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Voorwoord 
 

Ook in 2015 is St. Children’s Relief (hierna CR) voortgegaan met het verkondigen van het 

evangelie in woord en daad aan kinderen in achterstandssituaties in Oost-Europa. Wij zijn 

God dankbaar dat Hij heeft voorzien dat ook dit jaar de zorg voor kwetsbare kinderen door 

kon gaan. Wij danken een ieder die hieraan heeft bijgedragen door mee te werken, te bidden 

en het geven van een financiële bijdrage. Kinderen hebben hierdoor kansen gekregen zich 

emotioneel en educatief verder te ontwikkelen. De nauwe samenwerking met de ouders 

speelt hierin een belangrijke rol. 
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Projecten 
 
In 2015 continueerde CR de zes bestaande projecten, te weten: 

- Casa Lumina (Huis van Licht) in Oradea, Roemenië. 
- Kleuterschool Het Vuurvliegje in Slobozia, Roemenië 
- Kinderzorg ziekenhuizen in Beregowo en Vinogradiv, Oekraïne 
- Familiehuis in Beregowow, Oekraïne 
- Jeugdwerk in Beregowo en omgeving, Oekraïne 
- Straatkinderen project Het Arendsnest in Beregowo, Oekraïne 

 
 
Wederom zijn er werkvakanties georganiseerd ten behoeve van diverse projecten.  
 
 
Tevens is de ondersteuning van samenwerkingspartners voortgezet. Deze zijn: 

- Het begeleid wonen op de boerderij en andere kinderprojecten van Fundaţia Izvor in 
Iaşi, Roemenië 

- De pleegzorg van de familie Simonescu in Rupea., Roemenië  
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Sociaal Centrum Casa Lumina in Oradea (Roemenië) 

 

Sociaal Centrum Casa Lumina heeft zich ingezet voor jongeren die op straat leven. In de 

loop der jaren is de problematiek verschoven naar hun kinderen. De trauma’s die de 

ouders hebben opgelopen door het kindertehuis- en straatleven is dramatisch. De 

kinderen zijn hierdoor negatief beïnvloed en lopen hierdoor ook trauma’s op. Ook de 

kinderen uit zigeunergezinnen zijn beïnvloed door de zigeunercultuur, die soms haaks 

staat op de gangbare culturen. De medewerkers van Casa Lumina hebben de nodige 

opleidingen om deze kinderen en hun ouders te helpen en te begeleiden. 

 Casa Lumina (Huis van Licht) wil licht brengen in hun levens. 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 dan hun ouders zullen hebben. Elk jaar groeit 

het aantal kinderen, omdat de peuters naar de kleuterschool komen en de kleuters naar 

het programma voor huiswerkbegeleiding. 

 

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

wij 30 gezinnen met hun kinderen. 

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 in de loop der tijd geleerd om zijn energie 

goed te gebruiken. Tijdens zijn huiswerk te focussen en ‘uitleven’ bij 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. 
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Eenmaal per jaar is in Roemenië de gewoonte om een week lang andere activiteiten te 

organiseren. De kleuters doen dan elke dag een andere activiteit, zoals het bezoeken van de 

dierentuin. Hier zien ze de dieren waarover ze op de school hebben geleerd. Ook zijn ze 

naar het theater gegaan. De acteurs gingen na de voorstelling naar de kinderen toe om een 

praatje met hen te maken. Heel bijzonder voor deze kinderen die normaal gesproken aan de 

rand van de maatschappij leven. De kinderen genieten enorm en deze activiteiten zijn zeer 

leerzaam voor ze, maar het mag ook leuk zijn. Zo werden ze uitgenodigd door een andere 

kleuterschool om daar samen met de andere kinderen te spelen.  

Het Casa Lumina Adoptie Plan is opgericht waarin sponsors persoonlijk contact kunnen 

hebben met een kind. We streven er nog steeds naar dit programma meer gestalte te geven. 

Er zijn nieuwe sponsoren bij gekomen, waar wij erg blij mee zijn, maar we streven wel naar 

meer structurele sponsoring. 

 

Wanneer wij de mogelijkheden hebben, helpen wij nog steeds de gezinnen van de kinderen. 

