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Exodus 3:14 Toen zei God tot Mozes: Ik ben 
die Ik ben. (NBG)

Zoals gewoonlijk was Mozes de kudde aan 
het hoeden. Deze keer was hij bij de berg 
van God, Horeb. Hij zag er een braam-
struik in brand, die niet verbrandde. Dich-
terbij gekomen, hoorde hij Gods stem uit 
de braamstruik zeggen: Mozes, Mozes. In 
de bijbel lees je vaker dat God twee keer 
roept. Als dit gebeurt, luister dan goed, er 
gaat iets belangrijks komen!

God spreekt tegen Mozes dat Hij het 
hulpgeroep van Zijn volk wel degelijk 
heeft gehoord. Hij luistert altijd. Al duurt 
het langer dan wij hopen, Hij heeft altijd 
aandacht en zal uitkomst geven. God zegt 
tegen Mozes: “ga, Ik stuur je naar Farao, 
om Mijn volk, uit Egypte (de slavernij) te 
leiden”. In vers 11 zegt Mozes: 
“Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en 
de Israëlieten uit Egypte zou leiden?” 

Hoe vaak kunnen wij ook gering van ons-
zelf denken. Maar God zegt dan iets prach-
tigs in vers 12: “Ik ben immers met U!” Hij 
gaat altijd met ons mee. Mozes blijft tob-
ben over hoe het dan toch moet en vraagt 
dan aan het eind van vers 13: “… Hoe is 
uw naam?”. Toen maakte God zich bekend 
met de diepe woorden: ”Ik ben die Ik ben”. 
Zo wil Hij voor altijd genoemd worden. 
God de Schepper van hemel en aarde ging 
met Mozes mee. Mozes’ focus was gericht 
op zichzelf en het onmogelijke. Zijn focus 
moest gericht worden op: IK ben die Ik 
ben. Zo mogen wij ook met alles wat in 
ons is, ons richten op: Ik ben die Ik ben. 
Laat maar diep doordringen wie Hij is en 
wat Hij heeft gedaan voor ons. Hij is altijd 
bij ons. 

Persoonlijk

Jantine Tromp

Geef mij ruimte
De naam ‘Children’s Relief’ betekent 
‘Kinderhulp’, maar ook ‘verlichten’. Samen 
met uw hulp, willen wij de kinderen tot 
hulp zijn en hun moeilijke omstandigheden 
verlichten. Wij willen kinderen hoop geven 
op een betere toekomst. Praktische hulp, 
maar ook vertellen over de Hoop die er is 
in Onze hemelse Vader. De grote Helper wil 
ons allen tot hulp zijn. Wij zijn afhankelijk 
van Zijn hulp. Afgelopen 25 jaar hebben 
wij, met uw hulp, kunnen helpen en heb-
ben ook wij Gods hulp ervaren. 
Als we in de Engelse bijbel het woord 
‘relief’ opzoeken komen we prachtige 
teksten tegen. Eén van deze teksten: 
“Answer me when I call, O God of my 
righteousness! You have given me relief 
when I was in distress. Be gracious to me 
and hear my prayer!” (ESV) Psalm 4:1
In de Nederlandse Bijbel staat het zo:
“Antwoord mij als ik roep, God die mij 
recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd 
word, wees genadig, hoor mijn gebed.”

Terug in de tijd
Als we terugkijken naar belangrijke gebeur-
tenissen de afgelopen 25 jaar, dan zijn er  
vele momenten te noemen. Een paar van 
deze mijlpalen op een rij:
1995 Het familiehuis in Beregowo. Oekra-
ine, werd geopend. Inmiddels zijn vele kin-
deren geholpen door (tijdelijk) onderdak.
1996 Het werk onder straatjongeren in 
Oradea, Roemenië begon. In 2001 werd 
‘Casa Lumina’ (huis van Licht) geopend! 
Een sociaal centrum, gericht op hulp voor 

