
 
 
 
 

 
 
 

  
 
In Oekraïne verblijven veel baby’s vanwege ziekte, armoede en/of andere problemen in de gezinssituatie voor 
langere tijd in het ziekenhuis. Het eerste team Nederlanders treft daar een schrijnende en uitzichtloze situatie 
aan; baby’s die aan hun lot worden overgelaten, nauwelijks (gezonde) voeding en medicijnen, een tekort aan 
kleding en luiers, slechte hygiënische omstandigheden. Kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand door 

gebrek aan liefde en aandacht.   
 

In 1997 start Children’s Relief het ziekenhuis project om mee te gaan werken op de kinderafdeling van het 
plaatselijk ziekenhuis in Beregowo. Sindsdien is het werk uitgebreid naar vier ziekenhuizen in het zuidwesten 

van Oekraïne. De meest intensieve hulp vindt plaats in Beregowo en Vinogradiv. 
 

Reisinfo 
 
Aard reis    Samen met je reisgenoten en de (Nederlandse) lange termijn werkers in het ziekenhuis 

werk je mee aan de dagelijkse verzorging van de baby’s en hun ontwikkeling. Dit houdt 
in: persoonlijke aandacht, flesje geven, verschonen, badderen, knuffelen en spelen. Je 
werkt 5 dagen per week, +/- 6 uur per dag. Naast deze werkzaamheden 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.  

 
Reisdata       

1. Vrijdag  6 t/m 20 april       €  900,- 
Voorbereidingsdag: zaterdag 3 maart 

 
2. Zaterdag 14 juli t/m zaterdag 4 augustus     € 1.000,- 

Voorbereidingsdag: zaterdag 9 juni  
 

3. Zaterdag 13 t/m zaterdag 27 oktober    € 900,- 
Voorbereidingsdag: zaterdag 15 september 

 
 
Aantal deelnemers  ca. 4 á 5 personen 
Leeftijd   18 – 60 jaar 
Extra kosten    Reis- en annuleringsverzekering, verplichte inentingen voor DTP, Hepatitis A en B 
Vervoer    Reis 1: minibus Krimpen aan de Lek – Oekraïne 
   Reis 2 + 3: vliegtuig (Eindhoven – Debrecen) + taxi (Debrecen – Oekraïne) 
Verblijf     In gastenverblijf (kost en inwoning, bij de reissom inbegrepen) 
 

 

 

We mochten in het ziekenhuis de baby’s verzorgen, knuffelen, 
vasthouden en liefhebben. Door mee te werken in de directe zorg voor 

de kinderen hopen wij dat deze kinderen mogen ervaren dat ze 
welkom zijn in deze wereld, dat ze “geliefd” zijn, dat ze de moeite 

waard zijn om van te houden. Zo konden we het evangelie van Jezus 
Christus uitdragen door er te zijn voor de kinderen.” 

 
 



Children’s Relief… 
 

ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties.  
Deze kinderen zijn kwetsbaar en hebben weinig kans op een goede toekomst.  

Veel kinderen groeien hier op onder liefdeloze en uitzichtloze omstandigheden.   
Met onze projecten willen wij hoop, uitkomst en toekomst bieden. 

 
De verschillende projecten van Children’s Relief richten zich op  

goede scholing, opvoeding, zorg en aandacht. 
Wij reiken hen de hand en gaan met hen op weg.  

Ons verlangen is dat zij de Here Jezus leren kennen en Hem gaan volgen. 
 

Children’s Relief is verbonden met OostEuropa Zending. 

 

Stichting Children’s Relief 
 

Postadres  
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek  

Bezoekadres  
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek  

 
E-mail  

info@childrensrelief.nl  
 

www.childrensrelief.nl 
  

Geopend op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur  
 

Telefoon 0180 – 521 966  
Fax 0180 – 522 524  

 
NL93INGB0000003584 
NL38RABO0133376699 

Giften zijn belastingaftrekbaar 
 

Werkvakanties Oost-Europa 
 
 

Heb je een hart voor kinderen? Heb je de Here Jezus lief en wil je zijn liefde uitdelen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Pak je koffer in en kom ons team versterken tijdens één van onze reizen. 

 
Tijdens de werkvakantie ondersteun je met je reisgenoten de zendingswerkers ter plaatse. Je werkt 
concreet mee in een project. Als vakantieteam ben je een grote bemoediging voor hen. Ook biedt 

zo’n werkvakantie jou de gelegenheid te proeven wat zending is. 
 
 
 
 

WWW.CHILDRENSRELIEF.NL 
 

http://www.childrensrelief.nl/
http://www.childrensrelief.nl/

