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Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid;
verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op 
Hem,
En Hij zal het maken;
Psalm 37:3 -5 NBG

Ik hou erg van bovengenoemde Bijbelver-
zen. Toen ik pas tot geloof kwam werd ik 
er enorm door bemoedigd. Vooral de zin: 
“verlustig u in de Here, dan zal Hij u ge-
ven de wensen van uw hart.” En wat had 
ik veel wensen. Vele werden mij gegeven 
door de Heer, maar niet al mijn wensen 
werden vervuld. Alles is mede afhankelijk 
van het plan wat God met een ieder van 
ons heeft. Mijn allergrootste wens was 
om naar Roemenië te gaan, vlak na de 
revolutie in december van 1989. Dit werd 
anderhalf jaar later vervuld. Toen was ik er 
zelf klaar voor en wist mij ook echt geroe-
pen door de Heer. Al die tijd van wachten 
heeft mijn geloof om naar Roemenië te 
gaan alleen maar versterkt. Wachten is 
goed! Niet altijd leuk, maar wel goed.

Er staat natuurlijk meer in deze verzen 
dan alleen maar dat Hij de wensen van 
ons hart zal geven: we moeten onze weg 
op Hem wentelen. Zijn wil doen. En Hem 
vertrouwen! Zonder vertrouwen in Hem 
wordt elke taak die wij voor Hem doen 
“werken in eigen kracht”. Wie zou dat 
nu willen? We willen toch allemaal God 
dienen? Dan hebben we Hem nodig. Zelfs 
het dienen van Hem, kunnen wij nog niet 
zonder Hem. Want samen met Hem wan-
delen wij op de weg die Hij voor ons heeft 
uitgekozen.

Deze verzen bemoedigen mij nog steeds.
Vertrouw op de Here, want Hij is te ver-
trouwen!

Persoonlijk

Olga van Lavieren

Woonsituatie
Darius woont samen met zijn moeder 
Tunde, zijn oma en tante Elvira, de gehan-
dicapte zus van zijn moeder, in een woning 
van de sociale dienst. De woning is door 
de sociale dienst geheel gemeubileerd. Be-
halve hun eigen kleding hebben zij verder 
geen eigendommen.
Moeder heeft een minimale opleiding 
genoten. Hierdoor is het praktisch onmo-
gelijk voor haar om werk te vinden. Ze 
moet echter wel voor haar kind zorgen. De 
inkomsten van dit gezin zijn 35 euro per 
maand. Daarnaast ontvangen zij een inko-
men voor de gehandicapte zus, dat is rond 
de 180 euro per maand. Elvira is zwaar 
gehandicapt, maar de oma van Darius 
zorgt dagelijks voor haar, zoals haar aan- en 
uitkleden, douchen en eten geven.
De lopende onkosten zijn soms erg hoog, 
vooral in de winterperiode. Dit loopt wel 
op tot 120 euro per maand. Er blijft dan 
weinig over voor eten. Ze zorgen er wel 
steeds zoveel mogelijk voor dat alle reke-
ningen betaald worden.

Een ommekeer in hun leven
Moeder is erg blij dat ze besloten heeft 
Darius op kleuterschool van Casa Lumina in 
te schrijven. Het was voor haar en Darius 
een levensveranderende gebeurtenis.
Doordat ze Darius elke dag naar de kleuter-
school bracht en weer op kwam halen, kwam 
Tunde er achter dat er ook gelegenheid was 
om naar de kerk te gaan in Casa Lumina.
Op een dag is ze samen met Darius naar de 
kerk gekomen. Tunde werd zo aangespro-

ken door het Woord van God dat ze heeft 
besloten om God te gaan volgen. Er is veel 
veranderd in het gezin sinds die tijd. Ze 
kreeg de kracht om te stoppen met roken 
en samen met de andere gezinsleden leest 
ze elke dag in de bijbel en bidden ze met 
elkaar.
Darius heeft besloten dat hij later, als hij 
groot is, predikant wil worden. Thuis is hij 
hier in spelvorm mee bezig. Tunde heeft 
besloten zich in augustus te laten dopen. 
Wat een feest zal dat zijn.

