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“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor 
de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat 
u van de Heer een erfenis als beloning zult 
ontvangen -- uw meester is Christus!” (Kol. 3:23-24)

Na ruim vier jaar voor Children’s Relief gewerkt te 
hebben, ga ik deze periode afsluiten. Ik heb beslo-
ten een andere reis te gaan maken. Met ‘reis’ doel 
ik op een letterlijke en figuurlijke reis. Figuurlijk, 
omdat we allemaal in dit leven op reis zijn. De reis 
van het leven als pelgrim op aarde. In 1 Kronieken 
29:14 staat: “Want wij zijn hier maar voor een ogen-
blik, als vreemdelingen en mensen die op doorreis 
zijn”. Wij allemaal zijn op doorreis. 
Maar in mijn geval is de nieuwe reis die ik ga ma-
ken ook (tijdelijk) letterlijk, omdat ik voor 6 maanden 
door Zuid-Europa ga reizen. Naar beide ‘reizen’ zie 
ik ontzettend uit. 
De tijd die ik voor Children’s Relief mocht werken is 
een bijzondere tijd geweest. Ik mocht betrokken zijn 
bij prachtige projecten en mooie mensen ontmoe-
ten. Dit neem ik mee op mijn verdere reis. 
Bovenstaande Bijbeltekst lijkt misschien makkelijk 
als je voor een stichting werkt: ‘wat u ook doet, 
doe het van harte, alsof het voor de Heer is’. Ja, 
zendingswerk is werk voor de Heer, maar ook dan 
moet je je bewust blijven van wat je doet en je focus 
niet verliezen.
Zo geldt deze tekst voor een ieder van ons, welke 
‘taak’ we ook verrichten. Doe het voor de Heer, doe 
het met de Heer. Onze meester is Christus!

Het ga jullie goed. Gods zegen.

Persoonlijk

Bianca Richter

Ten eerste wil ik God danken, en vervolgens 
de organisatie Children’s Relief, omdat zij ook 
dit jaar onze kinderen hebben ondersteund. 
Kinderen die afkomstig zijn uit achterstand 
situaties in Slobozia. Kinderen waarvan de ou-
ders erg arm zijn, omdat er vaak geen ander 
inkomen is dan de kinderbijslag, die slechts 
een euro of twintig is. Ik ben blij dat we er in 
zijn geslaagd de talenten en kwaliteiten van 
deze bijzondere kinderen te stimuleren en te 
ontwikkelen. Zo worden ze voorbereid om te 
kunnen integreren in de complexe maatschap-
pij op sociaal, intellectueel, fysiek en emotio-
neel gebied. Zo kan de mentaliteit in Slobozia 
veranderd worden!

Met de financiële steun van Children’s Relief 
hebben deze kinderen onderwijs ontvangen, 
maar ook voor het eerst in hun leven kennis-
gemaakt met speelgoed, verf, kleurpotloden, 
en genoten ze van een sandwich.
De kleuterschool werkt volgens het school-
programma van de Roemeense Ministerie 
van Onderwijs. Daarnaast zijn er activiteiten 

die door onszelf worden gekozen en elke 
week weer terugkwamen, zoals:

Werken met klei
De kinderen hebben geleerd potten te 
maken op een schijf, onder leiding van een 
echte pottenbakker! Dit is een oud ambacht 
in onze streek. Veel zigeuners leefden van 
de ruilhandel met potten: bijvoorbeeld, 
een aardewerk pot voor mais.

Voedsel bereiden
Zowel kinderen als ouders genoten van 
deze activiteit. Ze hebben gezond ‘gekookt’ 
en gegeten onder leiding van een specia-
liste. Ook hebben kinderen samengewerkt 
met hun moeders die zo leerden gezonde 
recepten te bereiden voor hun gezin!

Engelse les
De kinderen hebben de beginselen van de 
Engelse taal geleerd.

