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De dief komt niet dan om te stelen en te 
slachten en te verdelgen; Ik ben geko-
men opdat zij leven hebben en over-
vloed. Joh. 10:10 (NBG)

We gaan nog even verder met de tekst van 
de vorige editie. Het feit dat de Heer Jezus 
ons leven en overvloed heeft gegeven is 
van essentieel belang. In de Bijbeltekst zegt 
Hij eerst dat de dief niet komt, dan alleen 
om te stelen. We zien het om ons heen. 
Er is er veel leed in de wereld. Vooral veel 
kinderleed. Hartverscheurende berichten 
zien we voorbij komen over erbarmelijke 
situaties waar kinderen in moeten leven. 
Vaak ook zonder liefde en hoop.

Als we denken aan de kinderen in Afrika of 
de kinderen in oorlogsgebieden, wat leven 
wij hier dan beschermd. Hoewel er ook in 
Nederland veel kinderleed is. Hoe kinderen 
soms behandeld worden door hun ouders 
of door anderen die hen verschrikkelijke 
dingen aan doen. Of ouders die hun kind 
verliezen door ziekte. Sommige ouders 
kunnen het niet meemaken om hun kind 
volwassen te zien worden, wat de reden 
daarvoor dan ook is.

In de gebieden waar Stichting Children’s 
Relief actief is, is er heel veel kinderleed. 
Het verhaal van een van de kinderen waar 
Viki mee in aanraking komt is hier een 
voorbeeld van.
Daarnaast is er ook veel verborgen leed. 
Onze medewerkers in Roemenië en Oe-
kraïne hebben er dagelijks mee te maken. 
Daarom hebben zij Gods wijsheid nodig om 
er op een goede manier met de kinde-
ren om te gaan en aan te sluiten bij hun 
behoeften.

De projecten van Children’s Relief proberen 
hier zoveel mogelijk op in te spelen. Het 
is natuurlijk vanzelfsprekend dat wij geen 
vader of moeder kunnen vervangen. We 
kunnen hen wel de liefde van God laten 
zien en investeren in hun toekomst.
Doet u mee?

Persoonlijk

Olga van Lavieren

Emilia
Emilia is een meisje van 8 jaar oud. Ik 
ontmoette haar voor het eerst afgelopen 
voorjaar.  Ze maakte een stille en verlegen 
indruk en wilde niet meedoen met de 
programma’s.
Tijdens de zomerperiode heb ik haar niet 
gezien, maar op een zaterdag in oktober 
kwam ze toch weer  naar ons programma 
en vertelde ze me iets over haar situatie: Ze 
vertelde dat ze uit het gebied van Donetsk 
komt, haar vader in de gevangenis zit, dat 
haar moeder er niet meer is en dat ze maar 
tijdelijk op het internaat zou wonen omdat 
haar ouders haar al snel op zouden komen 
halen.
Een onsamenhangend verhaal.

Tragisch
Later sprak ik de directeur van de school en 
hij vertelde me iets over haar leven.
Emilia is inderdaad opgegroeid in Donetsk, 
haar beide ouders waren alcoholverslaafd, 
moeder had tevens psychische problemen. 
De alcohol had hier geen positieve uit-
werking op. Het gezin woonde bij oma in. 
Oma zorgde meestal voor Emilia en moest 
haar verdedigen tegenover haar dronken 
ouders.
Op een dag vond er een tragische gebeur-
tenis plaats in het gezin. Door de alcohol 

werd vader steeds agressiever. Hij begon 
zijn vrouw te slaan, Emilia en haar oma 
wisten zich te verstoppen. Toen zij uit hun 
schuilplaats tevoorschijn kwamen was het 
heel stil in huis. De moeder van Emilia lag 
op de grond, haar hoofd vol bloed. Toen 
oma de ambulance wilde gaan bellen, 
sloeg vader opnieuw toe. Emilia wist te 
ontsnappen, oma niet.