Deze zijn bijzonder arm en hebben grote moeite het hoofd boven water te houden. Ook 

hebben wij nog steeds de mogelijkheden de gezinnen te helpen met kledij en meubelen. 
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Verder zijn er twee groepen en een echtpaar geweest die zich hebben ingezet voor deze 

doelgroepen. Zij hebben o.a. de lokale gevangenis bezocht om daar het Woord van God te 

brengen. Tevens bezochten zij de gezinnen van de kinderen om hen te bemoedigen. 

Ook namen zij de kinderen mee naar McDonalds, waar zij anders nooit komen en naar een 

speelpark. De kinderen genoten er met volle teugen van. 

De groepen verbleven in een gastenverblijf wat wij voor een zendingsvriend beheren.  

Het volgende werd gedaan voor het gebouw in 2015: alle binnenmuren konden worden 

gewit. In 2016, 1e half jaar: met behulp van sponsoren en twee goede doelen kon er een 

nieuw alarmsysteem worden aan geschaft, nieuwe jaloezieën voor alle ramen en een houten 

vloer voor elke ruimte (behalve de keuken en het kantoortje). 

Wij mochten grotere donaties ontvangen van vijf goede doelen, waar we erg dankbaar voor 

zijn. 

 

Een doel, ook voor het komende jaar, is meer sponsors zoeken en een beroep doen op 

stichtingen die donaties schenken aan goede doelen, zodat het project voortgang kan vinden 

en er verder geïnvesteerd kan worden in de kinderen voor hun toekomst.. 
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Kleuterschool Het Vuurvliegje in Slobozia (Roemenië) 

 

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, 

bestaande uit een klas van 24 en een van 23 kinderen. 

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

koude winter te verwarmen. 

Het einde van het schooljaar kon afgesloten worden met een schoolreisje door een speciale 

bijdrage van een vaste donateur van € 300,-. 

 

           

 

Naast de onderwijsactiviteiten heeft onderwijzeres en oprichtster Lacramioara Voinescu een 

onderwijsplan gemaakt dat overeenkomt met de voorschriften van de overheid. Verder 

vonden er extra educatieve activiteiten plaats en konden de kinderen een schoolreisje 

maken naar de dichtstbijzijnde stad, Iaşi. De kinderen bezochten de kinderboerderij “De ark 

van Noah”, die deel uitmaakt van Fundaţia Izvor.  

Ook bezochten zij een bos in de buurt. Hier verzamelden zij allerlei dingen uit het bos die 

weer gebruikt werden in kunst. 
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De ouders worden helemaal betrokken bij het onderwijs van hun kind. De relatie tussen 

moeder en kind is belangrijk. Hiervoor worden speciale activiteiten georganiseerd, om zo de 

relatie met kind en moeder te verbeteren. Moeder en kind bakten samen cakejes. 

 

Wat beoogt het project “Activiteiten met ouders” 

- De ouders bekendmaken met de nodige kennis en het respecteren van 

gedragsregels in de maatschappij, educatie over de mogelijkheden van hun kinderen 

om gezonde relaties te beginnen en te onderhouden met diegenen in hun directe 

omgeving. 

- Educatie over de positieve aspecten van de wil en het karakter, een positieve houden 

ten opzichte van zichzelf en anderen. 

- De activiteiten met de ouders worden gehouden met de psycholoog van de  

kleuterschool en we zien dat door middel van deze activiteiten de communicatie met 

de ouders beter gaat. 

 

Permanent is er educatief materiaal (boeken, speciale schriften, potloden, waterverf, 

verfkwastjes, speelgoed, etc.) beschikbaar. Elke dag is er: yoghurt, broodje, fruit en een 

snoepje voor de schoolkinderen.  
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Kinderzorg in ziekenhuizen (Oekraïne) 

 

Het project “Children's Departments” (ChD) is een project dat uitgevoerd wordt in 
ziekenhuizen in vier verschillende steden in de regio Transkarpaten: Beregowo, 
Winogradowo, Uzhgorod en Swalyawa. 
 

De kinderen die we helpen zijn niet in gezelschap van hun moeder, maar zijn, om wat voor 
reden dan ook, achtergelaten in het ziekenhuis. De sociale en emotionele verwaarlozing 
resulteert in een grote ontwikkelingsachterstand: kinderen ontwikkeling zich opmerkelijk 
traag en zijn niet in staat om zich te hechten. 
 
