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Dit blad is een uitgave van de
stichting Children’s Relief.
Sinds 1990 is Children’s Relief, eerst als 
afdeling van OostEuropa Zending en 
sinds 2007 als stichting, actief in Oost-
Europa om de levensomstandigheden 
van kinderen in achterstandsituaties 
te verbeteren. We richten ons naast 
arme gezinnen vooral op de zorg voor 
straat-, wees- en tehuiskinderen, ook 
als die zelf moeder worden. Het Evan-
gelie is daarbij ons uitgangspunt. Bij dit 
werk zijn veel lange en korte termijn 
vrijwilligers betrokken. Door werkva-
kanties leren zij het veld kennen.

Omdat de omstandigheden in Slobozia zo 
schrijnend zijn, trekt de Roma bevolking in grote 
getale naar het buitenland op zoek naar een beter 
bestaan. Dit heeft een impact op de school. Waar er 
voorheen 50 kinderen naar school gingen en er nog 
een wachtrij was, zijn er momenteel nog maar 28 
leerlingen. Het is pijnlijk om te zien dat de kinderen 
uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald, om 
een nieuw leven op te bouwen zonder zekerheid op 
een betere toekomst.

Zorgen om een kind
Ondanks de teruglopende bevolking, zijn er dit 
jaar toch 13 nieuwe kinderen bijgekomen. Vijf 
kleuters met dezelfde problematische symptomen 

als de allereerste kleuters die naar het ‘Vuurvliegje’ 
kwamen. Ze kunnen amper praten en luisteren 
naar de juf doen ze ook niet. Ze weten niet hoe ze 
een kraan of toilet moeten gebruiken. Het maakt juf 
Lacramioara verdrietig dat deze kinderen niet goed 
weten hoe ze moeten spelen of eten. Er is één kind 
waar ze zich grote zorgen om maakt. Dit jongetje 
blijft maar eten. Nadat zijn tweede portie eten op is, 
verdwijnt hij onder de tafel om eten van anderen te 
stelen. Juf Lacramioara probeert nu uit te zoeken 
waar dit gedrag vandaan komt. 

De kinderen lijken volop te genieten van de warmte 
en affectie die ze op school ontvangen. Ze reageren 
erg enthousiast tijdens de praktische lessen, zoals 
schilderen. Ondanks dat ze zo klein zijn, leren ze al 
over het menselijk lichaam en kunnen ze iets vertel-
len over hun familie. Lacramioara is erg onderne-
mend en zodra ze verneemt dat er kinderen zijn die 
niet weten wat iets betekent, gaat ze op zoek om 
het ze te laten zien. Recent was dat het geval met 
druiven. Ze neemt dan de kinderen mee en kijken 
dan hoe druiven groeien. Door het zelf plukken en 
proeven worden de kinderen heel enthousiast. Op 
school krijgen de kinderen elke dag een andere 
soort fruit. Het ontroert Lacramioara bij het zien van 
kinderen die het fruit bewaren voor hun kleinere 

broertjes of zusjes thuis. Hetzelfde doen ze met de 
boterham met jam die ze op school ontvangen. 

Lacramioara hoopt dat deze kleintjes op de goede 
weg gebracht worden door de activiteiten en de 
warme sfeer op de kleuterschool, maar bovenal met 
de hulp van God!

Ondanks dat het aantal kinderen drastisch is 
gedaald, is er nog steeds geld nodig om dit 
mooie project gaande te houden. Doet u mee?

Een vei-

De omslag
De kleuters van het ‘Vuurvliegje’ in Slobozia gaan ondertussen al weer twee maanden met veel 
plezier naar school. Ondanks de vreugde van de kinderen, heerst er onrust op school: hoe zal dit 
jaar verlopen? Waren we vorig jaar nog vol dankbaarheid en vreugde over twee voormalige kleu-
terschoolkinderen die nu zelf les gaven op de kleuterschool, hebben beide dames er dit jaar helaas 
voor gekozen om wat anders te gaan doen. Hierdoor staat juf Lacramioara alleen voor de klas.

