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“Laten we dus zonder schroom naderen 
tot de troon van de Genadige, waar we 
telkens als we hulp nodig hebben barm-
hartigheid en genade vinden.”
Hebreeën 4:16 

Wat een genade van de Heer, dat we 
ondanks onze tekortkomingen toch steeds 
weer voor Gods troon mogen verschijnen. 
Hij verlost ons van onze schande en pijn, 
omdat de Heere Jezus deze last al voor 
ons gedragen heeft. Hij beantwoord onze 
vragen altijd door op de juiste manier te 
voorzien, hoewel dit voor ons niet altijd 
even logisch of verklaarbaar is. Hij weet 
Zijn grote plan voor ons en wil ons hier bij 
helpen. Hij weet van te voren al waar wij 
de verkeerde kant op gaan en hoe Hij ons 
liefdevol Zijn wil voor ons leven kan laten 
zien.

Ook in het werk van Children’s Relief 
mogen wij Zijn liefde en genade al sinds 
jaar en dag zien. We weten immers dat 
wat Zijn handen beginnen, Hij niet los 
zal laten. Al vele kinderen zijn warm en 
liefdevol opgevangen en maken nu kans op 
een betere toekomst. Tegelijkertijd zien we 
dat gezinssituaties in positieve zin veran-
deren, doordat we hoop mogen brengen 
en hierdoor het geloof van de mensen zien 
groeien. Dankzij al onze trouwe sponsors 
is dit mogelijk. Een mooi moment om aan 
Gods troon te verschijnen en nu niet te 
vragen om Zijn hulp of om onze last neer 
te leggen, maar Hem te danken voor Zijn 
eeuwige barmhartigheid en trouw. 

Het team van Children’s Relief wil graag 
stilstaan bij iedereen die dit prachtige werk 
mogelijk maakt. We danken u van harte 
voor uw donaties, gebeden en persoonlijke 
betrokkenheid. We wensen u Gods rijke 
zegen toe.

Persoonlijk

Esther Wubs

Het is voor ons misschien moeilijk voor te stellen, maar in Oekraïne zijn er kleine kinderen 
die alleen op straat zwerven, puur omdat ze weglopen van hun schrijnende thuissituatie. 
Ze ontvluchten hun alcoholverslaafde vader, moeder die niet naar ze omkijkt of de een-
zaamheid die ze in huis aantreffen. Op straat komen ze in aanraking met andere kinderen 
die zich ook niet thuis voelen in hun eigen huis, waardoor ze sneller geneigd zijn om het 
verkeerde pad op te gaan. School wordt niet langer meer bezocht en ze moeten gaan 
stelen om te overleven. Maar gelukkig zijn er in Oekraïne projecten waar deze kinderen 
opgevangen worden. Ook het Arendsnest mag steeds meer hulp bieden aan deze kinderen. 

Elk jaar is het een uitdaging om de projecten van het Arendsnest gefinancierd te krijgen. 
We zijn dankbaar dat dit in de loop van de jaren langzaam iets verbeterd. We zien hoe God 
het werk zegent en hoe de kinderharten veranderd worden door de Heer. Ondanks de crisis 
in Oekraïne zijn we dankbaar dat God met regelmaat heeft voorzien in onze noden, zodat 
de kinderen nog altijd hulp kunnen ontvangen in de dagopvang, 24-uurs opvang en op de 
huiswerkbegeleiding. Een groot goed, aangezien er nog vele kinderen verlangen naar een 
veilige plek in het Arendsnest, waar ze de liefde en aandacht mogen ontvangen waar ze zo 
naar op zoek zijn. We willen God danken voor alle harten die Hij aangeraakt heeft en alle 
wonderen in hoe Hij voorziet.

Ook is onze dank groot voor de materialen die we hebben mogen ontvangen voor de 
kinderen. Onze collega’s van het Arendsnest zijn zich bewust dat ze de kinderen niet kun-
nen veranderen, maar dat ze hen wel kunnen helpen op het goede pad te gaan. Zodat ze 
zelfbewuste en Christelijke volwassenen mogen worden.

Gods genade

Wilt u bijdragen aan een stabielere financiële situatie voor dit project? Dat kan 
door uw gift over te maken op NL93INGB0000003584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v. Het Arendsnest, centencode 06

Volg ons op Facebook
 Stichting Children’s Relief

Wees over niets bezorgd, 
maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden

In 2018 willen we graag doorgaan met al het werk dat we voor deze kinderen mogen 
doen. We vragen God of Hij ons wil voorzien van genoeg financiën, zodat alle projecten 
kunnen blijven doorgaan. We willen u van harte vragen of u voor de medewerkers van het 
Arendsnest wilt bidden, voor geduld en wijsheid om de kinderen de juiste hulp en zorg te 
bieden. 