Gedurende de zeventien jaar dat het project draait is de problematiek van de kinderen op de 
afdelingen verschoven van hoofdzakelijk verlaten kinderen naar met name kinderen uit arme 
gezinnen, welke meestal geboorte en/of zwangerschap gerelateerde gezondheidsproblemen 
hebben. 
 
Bijvoorbeeld: veel kinderen hebben een laag geboortegewicht door alcoholgebruik, roken, 
en/of ziekte van de moeder. Het grootste gedeelte van deze groep kinderen is afkomstig uit 
zigeunergezinnen. De leeftijd van de kinderen varieert van pasgeboren  tot 1,5 a 2 jaar oud, 
maar meestal gaan de kinderen terug naar hun ouders als ze weer voldoende aangesterkt 
zijn. In de praktijk is dit meestal als de kinderen ongeveer een jaar oud zijn.  
 
Doel van het project is: “Gods liefde delen met deze kinderen”. Dit wordt gedaan door voor 
deze kinderen te zorgen: ze in bad te doen, tijdig de luiers verschonen, liefdevol voeden, 
spelen, zingen en bidden met en voor de kinderen. Zelfs op korte termijn laten de kinderen 
merkbare vooruitgang in hun gedrag en ontwikkeling zien. Meer nog, de kinderen ervaren 
Gods liefde en niemand kan dat van hen wegnemen. De bewogenheid, liefde en zorg voor 
de kinderen wordt gegeven door twee soorten medewerkers, namelijk de korte- en lange 
termijn medewerkers. 
 
Op de kinderafdeling van Winogradowo kwamen er op drie momenten in 2015 korte termijn 
vrijwilligers. Zij kwamen om te ondersteunen voor een periode van 10-12 dagen (voorjaar, 
herfst en winter) of 16-18 dagen (zomer). Over het algemeen droeg iedere medewerker de 
zorg voor 2-3 kinderen. Maar het aantal kinderen is erg wisselend in het ziekenhuis. 

We zenden een passende hoeveelheid medewerkers naar een ziekenhuis, maar tenminste 
altijd twee medewerkers. Dit jaar zijn 10 medewerkers met de gastgroepen in Oekraïne 
geweest om voor de kinderen te zorgen. 
 
Ondanks de positieve invloed van dit korte termijn werk, beschouwen we de lange termijn 
zorg als meer waardevol. De lange termijn medewerkers verblijven tenminste een half jaar in 
het ziekenhuis om voor de kinderen te zorgen. Gedurende dit “lange verblijf” ontwikkelen de 
baby's een sterke emotionele band met degene die hem/haar verzorgt, net zoals gebeurt bij 
een “natuurlijke” moeder. Soms zien we hoe de kinderen na een maand al erg gehecht zijn 
aan de vrijwilliger. 
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In 2015 zijn er drie lange termijn medewerkers werkzaam geweest in dit project. Al deze drie 
medewerkers waren werkzaam op de kinderafdeling van Beregowo. We hadden dit jaar geen 
lange termijn medewerker in Winogradowo.  

 

 

 

Naast de zorg voor de kinderen, verbeteren we de omstandigheden van de kinderafdelingen 

zelf, door renovaties uit te voeren en te voorzien in de benodigde materialen, wat binnen 

onze mogelijkheden ligt. Bijvoorbeeld: in 2015 op de afdeling in Beregowo, konden we de 

kinderen voortdurend 24 uur van goede kwaliteit Pampers voorzien, welke vele malen beter 

zijn dan de katoenen luiers vanuit het ziekenhuis. We willen graag deze Pampers aan alle 

kinderen geven, omdat hierdoor het beddengoed langer droog blijft. Ook betalen we 

gedeeltelijk de medicijnen en injectiespuiten die nodig zijn. Alle ziekenhuizen hebben kleding, 

speelgoed  en verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo, vochtige doekjes, shampoo, zalf 

etc. ontvangen. Zoveel als kon en nodig was. 

 

Ook gaven we materialen voor medisch gebruik, afhankelijk van de verschillende behoeften, 

zoals; digitale weegschalen, katoenen luiers, katheters, lege documenten en nog veel meer. 