Maak uw gift over naar NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s Relief 
ovv het Vuurvliegje
(centencode 02 - uitsluitend bij acceptkaart gebruik)

We willen u iets vertellen over Sanyika. 
Ondanks dat hij al 4 jaar is, is hij nog erg 
klein en weegt maar 9 kilo. Hij is al voor de 
vierde keer bij ons in het ziekenhuis. Zijn 
moeder heeft een alcoholverslaving en is uit 
de ouderlijke macht gezet. Samen met zijn 
zussen is hij meerdere malen van ziekenhuis 
naar kindertehuis verplaatst. Omdat hij ziek 
werd, is hij nu al weer bijna een jaar in het 
ziekenhuis. Hij is enorm enthousiast als we 
‘s morgens de zaal op komen en hij uit bed 
mag om met ons te spelen. We leren hem 
om beter te praten, op de po te plassen en 
nemen hem mee naar buiten. Hij houdt 
ervan om door het ziekenhuis te rennen, te 
knuffelen, met de auto te spelen en boekjes 
te lezen. 
Naast dat het super fijn is om voor Sanyika 
te zorgen, is het ook erg lastig. We maken 
ons vaak zorgen om zijn gezondheid. Al een 

jaar proberen we met bijvoeding Sanyika te 
laten aansterken, maar zijn lichaam lijkt hier 
niet op te reageren. Elke dag is het eten weer 
een strijd. Hij wordt al boos als hij een bord 
met eten ziet. Het is erg moeilijk een hap 
bij hem naar binnen te krijgen. Na een jaar 
van onmacht, mogen we eindelijk naar een 
privé kliniek om verder onderzoek te doen. 
We hopen dat we nu duidelijkheid krijgen 
over de reden waarom Sanyika zo slecht eet 
en groeit. 
Aan het einde van de dag is het pijnlijk om 
te zien dat hij verdrietig is wanneer hij weer 
naar bed moet en wij naar huis gaan. Steeds 
meer gaat hij begrijpen dat hij voorlopig 
weer in bed moet blijven. 
We hopen dat Sanyika ook een thuis krijgt 
waar hij liefde, zorg en aandacht mag 
krijgen. 
Stefanie, Jorien en Marianne

Wanneer u dit mooie werk wilt 
ondersteunen, kunt u uw gift overmaken 
op NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief, ovv Ziekenhuis
(centencode 07 - uitsluitend bij accept-
kaart gebruik)

Wat een verdriet
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Eten bewaren ze voor broertjes en 
zusjes thuis

Ongeveer zes jaar geleden begonnen wij 
in Janoshi, een zigeunerdorpje net buiten 
Beregowo in Oekraïne, met kinderen te 
werken. Vol hoop en goede verwachtingen 

zijn we begonnen met de kleuterschool om 
de kinderen van dit dorp te kunnen helpen. 
Naast de scholing, willen we de kinderen 
graag andere waarden bijbrengen. Discipline 
is iets wat de kinderen niet vanuit hun op-
voeding kennen. Daarnaast leren ze duidelijk 
te communiceren en elkaar te respecteren. 
De kinderen worden vol geduld onderwezen 
en alles wordt op een begrijpelijke manier 
uitgelegd. 
Omdat zigeuners niet meetellen in de 
maatschappij, zijn er veel die echt zijn gaan 
geloven dat ze niks waard zijn. Omdat dit als 
waarheid geldt voor de ouders, geven zij dit 
ook aan hun kinderen mee. Zo wordt deze 
denkwijze het fundament van hun leven. Het 
is erg schrijnend dat deze leugen het leven 
onnodig moeilijk maakt. Het is al moeilijk 
voor ze om de waarde van het investeren in 

de toekomst te begrijpen. De wonden die 
geslagen zijn in de ziel van deze kinderen zijn 
zo groot, dat alleen God deze kan genezen.
Doordat de kinderen al naar de kleuterschool 
komen, zijn ze snel gewend om naar de 
basisschool te gaan. Ze zijn al bekend met de 
tijden waarop ze naar school gaan, hoe ze een 
pen moeten vasthouden en ze weten hoe ze 
naar de juf moeten luisteren. 
Wij prijzen God dat wij de mogelijkheid 
hebben om aan de wieg te staan van een 
nieuwe generatie.

