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Al ware het, dat ik profetische gaven 
had, en alle geheimenissen en alles, wat 
te weten is, wist, en al het geloof had, 
zodat ik bergen verzette, maar ik had de 
liefde niet, ik ware niets. 
1 Korinthe 13:2 (NBG)

Deze tekst geeft duidelijk de ernst van de 
liefde weer. Jezus, de Zoon van God, laat 
ons Zijn liefde zien. Fascinerend om te zien 
hoe Jezus vertrouwde op Zijn Vader tijdens 
Zijn zware beproeving door de duivel, 
om nog maar te zwijgen van het moment 
waarop Hij belast en bespot werd. Jezus is 
mens geweest en kent onze gevoelens, en 
toch kon Hij alle verleidingen weerstaan. 
Hij komt zelfs op voor degenen die totaal 
het verkeerde pad zijn op gegaan. Hij wil 
ons allemaal helpen en ons onderwijzen. 
God gaf Zijn eigen Zoon! Wat zouden wij 
doen als mensen onze zoon zo zouden 
behandelen als hoe Jezus behandelt is? 
Zouden wij rustig kunnen toezien, wetende 
hoeveel levens er gered kunnen worden 
door deze daad? Wat moet het moeilijk, 
zwaar en eenzaam voor Jezus geweest 
zijn om deze lijdensweg te gaan. Maar de 
Heere, onze God, moest toekijken hoe Zijn 
Zoon deze lijdensweg onderging. Hij heeft 
Zijn dierbare Zoon gegeven voor ons, iets 
wat vanuit ons mens zijn misschien moeilijk 
te bevatten is. 
Hierin zien wij de liefde van de Heer voor 
ons. Deze liefde willen wij graag delen en 
doorgeven. Vele kinderen in Roemenië en 
Oekraïne smachten naar die liefde en 
veiligheid. Wij willen deze kinderen 
meegeven dat de Heere God met open 
armen op hen wacht, ook al kunnen hun 
eigen ouders dit misschien niet. Ook uw 
liefde en gebed voor deze kinderen is van 
grote waarde! 

Noot: Esther heeft zes maanden stage 
gelopen bij ons voor de afdeling PR. Zij was 
een geweldige aanwinst en helpt nog mee op 
vrijwillige basis. Zij hoopt haar Management 
opleiding oktober dit jaar af te ronden.

Persoonlijk

Esther Wubs

Dankbaar zijn wij voor het behalen van 
dit doel. Echter hebben wij voldoende 
financiële ondersteuning nodig om door te 
gaan, omdat de economische situatie van 
de gezinnen heel onzeker is. De meeste 
ouders hebben geen vaste baan, dus ook 
geen vast inkomen. Ze werken op basis van 
de beschikbaarheid van werk. De meesten 
kunnen hun kinderen alleen één warme 
maaltijd per dag geven, maar school-
materialen, kleding en schoenen kunnen zij 
niet betalen.

Zeer arm
Graag wil ik Maria Florina Gangal  aan u 
voorstellen. Ze komt uit een heel arm gezin, 
door de armoede wonen ze bij oma in een 
tweekamer appartement. Haar oom woont 
met zijn gezin in één kamer en het gezin 
van Florina (6 personen in totaal) samen 
met oma in de andere kamer. In de kamer 
staan enkel een bed en tafel. Zij kunnen 
zich geen kleding veroorloven, daardoor 
kwam Florina in de winter gekleed in een 
zomerjackje en dunne tennisschoentjes 
naar school. Haar lichamelijke ontwikkeling 
gaat langzaam door het tekort aan voe-
ding. Elke dag bewaart Florina een restje 
van haar eten van de kleuterschool, om dit 
aan haar jongere zusje te geven. Shampoo, 
zeep en waspoeder is een luxe voor dit 
gezin. Op school doet ze goed haar best. Ze 
heeft talent voor schilderen en tekenen. Ze 

werkt gestructureerd en is vriendelijke naar 
andere kinderen. 

Tevreden
Afgelopen 8 mei was er een controle van 
het Ministerie op onze kleuterschool, om 
toestemming te krijgen om door te gaan. 
Elke kleuterschool krijgt een cijfer. Toen 
men onze kleuterschool zag, de atmosfeer 
in de klas proefde, de activiteiten en de 
ontwikkeling van de kinderen zagen, kregen 
we opnieuw het maximale cijfer toegekend.

Ondanks de bemoediging door de waarde-
ring uit de omgeving van de kleuterschool, 
kan de lokale overheid ons helaas nog geen 
financiële ondersteuning bieden. Wij zitten 
namelijk in één van de armste gebieden en 
onze provincie staat bovenaan de lijst van 
sociale problemen.

Door de liefde
De kinderen die onze kleuterschool door-
lopen, hebben de beste resultaten. Alle lof 
en dank aan de sponsors van dit mooie 
project, zonder u kon dit werk niet worden 
gedaan. Ook onze medewerkers die tegen 
een gering salaris toch met liefde hun werk 
uitvoeren voor een betere ontwikkeling van 
de kinderen zijn wij erg dankbaar.