Al dit werk is in eerste instantie gefinancierd met geld vanuit de organisatie Children’s Relief. 

Ook door de organisatie Stichting Werkgroep de Ruyter, en door leden van de “gast” 

werkgroep in 2014 en 2015 en van de lange termijn vrijwilligers welke werkzaam zijn binnen 

dit project. 
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Familiehuis in Beregowo (Oekraïne) 

 

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. De kinderen gaan naar school 

en doen in een speciale ruimte in het huis hun huiswerk. Verder is er ruimte voor het 

beoefenen van sport (dans, voetbal, judo) en uitoefenen van hobby’s, bijvoorbeeld viool 

lessen. De kinderen ontwikkelen zich allemaal goed.  

 

 

 

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, bemoedigen, sport en spel kond het Nederlandse gezin dit gezin ondersteunen. 
Ook maakte zij het financieel en praktisch mogelijk om een houtopslag te bouwen.  
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Jeugdwerk in Beregowo (Oekraïne) 

 

In de omgeving van Beregowo  zijn er veel kinderen die er alleen voor staan. Projectleidster 

Viki Antal organiseert wekelijks kinderprogramma’s voor kinderen in zigeunerkampen, 

scholen en internaten. Zij geeft hen een luisterend oor en advies. Persoonlijk contact en 

bouwen aan relatie is hierbij belangrijk. Het doel is de kinderen vertellen over de liefde van 

God, hen sterker te maken en te helpen de juiste keuzes in hun leven te maken. Hierdoor 

kan de neerwaartse spiraal van uitzichtloosheid doorbroken worden.  

 

Gedurende het hele jaar bezoekt Viki op vaste tijden (wekelijks) de diverse kampen, scholen 

en internaten. Twee keer per week geeft zij bijles aan 15 kinderen.  

 

Vorig jaar werd de kleuterschool in zigeunerkamp Jánoshi geopend. Kinderen die eerst niet 

naar school konden, krijgen nu onderwijs. In 2015 was dit een klas van 12 kinderen. 

 

 

 

Daarnaast is er een speciaal programma ontwikkeld voor vrouwen. Viki leert deze vrouwen 

lezen, schrijven en geeft informatie over (persoonlijke) hygiëne. 

 

Verder in Janoshi 

 

Er is via derden in 2015 veel geïnvesteerd in het kamp. Zou konden we 7 huisjes bouwen, 24 

huizen renoveren, een stuk weg aanleggen, 28 toiletten bouwen en installeerde we 11 

waterpompen.  
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Straatkinderen in Beregowo (Oekraïne) 
 

Doel van dit project is om kinderen op te voeden tot jongvolwassenen die in staat zijn om op 

een verantwoorde manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De visie van waaruit dit 

project werkt is om begeleiding en bescherming te bieden aan verlaten en verwaarloosde 

kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, ze te leiden tot een keuze voor Christus, waardoor een 

nieuwe manier van leven mogelijk wordt. Het straatkinderenproject bestaat uit drie 

verschillende vormen van opvang. 

 

Dagopvang (gevestigd in Bako Gabor street 79) 

“Het Arendsnest” vangt wekelijks ongeveer 30 kinderen op in de dagopvang, zij worden 

dagelijks opgevangen in kleine groepjes. Tijdens deze opvang werden de kinderen 

gestimuleerd in het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, 

ze ontvingen kleding en hielpen dagelijks bij het bereiden van de warme maaltijd. Er werd 

met de kinderen uit de bijbel gelezen en persoonlijke gesprekken hierover  gevoerd. Ook 

werd er gezongen en gebeden met elkaar. Tevens is er ruimte voor activiteiten op het gebied 

van sport, vrije tijd en creativiteit. 

 

Intensieve naschoolse opvang (gevestigd in Bako Gabor street 79) 

Het werd duidelijk dat deze vorm van hulp, aan kinderen met een grote achterstand op 

school, voorziet in een behoefte. Naast het huis voor dagopvang is er een garage. Dankzij 

sponsors kon deze garage omgebouwd worden tot een passende locatie voor deze 

doelgroep. Vijf kinderen bezochten dit programma vier dagen per week. Zij ontvingen extra 

onderwijs en hulp bij hun huiswerk van een leerkracht. Ook kregen zij dagelijks een warme 

maaltijd en  kwamen in aanraking met het Evangelie. 

