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“Want ik had honger en jullie gaven mij te 
eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drin-
ken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen 
mij op.” Mattheus 25: 35 (NBV)

Op het moment zijn er vele maatschappe-
lijke discussie gaande. Van de boot-
vluchtelingen problematiek tot de zwarte 
piet discussie. Van het asielbeleid in Ne-
derland tot ‘wat te doen met Griekenland’. 
(harde) Discussies zijn gaande op social 
media. Er wordt veel gepraat, maar naar 
mijn idee te weinig gedaan. Ook door mij.

Als ik bijvoorbeeld denk aan de boot-
vluchtelingen. Al ruim 300.000 personen 
die dit jaar naar Europa zijn gevlucht en 
hulp zoeken. Ongeveer zoveel mensen als 
in de stad Utrecht wonen. 

Wat kan ik voor deze mensen doen? Wil ik 
überhaupt wat voor deze mensen doen? 
Los van alle discussies en lange termijn 
oplossingen: wat kan ik NU doen? Hoe 
kunnen wij deze mensen nu het beste hel-
pen. De termen bed, bad en brood zijn u 
wellicht bekend. Ik denk dat dat is wat we 
deze mensen in eerste instantie moeten 
bieden. Juist ook als christen hebben we 
de taak om voor onze naasten te zorgen. 
Ja, hen opvangen en daarmee het karakter 
van God laten zien. Jezus diende en Hij 
onderwees ons om dit te doen. “Heb God 
lief en je naaste als jezelf”. Juist door het 
dienen van je naaste, dienen we God.

Vers 40 “Ik verzeker jullie: alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaan-
zienlijksten van mijn broeders of zusters, 
dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Persoonlijk

Bianca Richter

Het is alweer een tijd geleden, maar het mo-
ment vergeet ik nooit. Wij bezochten Casa Lu-
mina om de kinderen en de gezinnen te gaan 
zegenen met Woord en Daad. Ik ken het werk 
en de mensen zo goed, dat het als het ware 
voor mij soms routine bezoekjes zijn. Schetst 
mijn verbazing dat God mij op een bijzondere 
manier aanraakte, die bepaalde reis.

Honger
Eerlijk gezegd zag ik een beetje op tegen de 
routine van de bezoeken, het aanhoren van 
de problemen met de gezinnen of de kin-
deren zelf. Hun grote armoede te zien en 
te beseffen dat zij elke keer opnieuw in de 
schulden zitten. Niet omdat zij de moeite 
niet nemen om de huur of de elektriciteits-
rekening te betalen, of die niet zouden 
willen betalen. Maar omdat hun kinderen 
honger hebben en zij eerst denken aan 
het kopen van voedsel. Geld voor andere 
dingen blijft er dan niet over. Laat staan 
dat er dan geld is voor onderwijs voor hun 
kinderen. 

Trauma’s
Problemen die al jaren zo zijn, en zo 
herkenbaar, dat ook dit een soort “routine” 
is van het aanhoren er van. Wetende dat 
we er soms zo weinig aan kunnen doen. 
De volwassenen, opgegroeid op straat of 
in een kindertehuis, hebben er soms nog 
steeds moeite mee zich aan te passen in de 
maatschappij. Dit mede door de manier 
waarop ze zijn opgegroeid en de trauma’s 
die ze hebben opgelopen in het kinder-
tehuis en het straatleven.

Jezus, onze Redder
In het sociaal centrum Casa Lumina worden 
de kinderen onderwezen. Het kost de 
ouders niets.
Casa Lumina zorgt voor de maaltijden, de 

schoolspullen en wat al niet meer. Uiteraard 
kost dit wel geld. Naast het onderwijs voor 
de moeders, de kleuters en huiswerkbege-
leiding, krijgen de kinderen ook godsdienst-
les. De boodschap van het evangelie staat 
centraal in heel het werk van Casa Lumina: 
De Here Jezus, de Redder van deze wereld, 
Hij stierf en betaalde voor onze zonden.