kinderen en gezinnen. Er zijn ook laag-
drempelige kerkdiensten en Bijbelstudies. 
1997 Het eerst team ging naar het zie-
kenhuis in Beregowo, om de baby’s liefde 
en aandacht te geven. Ook de erbarmelijk 
omstandigheden in het ziekenhuis zijn 
sindsdien aanzienlijk verbeterd. 
1998 Kleuterschool “Vuurvliegje” in 
‘Slobozia’, Roemenië, werd geopend. De 
school draait al weer 17 jaar. Sommige van 
de eerste kleuters hebben gestudeerd in 
Iaşi. Beatrice werkt nu als juf op de kleuter-
school, maar was zelf ooit leerling. 
1999 Viki Antal start een project gericht op 
evangelisatie onder jeugd op scholen en 
internaten in de omgeving van Beregowo.
2003 Straatkinderenproject “Het Arends-
nest” komt tot stand. Nu een 24-uursop-
vang, een dagopvang en een plek voor 
huiswerkbegeleiding. 
2015 Het arme zigeunerdorp Janosi krijgt 
een eigen kleuterschool voor de kinderen 
van het dorp in samenwerking met een 
kerkgemeente uit Eindhoven.

Dankbaar
Wij zijn dankbaar voor deze 25 jaar waarin 
het evangelie verspreidt kon worden in 
woord en daad. Vele kinderen en gezinnen 
zijn geholpen. Het zijn prachtige, levens 
veranderende gebeurtenissen waarvan we 
mogen getuigen. Alle eer aan God!
Zonder u konden wij dit niet realiseren. 
Hartelijke dank daarvoor! U bent ons, 
en daarmee de kinderen, tot grote zegen 
geweest. We hopen dit werk samen met u 
te kunnen voorzetten.

25 jaar Children’s Relief!
In februari 1990 werd de afdeling Children’s Relief bij OostEuropa Zending opgericht. Zoals 
de naam al doet vermoeden, was (en is) deze afdeling gericht op het welzijn van kinderen in 
Oost-Europa. Sinds 2007 zijn wij een zelfstandige stichting, nog steeds verbonden aan de 
OostEuropa Zending.

Wilt u het werk van Stg. Children’s Relief blijven ondersteunen? Maak dan uw gift 
over op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children’s Relief o.v.v. Jubileumgift.



Even de benen strekken…
Heb je wel eens veel te lang in bed gelegen? Of veel te lang in één houding gezeten? Weet 
je hoe het voelt als je je lichaam niet voldoende kan bewegen? 

Kinderen in het ziekenhuis van Oekraïne, die daar 
vanwege verschillende redenen zijn achter gebleven, 
liggen vaak te lang alleen in hun bedje. Geld tekort, 
verslaafde ouders of een moeder die je gewoonweg 
niet wil hebben betekent in Oekraïne dat een kindje 
het eerste levensjaar doorbrengt in een ziekenhuis-
bedje. Ons werk houdt in dat wij de kinderen mogen 
stimuleren in de ontwikkeling. Kinderen worden door 
ons gevoed op schoot in plaats van in bed. Kinderen 
mogen spelen in de box in plaats van zichzelf ver-
maken in bed. Kinderen kunnen even hun beentjes 
strekken en leren lopen, want dat kan niet bed. 
Dit laat zien hoe belangrijk het is om kinderen uit hun 
bedje te halen. En in dit alles de liefde van God uit te 
stralen, zodat het kindje gaat beseffen dat hij/zij een 
parel in Gods hand is.

Jorien de Ruiter

Deze maand heeft Marjanne Buning afscheid genomen van de baby’s na 8 maanden 
werkzaam te zijn geweest. Jorien de Ruiter werkt nu tijdelijk alleen in het ziekenhuis. Vanaf 
half maart zal Gerdien van de Bunt haar gaan versterken. We zijn dankbaar voor al onze 
medewerkers in het veld! Deze medewerkers leven van giften uit hun eigen netwerk.

Voor het ziekenhuisproject hebben we maandelijks € 500,- nodig.