 

24-uursopvang (gevestigd in Bako Gabor street 84) 

In de 24-uursopvang vonden vijf jongens en een meisje een plek om te wonen. De jongere 

kinderen kregen de mogelijkheid om “kind te zijn” en zichzelf te ontwikkelen in een veilige en 

christelijke sfeer. Zij werden begeleid in: het schoolgaan, zelfzorg en allerlei gebieden m.b.t. 

(persoonlijke)ontwikkeling. De oudere jongens, die hier al voor langere tijd wonen, kregen 

begeleiding in het ontwikkelen van meer onafhankelijkheid. 
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Extra activiteiten 

Helaas waren er afgelopen zomer geen vrijwilligers uit Nederland om werkzaam te zijn 

binnen de projecten, waardoor er geen zomerkamp en bijbelclub voor de kinderen 

georganiseerd kon worden. 

We hopen dat er komende zomer wel een bijbelclub en zomerkamp georganiseerd kunnen 

worden. 

Maar we mogen God danken omdat alle kinderen die aan de programma's deelnemen en 

ook de kinderen die in de 24-uurs opvang wonen (ongeveer 40 kinderen in totaal) van het 

uitstapje konden genieten bij het meer in de buurt van Beregowo. Dat was echt een 

onvergetelijke activiteit voor alle kinderen omdat het al een lange tijd geleden was dat we 

een uitstapje voor hen konden organiseren. 

 

Alle drie de projecten werden op een zeer kost besparende manier uitgevoerd. We zijn erg 

blij en bijzonder dankbaar voor Flora Brokaar, zij organiseerde acties en gaf persoonlijke 

cadeautjes aan ieder kind dat deelneemt aan onze programma's. De cadeautjes bestonden 

vooral uit veel schoolmaterialen, welke echt nodig zijn, gezien de meeste kinderen nog nooit 

schoolspullen gehad hebben voordat ze naar school gaan.   

 

Reparatie en renovatie 

In 2015 hebben we geen grote renovaties gehad, maar samen met onze sponsors konden 

we sommige gebreken in woning N79 en N84 repareren. Bovenal dank aan God dat we de 

kosten van de reparaties konden bekostigen. 

 

Resultaten van het afgelopen jaar 

In de 24-uursopvang hadden we het gehele jaar 5-6 kinderen. De dagopvang bood zorg aan 

35 kinderen per week. De intensieve naschoolse opvang/huiswerkbegeleiding draaide 4 

dagen per week met 5 kinderen, maar vanaf 2016 zal dit uitgebreid worden naar 5 dagen per 

week, omdat we de toezegging van een organisatie hebben gekregen, die dit voor het 

komende jaar wil sponsoren. 

 

In 2015 konden we een gezin helpen door ze woonruimte te geven in onze 24-uursopvang, 

buiten het oorlogsgebied in Oekraïne, maar de gedragsproblemen van onze kinderen waren 

te zwaar voor hen en aan het eind van het jaar zijn ze daar definitief mee gestopt. Het team 

dat daarvoor met deze kinderen (met gedragsproblemen) werkte, kon de zorg voor deze 

kinderen weer zonder problemen overnemen, gezien zij “onze” kinderen al vele jaren goed 

kennen. 

 

Als we tenslotte terugkijken op afgelopen jaar, past het ons de Heer te prijzen voor al Zijn 

hulp, omdat met Hem alle dingen mogelijk zijn, ook voor ons in het draaiend houden van 

onze projecten. 
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Samenwerkingspartners 

 

Afgelopen jaar hebben we het zendingswerk van onze samenwerkingspartners in Roemenië 

financieel ondersteund: het begeleid wonen op de boerderij van Fundatia Izvor in Iaşi en de 

pleegzorg van de familie Simonescu in Rupea. 

 

Een uitgebreide jaarreportage van elk project kunt u ontvangen door een e-mail te sturen 

naar: info@childrensrelief.nl  

 

2. Zendelingen 

Dankbaar zijn wij voor alle inzet van de Nederlandse zendelingen en alle lokale 

medewerkers in de projecten. In totaal waren er 3 Nederlandse zendelingen werkzaam in de 

ziekenhuizen.  