Buitenschoolse activiteiten
Als uitstapje zijn de kleuters naar de stad 
Iaşi geweest waar ze een theaterstuk heb-
ben bewonderd, een overdekt winkelcen-
trum hebben bezocht, ze voor het eerst een 
roltrap en een lift zagen, ze pizza hebben 
gegeten en een modern toilet bezochten 
waar zelfs een handendroger was! Ze von-
den dit heel grappig of juist eng! 
Samen met een paar moeders is de 
kinderboerderij ‘Ark van Noach’ bezocht 
waar onze kinderen in contact kwamen met 
voor hen onbekende dieren. Ze vonden 
het heerlijk in de speeltuin op al die mooie 
speeltoestellen te kunnen spelen.
Bijzonder waren dit jaar ook de diverse 
vieringen. Aan de kerstviering deden 
zelfs enkele ouders mee die het kerststuk 
opvoerden en liedjes hebben gezongen 
voor de kinderen en andere ouders! Wat 

een moed….en plezier! Ook in andere 
bijeenkomsten hebben we het contact 
‘kleuterschool-kind-ouder’ gestimuleerd. Zo 
proberen we ouders bewust te maken thuis 
door te gaan met de dingen die kinderen 
op ‘Vuurvliegje’ leren.
Voor het nieuwe schooljaar hopen we 
binnenkort met de inschrijvingen voor 
nieuwe kinderen te beginnen en tevens 
hopen we, samen met u, deze kinderen op 
dezelfde manier voor te kunnen bereiden 
op het leven!

Helpt u mee, zodat dit belangrijke werk 
door kan gaan? Maak dan uw gift over 
op NL93INGB0000003584 t.n.v. St. 
Children’s Relief o.v.v. Het Vuurvliegje 
(centencode 02)

Note: Lăcrămioara is op zondagavond 21 augustus bevallen van een gezonde zoon: 
Matias. Hij woog ruim 4 kg.

Een veranderde mentaliteit

Graag nodigen wij u uit voor op onze ontmoe-
tingsdag op zaterdag 17 september. Het zal een 

inspireerde dag worden over zendingswerk en het 
werk van Children’s Relief. 

Ons thema: 
Kinderen helpen met hart en handen

Vanaf half 10 bent u van harte welkom op ons 
kantoor. Het programma duurt tot ongeveer half 4. 
Voor de lunch wordt gezorgd. Wij hopen u dan te 

ontmoeten! Graag vooraf aanmelden via
info@childrensrelief.nl
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De zomer is ten einde 
gelopen. Voor mij be-
tekent dit het eind van 
het jaar. In september 
start het nieuwe jaar. 
Als ik in één woord 
het laatste jaar moet 
beschrijven, dan is 
dat: druk…

Gedurende het afge-
lopen jaar bezocht 

ik Janoshi, een zigeunerdorp. Ik gaf daar 
bijbelonderwijs aan kinderen en vrouwen. 
Deze lessen worden voor deze arme bevol-
kingsgroep gratis aangeboden.
Daarnaast bezocht ik de internaten in 
Beregszász en Keresztur.
Het jaar sloot ik af met een kamp in Janoshi.
Ondanks dat ik moe ben, kan ik met dank-
baarheid terugkijken op het afgelopen jaar. 
Bijvoorbeeld als ik denk aan de hulp van 

zigeunermeiden die ik dit jaar heb ontvangen. 
Claudia, Valeria, Victoria en Szveta hebben 
mij geholpen bij het kinderwerk. Dit is een 
grote doorbraak!

Ten tweede het verhaal van Erik. Een half jaar 
geleden is hij naar het internaat gebracht. 
Erik was zo bang voor volwassenen dat hij 
begon te schreeuwen als hij een onbekende 
zag. Langzaam raakte hij vertrouwd met mij 
en de mensen op het internaat. Maar hij 
wilde niet praten. Iedereen raakte gewend 
aan zijn ongewone gedrag. 
Op een dag vertelde ik over het verhaal van 
Noach. Toen ik bij het deel aankwam, dat de 
dieren de ark binnen gingen, begon Erik te 
roepen: “Katten, katten, ze vergeten de kat-
ten!” Iedereen was verbaasd. Dit waren zijn 
eerste woorden op school.
Later bleek dat de ouders van deze jongen 
alcoholisten zijn. Ze zetten hun zoon in een 
aparte kamer waar hij leefde met katten.