Wilt u meedoen om in deze kinderen te 
investeren? Maak dan uw gift over naar 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Child-
ren’s Relief, ovv Janoshi 
(centencode 26 - uitsluitend bij accept-
kaart gebruik)

Waar in Nederland niemand meer op straat 
hoeft te leven, is dit in Oost-Europa nog wel 
aan de orde. Zelfs kinderen leven op straat 
omdat ze niet langer meer bij hun ouders of 
in tehuizen kunnen blijven. Op straat geldt 
nog altijd het recht van de sterkste en is het 
hard vechten voor een plekje om te bestaan. 
In 2006 zijn Antonia en Emanuel opgeno-
men in het gezin van Dana en Petru Simo-
nescu. Samen met zeven andere pleegbroer-
tjes en zusjes zijn ze vol liefde in dit gezin 
opgevangen. Inmiddels is Antonia 23 jaar en 
Emanuel 21 jaar. Terugkijkend op hun leven 
komt de vraag op wat er met hen gebeurd 
zou zijn als ze niet waren opgenomen in dit 

gezin. Zou er dan wel ergens een ‘thuis’ zijn 
geweest of hadden ze ook moeten overleven 
op straat?
Wij zijn dankbaar voor de positieve uitwer-
king die uit de liefde van dit gezin op de 

kinderen heeft. Antonia heeft de universiteit 
succesvol afgerond en heeft inmiddels een 
leuke baan. Emanuel is bezig met zijn studie 
Geschiedenis. 
Al van jongs af aan heeft Emanuel last van 
zijn ogen. Onlangs kon hij geopereerd wor-
den aan één oog. Zijn lens is vervangen door 
een kunstlens. Deze ingreep kostte € 500,-. 
Ook het andere oog willen we graag laten 
opereren. 

Wilt u bijdragen aan een opera-
tie aan het andere oog van Ema-
nuel? U kunt uw gift overmaken naar 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. 
Children’s Relief, ovv Pleegzorg Rupea 
(centencode 12 - uitsluitend bij 
acceptkaart gebruik)

Schrijnend

Een warm thuis



Olga van Lavieren

 
Sommigen mensen die her en der opvingen dat Olga de AOW leeftijd heeft bereikt, 
hebben zich terecht afgevraagd hoe het Children’s Reliefwerk zonder haar moet wor-
den voortgezet. Zeker voor een medewerker zoals Olga die al sinds het begin van 
Children’s Relief in 1990 in allerlei zaken betrokken was, is vervanging niet zomaar 
even geregeld. Door de groeiende werkomvang en taken van Olga als voortrekker 
van Children’s Relief, is er nu een team dat haar taken gaat overnemen. Het huidige 
kantoorteam raakt steeds meer ervaren in het uitvoeren van alle relevante taken, 
zoals voor veldwerk als administratie.
Olga zette in 1987 haar eerste stappen als full-timer in Krimpen aan de Lek en heeft 
een indrukwekkende staat van dienst. Vooral voor Roemenië heeft ze veel betekend, 
maar in de laatste 6 jaar ook steeds meer voor Oekraïne. Olga is vanaf 28 november 
niet meer dagelijks in het OostEuropa Zending kantoor aanwezig, maar regelt nog 
wel allerlei vitale zaken vanuit huis. Haar bestuurlijke taken zitten er voorlopig ook 
nog niet op. 
Blijf u alstublieft bidden voor Olga, haar gezondheid en voor doorgang van de 
projecten.
Namens het bestuur, Matthias van der Weide

Olga’s vertrek nadert, maar Children’s Relief blijft groeien

Persoonlijk

In de steek gelaten
Een vader die je in de steek laat, een moeder die niet voor je kan zorgen of je weet 
gewoon niet wat er met je ouders gebeurd is. Je bent zo klein, dat je al niet meer weet 
waar je overal geweest bent. Je weet niet beter dan dat je moet vechten voor je eigen 
plekje en liefde ken je al helemaal niet. Van je jeugd tot aan je pubertijd is het een 
strijd om te overleven en je niet te laten overheersen door oudere kinderen die een 
bedreiging vormen. Als je nog maar 18 jaar bent, moet je het kindertehuis verlaten. 
Op straat is het puur overleven. 
In 1996 begon Olga van Lavieren met de verkondiging van het evangelie onder de 
straatjongeren in Oradea. In de loop der tijd werd duidelijk dat hun kinderen ook 
dringend hulp nodig hebben op allerlei gebied.