Alleen door gebed
De kinderen hadden dit jaar speciaal een 
verrassing voor ons voorbereid, omdat mijn 
reisgezelschap elk jaar Casa Lumina bezoekt 
om de kinderen en gezinnen te zegenen. 
De kinderen voerden een toneelstukje op. 
Het ging over de Redder van deze wereld 
en hoe je verlost kon worden van de zonde-
last, die zo zwaar op iemand kan drukken. 
Door gebed van iemand die van je houdt 
kan God je aanraken, zodat je beseft dat je 
Jezus Christus, onze Heer en Heiland, nodig 
hebt. Ik schoot op dat moment helemaal 
vol. Dat de kinderen zoiets moois kunnen 
laten zien! “Heer”, zei ik, “hier doen we 
het voor. Dank U wel. Dat de kinderen en 
hun ouders zullen weten dat U hun Redder 
bent.” 
En dan is er veel moeite, dan is er veel pijn,
maar Gods Woord houdt eeuwig stand en
doet zijn werk.

Het werk van Casa Lumina ondersteunen 
is zo belangrijk. Wij hebben uw ondersteu-
ning heel hard nodig.

Olga van Lavieren

U kunt deze kinderen en hun ou-
ders helpen. Maak uw gift over 
onder vermelding van “school-
jaar 2015/2016 Casa Lumina” op 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. 
Children’s Relief

Waar doe je het voor ?



“Hallo allemaal, mijn naam is Bolivar en 
ik lig op de baby afdeling in Beregowo.  Ik 
ben geboren op 7 mei 2015 en nu dus 4 
maanden oud. Een maand geleden kwam 
ik van Mukachevo naar Beregowo met een 
slangetje in mijn neus waar ik mijn voeding 
doorheen kreeg. Als ik ademhaal hoor je 
een gorgelend geluid.  Ik huilde heel veel 
de eerste weken en viel alleen in slaap als 
ik lekker werd geknuffeld door een van de 
Nederlandse lange termijnmedewerkers. 
Mijn longen zijn niet goed en de dokter ver-
telde al meteen dat ik waarschijnlijk niet zo 
lang zal leven.  Daarom moet ik ook in het 
ziekenhuis liggen.  Mijn papa, mama, oma 
en soms mijn broertje komen langs, maar 
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nachts willekeurige huizen binnen en schieten 
hele gezinnen dood. Dit gebeurde ook in de 
straat waar Olena en Sasha woonden.
Nadat hun kinderen op school wegens een 
aanslag een hele dag in de schuilkelders 
moesten zitten was de maat vol en is het gezin 
op de vlucht geslagen. Het straatkinderenhuis 
bied dit gezin nu onderdak. Na een jaar van 
omzwervingen en op vijf verschillende plaatsen 
te hebben verbleven, kan dit gezin nu tot rust 
komen in “Het Arendsnest”.  
 
Gemotiveerd door Gods liefde kunnen Olena 
en Sasha nu voor de kinderen zorgen door 
mee te helpen in de zorg voor de kinderen van 
“Het Arendsnest”. Zo helpt het straatkinderen-
huis vluchtelingen en helpen de vluchtelingen 
de straatkinderen.

Wilt u ons helpen de kinderen in het 
Arendsnest te blijven helpen? Maak dan 
uw gift over op NL93INGB0000003584 
t.n.v. Stg. Children’s Relief, ovv 21518 – 
vluchtelingen helpen straatkinderen

Door de oorlog die nog steeds gaande is in 
Oekraïne, zijn er meer en meer kinderen in een 
crisissituatie gekomen. 

Al langere tijd is er het verlangen om in het 
huis voor 24-uursopvang van “Het Arendsnest” 
(Beregowo) een gezin te hebben die met hun 
vader- en moederrol een voorbeeldfunctie 
voor de straatkinderen kunnen vervullen. Op 
bijzondere wijze kwamen we in contact met 
Olena en Sasha uit Donetsk, die samen met 
hun kinderen op de vlucht zijn voor het oor-
logsgeweld. Rebellen dringen om 4:00 uur ’s 
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“Straatkinderenhuis helpt vluchtelingen,
vluchtelingen helpen straatkinderen”

Ziekenhuis Beregowo helaas mag ik ze vaak niet zien.  Gelukkig 
krijg ik veel liefde en knuffels van Gerdien 
en Jorien.  Op dit moment gaat het best wel 
goed met mij: ik drink mijn flessen nu zelf 
leeg en ik groei. Daarnaast krijg ik de medi-
cijnen die ik nodig heb. Begin augustus ben 
ik begonnen met lachen, wat waren Gerdien 
en Jorien blij om mij zo te zien.” 