Op school
Moeder is erg blij dat Darius elke dag naar 
de kleuterschool gaat en ook naar de kerk. 
Nu luistert hij thuis veel beter, spreekt erg 
goed Roemeens en hij is erg leergierig. 
Moeder hoopt dat Darius school leuk blijft 
vinden en dat hij verder zal leren wanneer 
hij groot is. Ze bidt tot God dat zij het zich 
kan veroorloven om hem later verder te 
laten leren.

Darius ontwikkelt zich erg goed.  Hij 
bezoekt de kleuterklas trouw en heeft 
daardoor veel geleerd in de twee jaar 
dat hij naar de kleuterschool komt.  Hij 
is erg getalenteerd op gebied van muziek 
en houdt erg van muziekinstrumenten, in 
het bijzonder de gitaar. De moeder van 
Darius is erg verantwoordelijk, respectvol 
en bijzonder geïnteresseerd in de educatie 
en ontwikkeling van haar kind. Samen met 
Darius worden vele kinderen geholpen. 
Helpt u mee?

Levensveranderend
Darius is vier jaar oud en komt vanaf 2013 naar onze kleuterschool ‘Casa Lumina’. Darius komt uit 
een gezin met de nodige zorgen. Omdat zijn vader overmatig alcohol ging drinken, besloot moeder 
om Darius alleen op te voeden. Het gedrag van vader had geen goede invloed op de baby.

Om het werk van Casa Lumina mogelijk te maken, hebben wij u nodig.
Maak uw gift over op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s Relief o.v.v. 
Casa Lumina 21110.

Darius



De zomer is eindelijk begonnen. We danken 
God voor het jaar dat achter ons ligt. Ik ben 
erg dankbaar voor alle dingen die ik mocht 
doen en meemaken.
Ten eerste de peuter- en kleuterschool in het 
zigeunerkamp van Janoshi. Afgelopen jaar 
werd deze school (opnieuw) geopend. Naar 
beide klassen kwamen 15 kinderen. Gedu-
rende het jaar kwam een professionele on-
derwijzeres de kinderen onderwijzen. Twee 
keer per week nam ik deze taak op me. De 
kinderen hebben het alfabet geleerd, kun-
nen een beetje lezen, schrijven en rekenen.
We zijn ook erg dankbaar voor de schoenen 
die we dit jaar mochten ontvangen door de 
actie die vanuit Children’s Relief is gehou-
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Children’s Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. 
Zij komen veelal uit gebroken gezinnen waardoor deze kinderen kwetsbaar zijn en weinig 
kans hebben op een goede toekomst. De projecten van Children’s Relief richten zich op 
goede scholing, opvoeding, zorg en aandacht.
Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop. Zij moeten zich kunnen ontplooien tot 
gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere kansen krijgen in de maatschappij. 
Wij laten ons in ons werk leiden door de volgende kernwaarden: persoonlijk, praktisch, 
bewogen, samenwerken en christelijk. Wij geloven dat het leven van ieder mens waardevol 
en kostbaar is. Wij willen gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om onze naasten lief te 
hebben als onszelf.

In de volgende projecten komt dit tot uiting:
1.  Kleuterschool ‘Het Vuurvliegje’ in Slobozia
2.  Sociaal centrum ‘Casa Lumina’ met diverse programma’s voor kinderen (en moeders)
3.  Verzorging van baby’s in staatsziekenhuizen in Oekraïne
4.  Huis ‘Elim’: opvang voor jonge moeders met hun baby
5.  Het Arendsnest: 24-uurs en dagopvang voor (straat)kinderen
6.  Evangelisatiewerk op scholen en internaten in omgeving Beregowo
7.  Familiehuis voor kinderen zonder (t)huis. 