Veroordeeld
De buren belden een ambulance en de 
politie, maar het was te laat….  Emilia’s 
moeder en oma waren overleden toen de 
ambulance kwam.
Daarom zit vader nu in de gevangenis, hij is 
veroordeeld voor moord.

Vandaag de dag leeft Emilia in haar eigen 
wereld. Ze wacht nog steeds tot haar ou-
ders haar op komen halen om naar huis te 
gaan, ze leeft in ontkenning. Emilia verlangt 
naar een liefdevol thuis waar ze veilig is en 
zich gekend en geaccepteerd mag weten.

Wilt u bidden voor Viki, dat zij de juiste 
woorden mag krijgen om ook dit meisje 
de liefde van God te laten zien. Alleen God 
kan haar verlies genezen.

Hartverscheurend!
Viki werkt al jaren met kinderen die in internaten wonen in Beregowo en omgeving. De verhalen 
over de kinderen waar Viki mee werkt zijn soms hartverscheurend.

U kunt Viki ondersteunen door uw gift over te maken op NL93INGB0000003584 
t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Jeugdwerk Beregowo, centencode 05

Emilia leeft in haar eigen wereld

Viki dankt u allen hartelijk voor de bijdrage aan haar zo belangrijke projector.
Ze heeft God gedankt dat ze deze kon kopen dankzij uw bijdragen.



VaCatuRes VooR VRijwilliGeRs

ianis ionut

Children’s Relief zet zich in om in woord en daad de situatie van kinderen en jong-
volwassenen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij verkondigt Gods 
Woord, stimuleert hen in hun ontwikkeling en helpt hen een zelfstandig leven op te bouwen. 
Zij begeleidt mensen die zich voor lange termijn inzetten en organiseert werkvakanties. 
Wij zoeken
• Vrijwilligers met administratieve kwaliteiten voor o.a. coördinatie en organisatie van het 
   adoptie programma;
• Vrijwilligers met financieel administratieve kwaliteiten voor ondersteuning financieel be
   heer;
• Vrijwilligers met organisatorische en/of wervende talenten voor ontwikkeling financiële 
   ondersteuning projecten.
Wil jij jouw talenten inzetten voor de projecten van Children’s Relief vanuit ons zendings-
kantoor in Krimpen aan de Lek? Vraag meer informatie aan of solliciteer direct via 
info@childrensrelief.nl

ZiekenHuisReiZen
Samen met je reisgenoten, en de (Neder-
landse) projectmedewerkers, werk je mee 
aan de dagelijkse verzorging en ontwikke-
ling van de baby’s op de kinderafdeling. 
Dit houdt in: persoonlijke aandacht, flesje 
geven, verschonen, badderen, knuffelen 
en spelen. Je werkt 5 dagen per week, 
+/- 6 uur per dag. Naast deze werkzaam-
heden bieden wij je de gelegenheid andere 
projecten van Children’s Relief te bezoeken 
en worden er (culturele) teamactiviteiten 
georganiseerd. Op zondag bezoek je een 
(zigeuner)kerk met indien mogelijk vertaling.
Meerdere malen per jaar wordt deze reis 
georganiseerd (maart, juli en oktober). De 
reiskosten zijn wisselend van € 900 tot 
€ 1.000,-.
Wil je meer informatie ontvangen? Neem 
contact op met info@childrensrelief.nl

Ianis is een heel gevoelig jongetje en heeft 
veel aandacht nodig. Hij is langzaam in het 
uitvoeren van zijn schoolopdrachten, de juf 
moet hem vaak helpen.. hij is erg sociaal en 
vriendelijk en vind het heerlijk op school. 
Hij is wel snel afgeleid van zijn opdrachten 
en moet streng onder observatie worden 
gehouden. Ianis heeft hemolytisch syndroom 
en zijn jongere broertje, wat nog niet naar 
de kleuterschool komt, heeft de Engelse 
ziekte. De ouders zijn jong en maar arm. 
Vader is steeds aan het zoeken naar werk. 
Als er geen inkomen is leven zij van de 
kinderbijslag. De ouders zijn erg geïnteres-
seerd in de educatie van hun kinderen. Ianis 
is vier jaar oud.

