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Oekraïne 

Een gift voor een verlaten kind   
 
Met uw bijdrage kunnen deze kinderen de liefde en 
verzorging krijgen die ze nodig hebben.
Laten wij deze verlaten kinderen niet vergeten.
Zij kunnen niet zonder uw hulp!

Wilt u meer weten? Vraag aan:

• Dvd “I have called you by name”

• Reiswijzer

• Informatiepakket vacatures

• Cursus Oriëntatie op Zending

• Actievoeren 

• Infobulletin Children’s Relief

Machtiging

Ja, ik steun de kinderen in de ziekenhuizen in Oekraïne 
/ projectnummer 21517

O Ik machtig de Stichting Children´s Relief om 
maandelijks € ________ van mijn bankrekening af te 
schrijven.

O Ik machtig de Stichting Children´s Relief om eenmalig 
€ ________ van mijn bankrekening af te schrijven.

Rekeningnummer:
        
 

Naam: Dhr/Mw/Fam ______________________________

Adres: ___________________________________________

Postcode: ________________________________________

Plaats: __________________________________________

Telefoon: ________________________________________

E-mail: __________________________________________

Stuur mij info: ____________________________________

Datum: __________________________________________

Handtekening:

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

Herroepbaar binnen 56 dagen.

Stichting Children’s Relief is verbonden 
met OostEuropa Zending



Hulpverlening

Sindsdien wordt intensief hulp geboden om zo, in 
samenwerking met het personeel, de situatie voor de 
kinderen te verbeteren en hun kansen in de toekomst te 
vergroten.

De hulpverlening bestaat uit:

• Directe zorg:
Korte werkvakanties.
 Zendingswerkers voor lange termijn.

• Structurele hulp:
Verstrekken van voeding, medicijnen, speelgoed en 
verzorgingsproducten.
Voorzien in luiers, beddengoed en kleding.

• Projectmatige hulp:
Renoveren van de afdeling.
Vernieuwen van bedden en matrassen.
Aanleggen van sanitaire voorzieningen.
Aanschaf van medische materialen.

• Financiële bijdrage voor onze vaste locale werkers.

Begin

In 1997 werkte het eerste team Nederlanders mee op 
de kinderafdeling van het ziekenhuis in Beregowo. 
Het team trof een schrijnende en uitzichtloze situatie 
aan. Achtergelaten ondervoede baby’s; nauwelijks 
voeding en medicijnen; tekort aan kleding en luiers; 
slechte hygiënische omstandigheden. Door gebrek 
aan liefde en aandacht hadden de kinderen een 
ontwikkelingsachterstand.

Een kind aan het woord

“Ik lig al maanden in mijn bedje. Mijn moeder heeft 
mij hier achtergelaten. Ik ben erg verdrietig en voel 
mij alleen. Niemand pakt mij op. Ik verlang naar een 
knuffel. Ik lig in mijn natte luier. Ze leggen soms een 
flesje in mijn bed, maar ik kan het niet pakken. Ik heb 
honger!”

Visie

De visie van stichting Children’s Relief is om de liefde 
van Christus te verspreiden door dienstbaarheid. 
Vrijwilligers geven liefde en aandacht aan de kinderen 
en stimuleren hen in hun ontwikkeling. Zij willen hierin 
een voorbeeld zijn voor het Oekraïense personeel.
Zij worden gemotiveerd door Jacobus 1:27:
“Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, 
is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.”

Toekomst

Inmiddels is de hulp uitgebreid naar ziekenhuizen in 
Vinogradiv, Uzhgorod en Swalyava. Ook daar is al veel 
verbeterd. Er is echter nog steeds een groot tekort aan 
zorg, financiën en personeel. De kinderen ontvangen 
nog steeds te weinig liefde en aandacht. Het is voor hen 
erg belangrijk dat de hulpverlening doorgaat.
Uw belangstelling, gebeden en giften kunnen zij niet 
missen.