Gerdien en Jorien vertellen: “Voor ons is 
het belangrijk te zien dat, naast de liefde 
die wij kunnen geven, we het leven van de 
kinderen hier op de afdeling, doormiddel 
van luiers, eten, medicijnen, billendoekjes, 
crème en noem maar op, aangenamer 
kunnen maken.  Dit kunnen we niet zonder 
uw steun. Zoals u kunt lezen doen eten en 
medicijnen Bolivar op dit moment goed. 
Denk aan hem en de andere kinderen hier 
in het ziekenhuis?”

Onze Nederlandse medewerkers doen 
dit werk vrijwillig, maar elke maand 
hebben wij ongeveer € 450,- nodig voor 
de onkosten van luiers, voeding, 
wasmiddel en (incidenteel) medicijnen. 

Wilt u ons helpen deze kosten te 
dragen? Maak dan uw gift over op 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. 
Children’s Relief, ovv 21517 – babyzorg 

Voor de twee kleuterscholen in Roemenië zijn wij 
op zoek naar sponsors voor de kinderen die deze 
school bezoeken. Graag werken wij met persoon-
lijke sponsors, zodat een kind niet alleen financiële 
ondersteuning krijgt, maar u ook voor dit kind (en 
gezin) kunt bidden. Ook aankomend schooljaar 
zoeken wij weer sponsors voor een aantal kinde-
ren. Graag stellen wij u er twee voor, maar wij 
zoeken ook sponsors voor andere kinderen.
Ook kunt u er voor kiezen de kleuterschool in het 
algemeen te sponsoren. Dit kan periodiek, maar 
ook eenmalig.

Viorica-Fagaduinta Acatrinei is ge-
boren op 16 juli 2010. Ze komt uit 
een gezin met acht kinderen. De 
thuissituatie is schrijnend, de vader 
drinkt teveel en is vaak agres-

sief. De moeder heeft een slechte gezondheid, 
maar ondanks dat werkt ze hard om voor haar 
kinderen te zorgen. De kinderen zien er allemaal 
armoedig uit met oude, versleten kleding. 
Fagaduinta heeft van de juf wat nette kleren 
gekregen toen ze op school kwam, want die had 
ze niet. Afgelopen jaar kwam Viorica voor de 
eerste keer naar de kleuterschool en heeft kleine 
stappen vooruit mogen maken. Dit jaar zal ze 
weer naar de kleuterschool in Slobozia komen.

Maria-Doina Murguly is geboren op 
6 september 2011. Ze komt uit een 
gezin met vader, moeder en heeft 3 
broertjes en zusjes. Met z’n zessen 
wonen ze in een éénkamerapparte-

ment met keuken en badkamer. Haar vader werkt 
in de bouw. Per dag verdient hij € 12,-. 
Twee van haar broertjes zijn ook op de kleuter-
school van Casa Lumina geweest. Zij zitten nu op 
een Hongaars sprekende school. Ook haar moe-
der kwam, samen met haar, op het programma 
voor Moeder en Kind in Casa Lumina. Maria komt 
naar de kleuterschool in Casa Lumina en hoopt 
naar een Roemeens sprekende school te gaan.

Voor € 12,50 of € 25,- per maand kunt u een kind 
sponsoren. Als u bedenkt dat een salaris € 12,- per 
dag is, is dit van ontzettend grote waarde.

Het onderwijs bieden wij gratis aan en is 
bedoeld voor kinderen uit de meest arme 
gezinnen in Roemenië.

Wilt u één van deze kinderen of de kleuterscholen 
(periodiek) sponsoren. Neem dan graag contact 
met ons op via info@childrensrelief.nl of
telefonisch 0180 – 521 966.

U kunt ook uw algemene gift overmaken op 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s 
Relief, ovv Kind kleuterschool