Ianis komt in de kleuterschool in Slobozia, 
Roemenië. Dit is zijn eerste jaar. Wilt u Ianis, 
of een van de andere kleuters adopteren zo-
dat hij naar school kan gaan? Neem contact 
op met info@childrensrelief.nl

U kunt ook een incidentele gift 
overmaken voor de kleuterschool 
naar NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief o.v.v. het 

Vuurvliegje, centencode 02

u kunt Casa lumina ook incidenteel ondersteunen door uw gift over te maken
naar nl93inGB0000003584 t.n.v. stg. Children’s Relief, o.v.v.

adoptieplan Casa lumina centencode 03

Ramona, we kennen haar al zo lang. Ze was 
14 jaar toen we haar leerden kennen. Ze werd 
door haar ouders er op uitgestuurd om, 
samen met haar jongere broer en zusjes, te 
gaan bedelen. Haar ouders hadden vrijwel 
geen inkomen en zagen geen andere manier 
om in hun levensonderhoud te voorzien.
Zo hebben wij dit gezin leren kennen, 
hongerig, vuil, moe en bedelend op straat. 
De kinderen gingen niet naar school.
Dit is inmiddels jaren geleden. Helaas was 
Ramona toen al te oud om naar school te 
gaan, dit in tegenstelling tot haar jongere 
broers en zussen.

Toen Ramona 17 jaar was is ze getrouwd met 
Spartacus, volgens de zigeunertraditie. Dit 
betekent dat er geen officiële trouwakte wordt 
opgesteld. Samen hebben ze inmiddels vijf 
kinderen.
Het is voor Spartacus moeilijk om werk te 
vinden, mede door het feit dat hij geen 
onderwijs heeft gehad.
Wat hij verdient met dagarbeid, 
komt wel geheel ten goede aan 
het gezin, maar is bij lange na niet 
voldoende om het hele gezin te 
onderhouden. Tevens biedt 
dagwerk ook geen zekerheid voor 
een vast inkomen. 
Het gezin woont in een huurhuisje, 
aan de rand van Oradea, samen 
met de moeder van Spartacus, 
een zus die psychische problemen 
heeft en nog twee broers. Het 
huisje bestaat uit twee kamers en 

is gemaakt van klei.
Ramona brengt haar kinderen al jaren dage-
lijks naar de diverse programma’s van Casa 
Lumina. Ze doet dit al die tijd heel trouw, ook 
al woont ze ver weg. Ramona vindt het 
belangrijk dat haar kinderen onderwijs 
krijgen, omdat ze ziet hoe moeilijk het is 
om als ongeschoolde in de maatschappij te 
integreren.
Haar kinderen ontwikkelen zich heel goed, 
dankzij de programma’s van Casa Lumina. 
Haar oudste dochter, Alexandra zit in klas 3 
en Denisa in klas 1. George en David komen 
naar de kleuterschool en hun jongste zus, 
Rebeca – Maria, komt dit jaar voor het eerst 
naar de kleuterschool. Ramona is een van 
de moeders die goed met ons samenwerkt. 
Ze staat open voor adviezen en brengt deze 
ook in praktijk. Haar kinderen zijn schoon 
en netjes, ondanks het feit dat ze geen water 
in huis heeft en hier elke dag ver voor moet 
lopen om het op te halen.

Elektriciteit is beschikbaar door 
een geschonken generator.

Het verhaal van Ramona is één 
voorbeeld van de vele gezinnen 
waar wij mee werken. Wilt u 
meedoen om een kind te adop-
teren voor een bedrag van 12,50 
euro of 25 euro per maand, zo-
dat kinderen naar school kunnen 
komen? U krijgt dan persoonlijk 
een kind toegewezen. 
Wilt u meer informatie ont-
vangen? Neem contact op met 

adopteer een kleuter
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