Na 6 jaar van ellende is er hoop!

Dit is Mario. Hij is zes jaar oud. Samen met zijn moeder heeft hij tot voor kort op 
straat geleefd. Dit jaar gaat hij voor het eerst naar de kleuterschool. Hij heeft een 
leerachterstand en moet nog wennen los van moeder op school te zijn. 
Casa Lumina biedt hem gratis scholing en een dagelijkse warme maaltijd om hem een 
kans op een betere toekomst te geven. 

Wij willen bijdragen aan een hoopvolle toekomst 
voor deze ouders en hun kinderen. Wij danken 
God met heel ons hart voor de vruchten van het 
Casa Lumina project.

Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Psalm 103:8 (NBV)

Het was eind 1989 toen ik voor het eerst 
hoorde over de verschrikkelijke toestanden 
in de kindertehuizen in Roemenië. Vrijwel 
direct wist ik me geroepen door God om 
iets te gaan doen voor deze kinderen. Met 
ingang van 1991 heb ik me vooral aan de 
nood in Roemenië toegewijd. Al vrij snel 
begreep ik Zijn plan: ik zou gaan werken 
met tieners en jongvolwassenen. Met 
speciale focus op kindertehuizen in Fagaras, 
Victoria en Codlea begon daar het werk 
van Rechabja, een opvanghuis voor 
meisjes. Zij konden nergens anders heen….
In 1996 liep mijn weg naar Oradea, waar 
het mooie project Casa Lumina (Huis van 
Licht) kon worden opgezet. Door langdurig 
met hen op te trekken kon het vertrouwen 
gewonnen worden van de kinderen en 
volwassenen waarmee wij werkten. Door-
dat zij vertrouwen kregen, konden zij de 
geweldige boodschap van Gods genade en 
liefde ontvangen en kreeg het een plaats 
in vele levens. Eind 2000 hadden wij een 
mooi pand ter beschikking voor onze 
doelgroep: een ‘vergeten’ groep jong-
volwassenen.
Met ingang van 2011, juist toen ik het 
kalmer aan wilde doen, kreeg ik ook de 
verantwoording voor het Oekraïne werk 
erbij.
Bijna 28 jaar lang wordt u door Children’s 
Relief benaderd om deze mooie kinderen 
te ondersteunen via de projecten die wij 
middels de inzet van vele vrijwilligers en 
vooral met Gods genade in de loop der tijd 
mochten opzetten in Roemenië en 
Oekraïne. De nood van deze kinderen was 
en is nog steeds groot.
Wij mogen ervaren dat velen van u trouw 
gebleven zijn aan deze roeping door ons 
financieel, materieel en met gebed te 
ondersteunen. Onze hartelijke dank hier-
voor. In 2018 gaan we ons 29e jaar in als 
Children’s Relief. Het is Gods genade dat 
we al zo lang van grote betekenis mogen 
zijn voor kinderen in nood.

Kunnen kinderen als Mario ook op uw onder-
steuning rekenen?
Maak dan uw gift over op 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s 
Relief, onder vermelding van Casa Lumina 
(centencode 03 - uitsluitend bij acceptkaart gebruik)

Veilig en warm

Helpt u alstublieft om kinderen als Dorina, 
Andrij en Artyom een veilig en warm thuis 
te bieden. Wilt u ons bijstaan met uw gaven 
en gebeden zodat deze kinderen uit de 
armoede kunnen ontsnappen en een leven 
met de Heer kunnen leiden?

Ook is er een dagcentrum. Hier is niet alleen 
de ruimte om op te warmen of gewoon even 
lekker te spelen, maar ook ontvangen ze hier 
persoonlijke aandacht, een voedende 
maaltijd en de nodige kleding. Aan het 
einde van de dag mogen de kinderen iets 
uitzoeken om mee te nemen naar huis. Het 
gaat vaak om kleding of schoenen, iets wat 
in de ijzige kou van de winter in Oekraïne 
een noodzakelijk goed is.