Wilt u meehelpen om deze kosten te dragen? Maak dan uw gift over op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children’s Relief, o.v.v. Ziekenhuisproject 21517

Persoonlijke sponsoring
In Casa Lumina worden diverse projecten georganiseerd. Voor drie van deze projecten zoe-
ken wij persoonlijke sponsors in Nederland. Graag stellen wij twee kinderen aan u voor: 

Adriana-Alexandra Rostaş, Alexandra is haar roepnaam, wordt bin-
nenkort 8 jaar. Zij zit in haar tweede leerjaar, maar krijgt dit school-
jaar voor het eerst huiswerkbegeleiding in Casa Lumina. Alexandra 
komt uit een gezin met vader, moeder en vijf kinderen. Haar broertje 
en zusje komen naar de kleuterschool. Het gezin woont in totaal met 
twaalf personen in een tweekamerappartement en is erg arm. Het is 
prettig dat Alexandrahuiswerkbegeleiding krijgt, want haar ouders 
zijn ongeletterd.

Beata Horvath is een jonge vrouw van 20 jaar uit een gebroken 
gezin. Zij heeft een dochter, Patricia, van ruim 1 jaar. Haar man zit 
in de gevangenis. Naast de zorg voor haar dochter, zorgt Beata ook 
voor het kind van haar man uit een vorige huwelijk. In het Moeder-
en-kind programma leert Beata veel over opvoeden. Dit wil zij graag 
leren, want van huis uit kreeg zij dit niet mee. Ook is zij bijzonder 
geïnteresseerd naar God. 
Patricia is een gezonde baby en ontwikkelt zich goed. 

Voor € 12,50 of € 25,- per maand kunt u een kind (en moeder) sponsoren. Wilt u 
meer informatie ontvangen, stuur dan een email naar info@childrensrelief.nl
Met een eenmalige bijdrage (project 21110) zijn we ook heel blij.
Uw bijdrage voor een van deze kinderen kunt u overmaken op rekeningnummer 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children’s Relief, o.v.v. naam kind
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Oma Florica

In onze nieuwsbrief van november 2014 
konden wij u op de valreep mededelen dat 
de kansen van oma Florica gering waren.
Wij kregen op 9 december het bericht dat zij 
was heengegaan.
Oma Florica wist zich geborgen in God.
Wij wensen de familie veel sterkte  toe met 
dit verlies.
Wij danken u hartelijk voor uw trouwe finan-
ciële ondersteuning voor oma.

Werkvakanties

In 2015 staan er weer diverse werkvakanties 
op de planning. We organiseren reizen naar 
ons ziekenhuisproject in Oekraïne. Je helpt 
dan mee met de dagelijkse verzorging van 
deze baby’s. Er wordt anders helaas weinig 
aandacht geschonken aan de baby’s. Deze 
momenten zijn van onschatbare waarde!
Ook vindt er weer een vakantiebijbelclub 
plaats voor de (straat)kinderen in Beregowo. 
Door middel van vertellingen, drama, dans, 
muziek en creativiteit leren de kinderen over 
Gods liefde. Ook sport, spel en plezier zijn 
belangrijk om de kinderen een onvergetelijke 
tijd te geven.
Voor deze reizen zoeken we enthousiaste 
mensen die hart hebben voor kinderen en 
voor God. Kijk op onze website (onder werk-
vakanties) voor meer informatie of mail naar 
bianca@childrensrelief.nl

Hartelijk dank voor de winterschoenen

In onze 
nieuwsbrief 
van december 
2014 deden 
wij een oproep 
voor geld om 
daarmee de 
kinderen in 
Slobozia van 
goede, warme 
winterschoenen 
te voorzien. De 
respons was 
enorm! Alle 42 
kinderen heb-
ben nu nieuwe 
schoenen. Wat waren zij hier ontzettend blij 
mee! Zelf het meest verlegen kind was aan 
het dansen van blijdschap en dankbaarheid.

Lăcrămioara bedankt u allen en wenst u Gods 
rijke zegen toe.

Nieuwsberichten