 

 

 

In de Children’s Relief projecten werkten 20 Oekraïense medewerkers / vrijwilligers, namelijk: 

Arendsnest 12, ziekenhuis 1, jeugdwerk in Beregowo 1, familiehuis 2 en partnerorganisatie 

kantoor 3. In Roemenië zijn dit er 14: 10 voor Casa Lumina en 4 in Slobozia. 
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3. Werkvakanties  

 

Deelnemers aan werkvakanties ondersteunen zendingswerkers ter plaatse en werken mee 

in een project. Ze bieden daadwerkelijk hulp, zijn een bemoediging voor de zendelingen en 

de inzet biedt hen de gelegenheid kennis te maken met zending.  

 

Het aantal deelnemers aan werkvakanties was dit jaar 42. Hiervan gingen 25 naar Roemenië 

(Casa Lumina) en 17 naar Oekraïne. Zij hebben zich ingezet voor het ziekenhuisproject (10) 

en de andere bezoeken waren voor diverse projecten. Het totaal aantal georganiseerde 

reizen met individuele inschrijving was 3. De andere 3 reizen / bezoeken waren vanuit de 

‘klant’ georganiseerde reizen. O.a. een gezin met drie jonge kinderen bezocht Oekraïne om 

daar een bijdrage te leveren. 
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 4. Personeel en organisatie 
 
Wij zijn heel dankbaar voor een ieder die een deel van zijn tijd geeft voor het zendingswerk. 
Het werk in Oost-Europa wordt gedragen door vele vrijwilligers, die zich op het 
zendingskantoor inzetten of vanuit huis een bijdrage leveren.  
Wij zochten naar versterking van het vrijwilligersteam, zodat wij de algemene organisatie 

beter kunnen uitvoeren.  

Op het zendingskantoor werkte één fulltime medewerkster (4 dagen) en één parttime 

medewerkster (3 dagen). Verder was er één vrijwilligster voor 1 dag per week. 

 

5. Voorlichting en PR 

 
Wij hebben afgelopen jaar het ingeslagen pad aangaande PR en voorlichting gecontinueerd 

om de betrokkenheid van onze bestaande achterban in Nederland en België bij onze 

projecten in stand te houden en waar mogelijk te vergroten.  

 

Infobulletins, presentaties en stands 

Voorlichting vond plaats via onze nieuwsbrief (5x per jaar). Wij hebben het zendingswerk van 

St. Children’s Relief gepresenteerd op verschillende zendingsbeurzen, op scholen en in 

kerken. Ook de deelnemers aan de reizen dragen bij aan het bekend maken van het werk in 

hun eigen achterban.  
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6. Financiën 
 

St. Children’s Relief krijgt haar inkomsten van individuele gevers, scholen en kerken en 

enkele fondsen. De meeste reisdeelnemers en andere betrokkenen werven in eigen kring 

voor een project. 

De inkomsten van St. Children’s Relief bedroegen in 2015 € 232.165. Dit bedrag bestaat uit 

giften van particulieren, kerken, bedrijven ect. Maar ook via fondsen.  

Tevens ontvingen wij € 2.185 van partner organisaties.   

 

Dit is een afname t.o.v. 2014, hoewel er een groei is in giften via particulieren en de fondsen. 

Inkomsten via partner organisaties is afgenomen.  

Projecten 

Het Schoolkind Adoptie plan bestaat uit 81 sponsors die maandelijks of periodiek dit project 

ondersteunen. Sommige sponsors ondersteunen meer kinderen. Daarnaast zijn er 4 vaste 

sponsors voor het moeder en kind programma.  

Er is een kleine afname te zien in het aantal vaste donateurs.  

 

Voor ‘Het Arendsnest’ was in 2014  een tekort, maar door het aanschrijven van fondsen staat 

dit project in 2015 niet meer in de min.   

Er zijn helaas nog tekorten voor Kleuterschool Het Vuurvliegje, Sociaal Centrum Casa 

Lumina en voor het jeugdwerk in Beregowo. Voor Casa Lumina werden ook fondsen 

aangeschreven en toegekend. 

 

In 2016 zal er nog meer gewerkt worden aan fondswerving, vergroting van betrokkenheid 

bestaande donateurs en het werven van nieuwe donateurs. 


