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Krimpen aan de Lek, augustus 2016       
 

Beste vrienden van Children’s Relief, 

Het eerste half jaar van 2016 is alweer verstreken. In deze periode schrijven wij altijd ons jaarverslag. 
Hierdoor mochten we met onze collega’s in het veld terugblikken op 2015. Dit is een goede manier om 
als team te kunnen zien wat voor bijzonder werk we mochten verrichten. En dit konden we alleen met 
uw en Gods hulp! Graag delen wij een aantal hoogtepunten met u via de korte nieuwsbrief. 

  
Casa Lumina  

Casa Lumina (Huis van Licht) wil licht brengen 
in de levens van kinderen. Er zijn programma’s 
voor kleuters, scholieren en moeders met hun 
peuters. Onze visie is om in de kinderen te 
investeren, zodat zij een betere toekomst 
zullen hebben dan hun ouders.  
Elk jaar groeit het aantal kinderen. Kleuters 
stromen door naar het programma voor 
huiswerkbegeleiding; deze groep wordt steeds 
groter. 

 
In 2015 waren er 5 moeders en 6 peuters. 17 
kleuters en 21 scholieren. In totaal hielpen wij 
30 gezinnen. 

 
Eén van de kinderen, waar wij zeer trots op zijn en bijzondere goede resultaten op school heeft, is 
Kristof Nicolas, die in groep 3 zit. Hij is in 2011 op de kleuterschool gekomen en daarna bij de 
huiswerkbegeleiding, waar hij het bijzonder goed doet. Hij woont samen met zijn moeder, zijn broertje 
en zus. Nicolas snapt heel snel waar het om gaat wanneer het hem wordt uitgelegd en laat zich niet snel 
ontmoedigen als hij veel huiswerk heeft. Nicolas komt elke dag bij ons en in de loop der jaren heeft hij 
zich goed ontwikkeld. In het begin kon Nicolas zich niet lang concentreren en was hij hyperactief, zodat 
de andere kinderen er last van hadden. Hij heeft afgelopen tijd geleerd om zijn energie goed te 
verdelen. Hij is nu beter in staat om met gerichte aandacht zijn huiswerk te maken en zich “uit te leven” 
tijdens vrijetijdsactiviteiten. Nicolas is een bijzonder kind dat van rekenen en tekenen houdt.  

De impact van dit programma is zeer positief geweest en beïnvloedt het leven van dit kind en van zijn 
familie in positieve zin. 

 

Wij hebben u nodig! Helpt u Children’s Relief, zodat wij de 

maandbudgetten naar onze projecten in Roemenië en 

Oekraïne ook in de zomermaanden kunnen overmaken? 

Maak nu uw gift over op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. 

Children’s Relief o.v.v. ‘zomeractie’ (centencode 77). Lees 

onderstaande nieuwsbrief voor meer informatie. 
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Het Vuurvliegje  

In 2015 heeft hetzelfde onderwijsteam aan de kleuterschool leiding 
gegeven, bestaande uit 2 leraressen, 1 psycholoog en 1 verzorgster. 
De school werd bezocht door 47 kleuters, verdeeld over een klas van 
24 en één klas van 23 kinderen. 

Voor de winter konden we € 700,- beschikbaar stellen voor 
brandhout om het gebouw in de koude winter te verwarmen. 

 

 
Familiehuis 

De familie Birta vangt in het familiehuis kinderen op die verlaten 
of weggehaald zijn bij hun ouders. Het gezin, met een 
biologische zoon van 18 jaar, biedt pleegzorg aan inmiddels 5 
kinderen. Met elkaar leven en functioneren zij als een gezin. 

Het familiehuis kreeg dit jaar een speciaal bezoek van een gezin 
uit Nederland. Zij mochten er zijn voor familie Birta en hun 
kinderen. Door middel van gesprekken, uitwisselen van 
informatie, bemoediging, sport en spel kon het Nederlandse 
gezin deze familie ondersteunen. Ook maakten zij het financieel 
en praktisch mogelijk om een houtopslag te bouwen. 
 
 
In alle open- en eerlijkheid willen we met u delen dat de giften afgelopen tijd zijn teruggelopen. Deze dip 
zien we vaker tijdens de zomermaanden. Dit maakt het voor ons moeilijk om de maandelijkse budgetten 
naar de projecten in Oekraïne en Roemenië over te maken. De vaste maandlasten die wij nodig hebben 
voor bovenstaande en onze andere projecten is € 7.000.  

Ziet u een kans om ons te helpen deze prachtige  projecten met ons financieel te dragen? Wij zijn 
compleet afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs. Alleen zo kunnen wij de projecten 
continueren. Kunt u iets voor ons betekenen? Te denken valt aan het aanvragen van een collecte in uw 
kerk. Of werven binnen uw familie- en vriendenkring? Misschien heeft u zelf wel een leuk idee om een 
actie op te zetten? Help ons mee met een gift o.v.v. ‘ Zomeractie’ (centencode 77). 

Op zaterdag 17 september organiseert Children’s Relief een ontmoetingsdag op ons kantoor in Krimpen 
aan de Lek. Graag nodigen wij u uit voor deze dag. We vertellen dan graag meer over de stichting en (de 
ontwikkeling van) de projecten. We willen u graag ontmoeten. De dag duurt van 10:00 tot ongeveer 
15:00 uur. Zet u de datum alvast in uw agenda? Graag vooraf aanmelden via info@childrensrelief.nl  

Hopelijk tot ziens.  

Een hartelijke groet, 

Olga van Lavieren en Bianca Richter  
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