Lacramioara Voinescu

Moeite en dankbaarheid
20 jaar geleden begonnen wij met het kinderwerk in Slobozia. De eerste kinderen die we hebben 
mogen helpen hebben nu zelf kinderen en deze kinderen komen nu ook naar onze kleuterschool. 
Het doel van de kleuterschool is:
- mentaliteitsverandering van de bewoners van het dorp;
- kinderen een warme en liefdevolle omgeving aanbieden;
- alle kinderen bemoedigen en stimuleren om hun bekwaamheden en talenten te ontwikkelen; &
- kinderen intellectueel, geestelijk, sociaal, lichamelijk en emotioneel voorbereiden, zodat ze 
kunnen integreren in de complexe realiteit.

Wilt u dit mooie project ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op 
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Iets vooR jou?

Werken aan de toekomst

Aan het begin van dit jaar werd duidelijk dat de economische situatie 
in Oekraïne niet zo rooskleurig is. Het minimum loon werd hoger, maar 
de belastingen ook. Uitkomst: minder nettoloon als voorheen. Ook zijn 

Al jaren organiseert Children’s Relief diverse 
reizen naar Oost Europa. Aanstaande zomer 
gaan we weer naar de baby afdeling van het 
ziekenhuis in Beregowo, Oekraïne.
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.
De reis is van zaterdag 15 juli t/m zaterdag 
5 augustus. De kosten zijn € 1.000,- per 
persoon.

Meer weten? Vraag dan meer informatie aan 
via info@childrensrelief.nlHet zou geweldig zijn om uw donatie te mogen ontvangen. u kunt deze overmaken naar 
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In het dagcentrum Casa Lumina worden 
diverse activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en hun ouders. Zo is er eenmaal per 
week een programma voor 4 à 5 ouders van 
de kinderen die aan één van de programma’s 
binnen Casa Lumina deelnemen. Zo zijn er 
elke week weer andere ouders.
Vaders mogen ook komen, maar over het 
algemeen komen alleen de moeders naar 
dit programma. Dit programma bestaat uit 
religieuze, creatieve en educatieve activiteiten. 
De onderwerpen die tijdens de educatieve 
activiteiten aan bod komen zijn: hygiëne 

onderwijs voor ouders
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de prijzen van elektriciteit en gas hoger geworden, evenals voedings-
middelen. De gezinnen komen nauwelijks rond van hun zuurverdiende 
geld en kunnen zich extra dingen niet veroorloven. Al met al, geen 
goed begin voor Oekraïne in 2017.

Voor het Arendsnest, die de hele winter open kon blijven, heeft het ook 
een impact. Vooral de gezinnen waarvan de kinderen naar de program-
ma’s komen lijden onder deze economische crisis.

Zo komen Eszter, Anita en Noémi naar ons huiswerkbegeleidings-
programma. De meisjes hebben grote problemen. Hun ouders zijn 
helaas verslaafd aan alcohol. Niet zo lang geleden maakten de ouders 
problemen met andere mensen, wat eindigde in een gevecht. De meis-
jes zijn erg intelligent, maar krijgen thuis niet de nodige steun om zich 
volwaardig te ontwikkelen. Het voedselpakket wat zij met Kerst kregen 
was erg welkom. Het jongste meisje kan nog niet zo goed lezen, maar 
met de aandacht die ook zij krijgt van de medewerkers van het 
Arendsnest zal ze het zeker gaan redden op school. Thuis zijn er nog 
andere problemen. De ouders hebben geen vast werk en daardoor is 
er ook geen vast inkomen. Ze wonen in een klein huis en de meisjes 
slapen bij de ouders in dezelfde kamer. Er is geen water, gas en elektri-
citeit in het huis. Wij willen u vragen voor deze drie meisjes te bidden, 
dat zij ook in de toekomst kunnen blijven komen naar het huiswerkbe-
geleidingsprogramma en dat God hun leven ten goede zal veranderen.

u kunt ook dit mooie project ondersteunen door uw gift over te 
maken op NL93INGB0000003584 t.n.v. st. Children’s Relief o.v.v. 
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van het kind, gewoonte vorming, feiten over 
abortus, voorkomende ziekten onder kinderen, 
diverse anticonceptiemethoden, onderwijs over 
financiënbeheer en huiselijk geweld.

Verder wordt er tijdens het programma gespro-
ken over het omgaan met onderlinge menings-
verschillen tussen beide ouders, kinderen & ex-
perimenteergedrag, de eerste dag van het kind 
op de kleuterschool, enkele basisregels voor 
de opvoeding van de kinderen, omgaan met 
ruzie in het bijzijn van kinderen, adviezen voor 
alleenstaande ouders en kinderen & geweld. 

Tijdens elke ontmoeting met de ouders worden 
er laagdrempelige Bijbelstudies gehouden. 
Er wordt een thema gekozen waarover met 
de ouders gesproken wordt, om zo wat meer 
verdieping te bereiken. Verder wordt er een 
tekening gekleurd die met het thema te maken 
heeft.
Thema’s waarover wordt gesproken zijn: Adam 
en Eva; Noach; de toren van Babel; Abra-
ham en de belofte; Sodom en Gomorra; de 
geboorte van Jezus; het kaf en het koren; de 
verlamde man te Bethesda; Goliath; Gideon; 
Izaak en Rebekka.

volg ons op Facebook
 stichting Children’s Relief