Inmiddels kan Erik een beetje praten, maar 
dan is hij moeilijk te begrijpen. Het is dui-
delijk te zien dat hij verwaarloosd is. Toen 
hij door de kinderbescherming uit huis werd 
geplaatst was hij in shock. Nu blijkt dat dit 
was om de katten waar hij aan gehecht was, 
niet omdat hij zijn ouders zou missen… Hij 
kreeg meer warmte en liefde van de katten 
dan van zijn ouders. 

Zo wil ik in alles wat ik doe, bij de gebroken 
kinderen die ik ontmoet, het evangelie laten 
klinken en Gods liefde verspreiden. Zijn 
genade en liefde zijn groot!

Viki Antal

Helpt u Viki mee zodat zij Gods liefde aan 
de kinderen kan doorgeven? Maak nu uw 
gift over op NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief, o.v.v. Jeugdwerk 
Beregowo (centencode 05).

Gods liefde in een gebroken wereld

ONDANKS ALLES

Erzsebet woont met haar man Robert en 
hun twee kinderen (Robert jr. van 5 en 
Izabelle van 2,5 jaar) in een dorpje onge-
veer 7 km buiten Oradea. Het huisje waar 
zij wonen bestaat uit een woonkamer en 
een kleine keuken. Daarnaast is er nog een 
kamer en een kleine hal aan de andere kant 
van het huisje. Het huisje ziet er slecht uit 
en lijkt niet lang nog overeind te kunnen 
staan. De muren, en ook het dak, staan op 
instorten. In de winter is het er verschrikke-
lijk koud. Zelfs wanneer er wordt verwarmt, 

omdat er in de muren en het plafond gaten 
zitten. Ook de vloer zit vol gaten. Zij heb-
ben geen badkamer, geen stromend water 
en geen elektriciteit in huis. Water halen ze 
van ver.
Ze hebben een paar dieren, zoals varkens, 
geiten, kippen en eenden. Er is nog een 
kleine tuin waarin zij wat groenten telen. 
Hier kunnen ze een beetje van leven.
Zij zijn heel erg arm en kunnen het zich niet 
veroorloven de kinderen naar een kleuter-
school van de staat te sturen.

Elke dag brengt moeder haar zoontje Robert 
in weer en wind naar de kleuterschool. 
Erzsebet wilt het beste voor haar kinderen. 
Kansen die zij zelf als kind niet heeft gehad. 
Zij is erg geïnteresseerd in de vooruitgang 
van haar kind op de kleuterschool en bidt 
tot God dat Hij haar zal helpen in elk op-
zicht.

Zelf komt ze met haar dochtertje Izabella 
naar het programma voor Moeder en Kind. 
Ze wilt zoveel mogelijk leren over opvoe-
ding, hygiëne en over God.

De kinderen hebben zich goed ontwikkeld, 
zijn erg intelligent en ze doen mee met de 
programma’s (educatief en creatief) die hen 
in Casa Lumina worden aangeboden.

Het is een Hongaars gezin en ook thuis spre-
ken ze Hongaars met elkaar. In Casa Lumina 
wordt er Roemeens gesproken en onderwijs 
gegeven. Zodoende ontstaan er wel eens 
wat communicatieproblemen. Maar omdat 
zij regelmatig naar Casa Lumina komen be-
ginnen de kinderen steeds meer Roemeens 
te praten. Dit is van groot belang voor hun 
toekomst in Roemenië.

Helpt u mee zodat de kinderen van 
Robert en Erzsebet een goede opleiding 
kunnen volgen? Giften zijn van harte 
welkom op NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief, o.v.v. onderwijs 
Casa Lumina (centencode 03).