Wilt u onze stichting en/of een van deze projecten ondersteunen? Elke donatie telt en is van 
onschatbare waarde. Ook kunt u Children’s Relief of een van de projecten promoten in uw 
omgeving. Ontvang bijvoorbeeld een informatiepakket met folders om uit te delen in uw 
kerk of op een vereniging. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen: info@childrensrelief.nl

Nieuwsberichten
Kinderen voor kinderen
De King’s Kids (zondagschool) van de 
Baptisten Gemeente in Nieuw-Weerdinge 
heeft afgelopen jaar een actie opzet met de 
kinderen van de kerk voor de kinderen van 
de kleuterschool in Slobozia. 
Op zondag 31 augustus 2014 begon de 
spaaractie. De kinderen kregen een uitleg 
waarvoor er gespaard zou worden en hoe ze 
dat gingen doen. Er werd gespaard met een 
grote Spaarpot op de King’s Kids en iedereen 
kreeg een spaarpotje mee om thuis te spa-
ren. De kids begonnen enthousiast mee te 
doen. Ook de Gemeentegroeigroepen en de 
Zusterhulp deden mee!
Op zondag 14 juni 2015 werd de actie afge-
sloten. Er is maar liefst € 670,- gespaard! 
Bedankt King’s Kids!

Verwarming voor kleuter-
school Slobozia
Volgend schooljaar zal de kleuterschool haar 
deuren weer openen. Nog voor de winter 
start, zal het verwarmingssysteem van de 
school vernieuwd moeten zijn. De oude is 
sterk verouderd en bijna kapot en kan om 
die reden de school niet meer (goed) ver-
warmen. Een nieuw en goed verwarmings-
systeem, die dan ook het hele schoolgebouw 
goed zal verwarmen, kost rond de € 3.000,-. 
Naast dit bedrag heeft de school brandhout 
nodig om te kunnen stoken. Dit zal ongeveer 
€ 1.000,- gaan kosten.

Wilt u een bijdrage leveren, zodat de 
kinderen straks in de winter in een 
warm leslokaal kunnen zitten?
Wij zijn erg dankbaar met elke 
bijdrage. U kunt uw gift overmaken 
op NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief, ovv 21202 - 
Verwarming kleuterschool.

Ook willen wij graag een oproep plaatsen 
voor een jonge dame uit dit zigeunerdorp. 
Zij zou graag in stad Iasi voortgezet onder-
wijs willen volgen. Helaas kunnen haar ou-
ders dit niet voor haar betalen. Dit financiële 
probleem zorgt er voor dat zij niet verder 
kan leren. Wat zou dat jammer zijn! Voor 
‘slechts’ € 150,- per maand kan zij wel ver-
der leren. Kunt u dit (mede)mogelijk maken? 
U kunt contact met ons opnemen via 
info@childrensrelief.nl. Hopelijk kunnen 
we dit met een aantal sponsoren mogelijk 
maken.

Doelstelling en projecten van Children’s Relief

Karachi

Help Viki helpen den. Dit gaf een grote vreugde!
Daarnaast doe ik evangelisatiewerk onder 
kinderen (tieners) op internaten. Vele van 
hen hebben hun school afgerond. Een jon-
gen, Karachi, heeft een moeilijk jaar achter 
de rug. Hij is 13 jaar en afgelopen jaar werd 
ontdekt dat hij ernstig ziek is waardoor hij 
mogelijk zijn school niet kan afronden. De 
arts stelde vast dat hij kanker heeft; een 
tumor in zijn hoofd en uitzaaiingen naar 
zijn hersenen. De dokter heeft een medi-
cijn voorgeschreven dat je niet kunt kopen 
in Oekraïne. Andere medicijnen die wel 
beschikbaar zijn, kan het gezin niet betalen. 
Het gezin is namelijk erg arm. We zoeken nu 
sponsors voor Karachi.
We bidden voor de toekomst van de kin-
deren die de school hebben verlaten, we 
bidden voor de gezondheid van Karachi die 
steeds verder achteruit gaat, we bidden voor 
mijn land Oekraïne. Maar er is een hoop die 
in mij leeft, hoop in Jezus Christus die ons 
redding biedt. 

Viki Antal

U kunt Viki en deze kinderen helpen
door een bijdrage te doneren op 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. 
Children’s Relief o.v.v. Jeugdwerk 
Beregowo 21515.


