Machtiging

Samen op weg

Ja, ik steun de kinderen van Dagcentrum Casa Lumina

Met uw bijdrage geeft u kinderen perspectief op een

in Roemenië / projectnummer 21110

beter toekomst als hun ouders. Helpt u hen op weg?

O Ik kies voor persoonlijke sponsoring en machtig
u om maandelijks € 25,- van onderstaande

Via het Casa Lumina Adoptie Plan kunt u kinderen
persoonlijk ondersteunen.

rekening af te schrijven.
O Ik machtig u om maandelijks € ______ van
onderstaande rekening af te schrijven.

Andere projecten

Rekeningnummer:

•Kleuterschool het Vuurvliegje Roemenië
•Kinderziekenhuizen Oekraïne
•Het Arendsnest Oekraïne
•Jeugdwerk Oekraïne
•Familiehuis Oekraïne

Naam: Dhr/Mw/Fam ______________________________

Stichting Children’s Relief

Adres: __________________________________________

Postbus 2026			IBAN:

Postcode: _______________________________________

2930 AA Krimpen a/d Lek		

NL93 INGB 0000 0035 84

0180-521966		

NL38 RABO 0133 3766 99

info@childrensrelief.nl		

Projectnummer:

www.childrensrelief.nl		

21110 Casa Lumina

www.casalumina.com		

Erkend als ANBI

O Ik macht u om eenmalig € ______ van
onderstaande rekening af te schrijven.

							

Plaats: __________________________________________
Telefoon: ________________________________________
E-mail: __________________________________________

Datum:

Herroepbaar binnen 56 dagen.

Handtekening:

Stichting Children’s Relief is verbonden met OostEuropa
Zending/Christian Care East West.

Dagcentrum
Casa Lumina

Roemenië

Investeren in kinderen
Sinds 1996 zet Children’s Relief zich in voor jongeren
in Oradea die op straat leven. De jongeren zijn veelal
opgegroeid in kindertehuizen. Zij leefden op straat
en kwamen in aanraking met alcohol, diefstal en
prostitutie. Zij belandden in de gevangenis of kregen
met verkrachting te maken.
In de loop der jaren is de problematiek verschoven van
de ouders naar de kinderen. Dagcentrum Casa Lumina
wil licht brengen in hun levens. Er zijn programma’s
voor kleuters, schoolkinderen en hun ouders. Bovenal
willen wij hen bekendmaken met de liefde van de Here
Jezus. Ons verlangen is dat de kinderen een betere
toekomst zullen hebben dan hun ouders.

Dagcentrum Casa Lumina wil zich graag inzetten voor
een hoopvolle toekomst voor deze kinderen. Daarom is
er een kleinschalige kleuterschool opgericht waar plek is
voor aandacht voor ieder kind. Dit heeft een positieve
invloed op hun persoonlijke groei. Ze leren hier de
vaardigheden die ze nodig hebben voor een goede
aansluiting op de basisschool. Daarnaast horen ze
Bijbelverhalen en ontvangen ze dagelijks een warme
maaltijd.

Huiswerkbegeleiding

De kleuterschool
Veel kinderen groeien op in moeilijke omstandigheden.
Ouders die verslaafd zijn, niet goed voor ze kunnen
zorgen of sommige kinderen die niet eens bij hun eigen
ouders kunnen wonen. Deze kinderen zijn nog klein als
ze te maken krijgen met moeilijke situaties in het leven.

In Roemenië is het gebruikelijk dat de kinderen veel
thuis werken aan de nieuwe dingen die ze op school
geleerd hebben. Daarom krijgen ze al vroeg huiswerk
mee. Hun vaak ongeschoolde ouders kunnen hierbij
niet helpen. Na een goede maaltijd krijgen de kinderen
begeleiding bij het maken van hun huiswerk. Zo
kunnen ze beter meekomen op school en maken ze
meer kans op een goede vervolgopleiding. Op vrijdag
hebben zij een extra les, met thema’s als persoonlijke
hygiëne, verkeer, drugs en alcohol preventie.

Het programma voor ouders
Voorheen was het project vooral gericht op moeders
en hun kinderen, maar sinds januari 2017 richt het
project zich op alle ouders van de kinderen van het
dagcentrum.
Tijdens deze bijeenkomsten leren ze over opvoeding,
religie en doen ze creatieve activiteiten. Op deze manier
ontvangen ze hulp die ze kunnen toepassen voor een
beter toekomst voor hun kind(eren). De opvoedkundige
lessen bestaan uit onderwerpen als: hoe om te gaan
met geweld, ziektes die kinderen kunnen oplopen,
adviezen voor alleenstaande ouders en bepaalde
belangrijke eigenschappen van het ouderschap. Tijdens
de religieuze tijd worden de Bijbelverhalen verteld
en krijgen ze uitleg over het Woord van God. Er is
gelegenheid voor persoonlijke vragen. Ook ontvangen
de ouders tijdens deze morgen een warme maaltijd.
Tot slot kunnen ze hulp krijgen bij het verkrijgen of het
voorbereiden van diverse documenten, zowel financieel
als juridisch. Dagcentrum Casa Lumina probeert de
ouders zo goed mogelijk bij te staan, zodat het in het
voordeel werkt van de kinderen.

