
Familiehuis
Beregowo

Oekraïne 

Geen eindstation  
 
Het familiehuis maakt een einde aan de uitzichtloze 
situatie. Met uw bijdrage wordt een verlaten kind een 
gewenst kind in een adoptiegezin.

Wilt u meer weten? Vraag aan:

• Infobulletin Children’s Relief (kwartaalblad).

• Actievoeren.

• Werkvakantiefolder Child Relief Reizen.

• Cursus Oriëntatie op Zending.

Machtiging

Ja, ik steun de kinderen in het familiehuis in Oekraïne / 
projectnummer 21514.

O Ik machtig u om maandelijks € ________ van 
onderstaande rekening af te schrijven

O Ik machtig u om eenmalig € ________ van 
onderstaande rekening af te schrijven.

Ingangsdatum: ___________________

Rekeningnummer:
        
 

Naam: Dhr/Mw/Fam ______________________________

Adres: __________________________________________

Postcode: _______________________________________

Plaats: __________________________________________

Telefoon: ________________________________________

E-mail: __________________________________________

Stuur mij info: ___________________________________

Datum : _________________________________________

Handtekening :

Zenden in gesloten enveloppe naar:
Stichting Children´s Relief
Postbus 2026 
2930 AA Krimpen aan de Lek

Herroepbaar binnen 56 dagen.

Stichting Children’s Relief
Postbus 2026
2930 AA Krimpen aan de Lek
Telefoon: 0180-521966
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

NL93INGB0000003584
NL38RABO0133376699
Projectnr 21514 Familiehuis Beregowo
Erkend als ANBI

Stichting Children’s Relief is verbonden 
met OostEuropa Zending



Familiehuis

Sinds 1995 werkt OostEuropa Zending in  Beregowo. 
Zij heeft hier een familiehuis geopend waar zij verlaten 
kinderen opvangt. In dit huis vinden baby’s een thuis. 
Een plaats waar ze gewenst zijn. Een plaats waar 
ze liefde en aandacht krijgen. Een plaats waar ze 
gestimuleerd worden en groeien in hun ontwikkeling. 
Het uiteindelijk doel is de kinderen te plaatsen in 
adoptiegezinnen. De kinderen ontvangen tijdens 
hun verblijf genezing en herstel, waardoor ze beter 
plaatsbaar zijn.
Tegelijkertijd zoekt het team naar Oekraïense 
adoptieouders. Zo krijgen deze verlaten baby’s een kans 
op een betere toekomst.

Achtergelaten

De situatie van de bevolking in het zuidwesten van 
Oekraïne is uitzichtloos. Ouders zijn vaak niet in staat 
om voor hun kindje te zorgen. Baby’s worden na hun 
geboorte achtergelaten in het ziekenhuis. Zij krijgen 
het etiket “verlaten kind”. Op de kinderafdeling 
verblijven ze onder schrijnende omstandigheden. De 
baby’s hunkeren naar liefde en aandacht, maar worden 
zelden opgepakt en geknuffeld. De hygiënische situatie 
is slecht. Veel kinderen zijn ondervoed en hebben 
een ontwikkelingsachterstand. Er is geen plaats voor 
hen. Deze kinderen wacht een leven waarin ze van 
kindertehuis naar kindertehuis worden overgeplaatst.

Een veilige haven

Een team van pedagogische werkers zet zich vanuit een 
christelijke levenshouding in voor:

• Het bieden van een veilige haven, zodat het kind 
zich leert hechten.

• Het geven van goede voeding en verzorging.

• Het geven van liefde en aandacht en het stimuleren 
van de ontwikkeling.

• Het voorbereiden van het kind op adoptie.

• Het zoeken naar en begeleiden van adoptieouders.


