekenen van de eindtijd. Toch 
is het iets van alle tijden: christenen uit het 
verleden moeten ook vaak gedacht hebben 
dat zij in de eindtijd leefden. Onder keizer 
Nero, tijdens de middeleeuwen, de tweede 
wereldoorlog... Elke periode kent zijn 
kwaad en hevige onderdrukking van het 
Joodse volk en/of de christenen. Wanneer is 
het einde? Wanneer zal de bazuin klinken? 
Eén ding is zeker: de wederkomst van Jezus 
komt elke dag dichterbij. 

Tot die tijd moeten we tot bezinning 
komen, helder zijn en… bidden! Bidden 
voor elkaar, voor mede broeders en zusters, 
gezin, de kerk, maar ook voor deze wereld, 
onze leiders en conflicten in deze wereld. Er 
is zoveel om voor de bidden. Wat kunnen 
wij bidden? Weten we niet wat we moeten 
bidden? Het ‘Onze Vader’ kan ons helpen 
om te bidden. Maar ook: “De Geest helpt 
ons in onze zwakheid; wij weten immers 
niet wat we in ons gebed tegen God moe-
ten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met woordloze zuchten.” (Romeinen 
8:26 NBV)

Het werk van St. Children’s Relief kan ook 
niet zonder gebed. Wilt u ook voor onze 
projecten (kinderen en medewerkers) bid-
den!?*

En laten we ook blijven bidden voor de 
vrede van Jeruzalem.

*Vraag onze tweemaandelijkse gebeds-
brief aan via info@childrensrelief.nl

Persoonlijk

Het zal je maar overkomen…

Bianca Richter

Ter illustratie: “Mijn naam is Viktoria. Ik ben geboren op 24 december 2013. De eerste paar 
dagen lag ik samen met mijn moeder in het ziekenhuis, maar toen opeens was ze weg. Nu lig ik 
hier alleen.
Gelukkig komen door de week mensen met mij spelen en knuffelen. Ook mag ik samen met de 
andere kindjes in de box. Ik ben een lekker vrolijk meisje. Toch mis ik mijn mama; iemand die er 
altijd is en van mij houdt.”

De schrijnende situatie van de baby’s is nog niet veranderd. Daarom brengen wij 
dit project weer onder uw aandacht. Maandelijks hebben wij € 500 nodig om o.a. 
medicijnen, luiers en voeding aan te schaffen.

Wilt u meehelpen, maak dan uw gift over op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children’s Relief, o.v.v. 21517 Kinderzorg 
Ziekenhuis.



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 vriendschap 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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Kamer van Koophandel
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 Voor spoedcontact:

Olga 06-30314033

In de nieuwsbrief begin dit jaar berichtten 
wij u over een gezinsuitbreiding in het fami-
liehuis in Oekraïne. Het gezin heeft inmid-
dels nog een jongen opgenomen: Tamas 
Molnar is zijn naam. Hij is 7 jaar oud en hij 
komt uit Hongarije. Het gezin telt hiermee 
5 kinderen. Tamas voelde zich gelukkig 
snel thuis, omdat hij door iedereen, óók de 
andere kinderen, met veel vreugde werd 
ontvangen.
De ouders zijn erg enthousiast en brengen 
veel tijd door met de kinderen. 

De kinderen hebben hun schooljaar goed 
afgerond. De jongste twee, Karmelita en 

David, hadden zeer goede resultaten. De 
oudste jongens, Dezsi en Viktor, deden het 
ondanks hun beperkingen ook goed.
Allemaal stromen ze door naar het volgende 
schooljaar.

Nu het zomer is, en vakantietijd, hebben de 
kinderen weinig te doen. De ouders stimule-
ren de kinderen mee te helpen met klusjes in 
en rond het huis. Een vakantie zit er helaas 
niet in, ook omdat de situatie in Oekraïne 
toch wel onrustig is. Wel heeft het gezin 
sinds kort een mini bus gekregen. Hiermee 
kunnen zij regelmatig met de kinderen er op 
uit. Behalve praktische zaken gaan ze  graag 
als gezin de natuur in. Dit vinden de kinde-
ren heerlijk. 

Wilt u voor dit gezin (blijven) bidden? 
Dat de ouders vanuit de Liefde van God 
de kinderen een goede opvoeding mogen 
meegeven. 

Naast gebed en de maandelijkse onder-
steuning van 500 euro, hebben we ook nog 
extra financiële steun nodig. De regenpijpen 
van het huis zijn namelijk verroest. Deze 
moeten op korte termijn vervangen worden. 
Naar verwachting gaat dit € 1.500,- kosten. 

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

Wederom gezinsuitbreiding!

Wilt u in de toekomst deze 
nieuwsbrief digitaal ontvangen en 
niet meer per post? Maak dat dan 
kenbaar via info@childrensrelief.nl 

o.v.v. uw naam en adres.

Uw gebed gevraagd
c Het volgende gezin heeft uw gebed hard nodig. Een tijdje geleden vroegen wij een spon-
sor voor Alesia, zodat zij naar de kleuterschool van Casa Lumina kan komen. Toen al was haar 
vader, Adi, erg ziek. Er is twee jaar geleden vastgesteld dat hij een tumor achter zijn oog had. 
Na het verwijderen van zijn oog is het helaas met Adi bergafwaarts gegaan. De artsen ga-
ven hem geen enkele kans. Op 9 juli jl. is Adi heengegaan en heeft hij bij de Here zijn intrek 
genomen. Adi is tot geloof gekomen in Casa Lumina. Zijn vrouw, Ioana, heeft hem tot het 
einde toe thuis verzorgd. Het is een groot gemis. De kinderen vragen regelmatig wanneer papa 
terugkomt.

c Wij willen u graag bedanken voor uw financiële ondersteuning. Wij hebben helaas vast-
gesteld dat de giften voor onze projecten zijn gedaald. Graag willen wij doorgaan de mooie en 
belangrijke projecten te blijven ondersteunen. Uw gebed voor voorziening is hard nodig.

Jantine, Tineke, Bianca en Olga

Op het moment heeft Children’s 
Relief diverse openstaande vacatures 
in binnen- en buitenland (op vrijwil-
lige basis). Voor meer informatie zie 

www.childrensrelief.nl

Cursus “Oriëntatie op Zending”
Van  5 – 7 november 2014
Voor meer info en/of aanmelding: 
info@childrensrelief.nl