Adoptieplan Arendsnest

Sinds oktober dit jaar is het mogelijk om 
een kind van het ‘Arendsnest’ persoonlijk te 
sponsoren. Het doel van dit adoptieplan is 
ervoor te zorgen dat de kinderen hier 
worden opgevangen. Het gaat om kinderen 
uit gezinnen waarvan de ouders moeite 
hebben om de kinderen te voorzien van een 
warm huis of een dagelijkse maaltijd. 

Graag willen wij u voorstellen aan Gergő 
Koszta. Op 26 oktober is hij elf jaar gewor-
den. Sinds het overlijden van zijn oma in 
april woont hij in de 24 uurs opvang van het 
Arendsnest. Het is een open, extroverte en 

vriendelijke jongen. Hij heeft goed contact 
met de andere kinderen van de opvang. We 
zijn erg dankbaar om te zien dat hij zo goed 
kan opschieten met de jongens waar hij 
zijn kamer mee deelt. Als ze samen aan het 
spelen of tekenen zijn, lijken het net echte 
broers. Hij kan erg goed tekenen. Zijn kamer 

hangt vol met tekeningen van zijn favoriete 
helden.  

Hij vindt het erg leuk om samen met de 
andere kinderen te gaan voetballen. Elke 
week gaat hij trouw naar de voetbaltraining. 
Daarnaast vindt hij het leuk om alles van 
zijn favoriete voetbalclub te verzamelen. We 
zijn erg dankbaar dat hij wordt gestimuleerd 
door zijn biologische broer, waardoor hij 
het steeds leuker vindt om zijn huiswerk te 
maken. Zijn broer is de enige die om hem 
lijkt te geven. Hij studeert in het buitenland. 
Zijn opa heeft de voogdij over hem, maar 
kan helaas niet voor hem zorgen door zijn 
alcohol probleem.

Wilt u Gergo sponsoren met € 25,- of € 12,50 
per maand, zodat hij kans maakt op een beter 
toekomst? Voor meer informatie kunt u mailen 
naar info@childrensrelief.nl 

Wilt u het Arendsnest ondersteunen. 
Maak dan uw gift over naar 
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children’s 
Relief, ovv Arendsnest 
(centencode 06 - uitsluitend bij acceptkaart 
gebruik)

Het
team van

Children’s Relief
wenst u

prettige Kerstdagen
en

een gezegend 2017

De aanhoudende onrust in de politiek verbetert de situatie in 
de Transkarpaten niet. Door de toenemende inflatie en het 
dalen van de Hrvina stegen de prijzen van het levensonder-
houd aanzienlijk. De ouders van de kinderen in het Arendsnest 
hadden het al niet breed, maar komen hierdoor nog meer 
in de financiële problemen. Ondanks dat de 24-uurs opvang 
al op volle toeren draait, is de noodzaak voor meer opvang 
groot. 

Zo is er de vader van Dorina. Hij is weduwe en heeft ’s winters 
niet de mogelijkheid om het huis te verwarmen. Maar het 
allerergste is dat hij niemand heeft om op Dorina te passen als 
hij aan het werk is. Onlangs stond de moeder van Andrij en 
Artyom op de stoep, met de dringende vraag om alsjeblieft 
haar twee zoons op te vangen. Wegens haar financiële schul-
den zag ze geen andere mogelijkheid dan naar het buitenland 
te vertrekken om daar geld te verdienen.

Net als de kinderen in Nederland, verlangen ook de kinderen 
van het Arendsnest naar een warm huis en liefdevolle aan-
dacht. In de 24-uurs opvang doet de leiding er alles aan om 
de kinderen zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Ze zijn 
ondertussen net een grote familie geworden.

In het Arendsnest krijgen de kinderen maaltijden, worden ze 
gestimuleerd in geestelijke groei en ontvangen kinderen 
persoonlijke aandacht. Door de grote nood in gezinnen, wil 
het Arendsnest nog meer kinderen helpen. Aan alle hulp zit 
echter ook een kostenplaatje. De nood in Oekraïne is groot!

U bent hartelijk welkom op de 
Nieuwjaarsreceptie van OostEuropa Zending op 

zaterdag 6 januari 2018. Vanaf 10.00 staat de koffie 
klaar aan de Tiendweg 9 te Krimpen aan de Lek.

Wij hopen u dan te mogen ontmoeten Opgeven kan via 
info@childrensrelief.nl

Volg ons op Facebook
 Stichting Children’s Relief