Een goede start voor de kinderen en een nieuwe kans voor hun ouders

In Casa Lumina streven wij niet alleen naar 
een betere toekomst voor de kinderen, maar 
ook voor hun ouders. Door de ouders te 
helpen inzicht te krijgen in de zorg voor de 

Na een korte Kerstvakantie van twee weken, 
zijn alle kinderen van het Beregszász Internaat 
weer op school. De Bijbelstudies van onze 
collega Viki zijn ook weer begonnen. Er waren 
enkele kinderen die de feestdagen thuis heb-
ben kunnen vieren, maar helaas moest het 
grootste deel van de kinderen de feestdagen 

Jezus geeft leven

kinderen, hygiëne en de waarde van onder-
wijs, komt dit ten goede aan de ontwikkeling 
van de kinderen. We hebben in de loop van 
de jaren al vele positieve ontwikkelingen en 
bemoedigende resultaten mogen zien. 

Een goed voorbeeld hiervan is Renate, zij is de 
moeder van kleuter Iasmina die dagelijks naar 
Casa Lumina komt. Renate heeft een moeilijke 
jeugd gehad, waardoor ze al jong besloot om 
van huis weg te lopen. Omdat ze geen plek 
had om naar toe te gaan, heeft ze een poosje 
op straat geleefd. Net als haar man is Renate 
analfabeet en ondervind hier nog altijd de 

gevolgen van. Het is moeilijk voor deze ouders 
om een baan te vinden, maar gelukkig heeft 
vader op dit moment werk. Ondanks dat 
hiermee maar een klein inkomen binnenkomt, 
krijgt het gezin gelukkig meer rust. We zijn 
dankbaar dat deze ouders zich bewust zijn van 
de waarde van onderwijs, zodat hun kinderen 
een betere toekomst zullen hebben als zijzelf.

Uw donatie is van grote waarde voor 
dit project. U kunt dit overmaken naar 
NL93INGB0000003584 t.n.v. 
Stg. Children’s Relief, o.v.v. Casa Lumina, 
centencode 03
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op het internaat doorbrengen. Van de kinde-
ren die naar huis konden gaan, spreken som-
migen over de cadeautjes die ze ontvangen 
hebben. Het is voornamelijk snoep waarmee 
ze blij zijn, maar tot onze grote spijt hebben 
de achterblijvertjes helemaal niks ontvangen. 

Het eerste Bijbelverhaal dat besproken werd, 
was het verhaal van Ruth. Met als belangrijk-
ste boodschap het begin van een nieuw leven. 
Aan de kinderen werd gevraagd hoe zij een 
nieuw leven voor zich zouden zien, waarop 
een variatie aan reacties kwam. De kleinste 
kinderen gaven als antwoord dat ze graag 
wakker wilden worden in een fantasiewereld. 
Tot onze grote vreugde waren de oudere kin-
deren zich meer bewust van een nieuw leven. 
Zij zeiden dat men dit alleen kan ontvangen 
door de Heere Jezus. Verder gaven ze ook aan 
dat een nieuw leven een einde van de oorlog 
zou betekenen. De weeskinderen zien het als 
een kans om een nieuwe familie te krijgen. 
Tot slot concludeerden de Roma kinderen dat 

ze dan geen honger meer zouden hebben en 
geen armoede meer zouden kennen.

Op het internaat in Keresztur kreeg onze 
collega Viki de kans om een Oekraïense kerst-
viering bij te wonen. Er werd verteld over de 
geboorte van de Heere Jezus. Viki heeft de 
kinderen toen uitgelegd dat de geboorte van 
de Heere Jezus het grootste cadeau was dat 
de Heere God ons geven wil. 

Viki wil u allen graag meegeven dat elk jaar 
een geschenk is van de Heer en dat de Heer 
kinderen en volwassenen altijd  een nieuw 
hoopvol leven wil geven. Wilt u alstublieft 
bidden voor deze kinderen en het waarde-
volle evangelisatiewerk van onze collega Viki?

Wilt u Viki helpen het kostbare evangelie 
te verspreiden? Maakt u dan alstublieft 
een gift over op NL93INGB0000003584 
t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Jeugdwerk 
Beregowo, centencode 05

EEN PIttIG JAAR

Dit schooljaar staat juf Lacramioara helemaal 
alleen voor de klas. Het is tot dusver een 
pittig jaar, maar ze is blij dat ze deze kinde-
ren mag helpen. In het begin van het jaar 
was het erg moeilijk. De kinderen luisterden 
niet goed en respecteerden de regels niet, ze 
vloekten en spuugden. Dankzij Gods genade 
beginnen ze meer en meer naar de regels 
te luisteren. Ze komen nu met plezier naar 

school. Op school ontvangen ze de nodige 
leermaterialen en een voedzame maaltijd. 
Tijdens kerst hebben de kinderen over de 
geboorte van de Heere Jezus gehoord. Ze 
leerden o.a. gedichten en liederen over de 
geboorte van Jezus. Dit onderscheidt het 
Vuurvliegje van andere kleuterscholen, vooral 
omdat deze scholen Kerst vieren als het feest 
van de kerstman. 

Tevens besteed de kleuterschool aandacht 
aan de ouders. Er zijn vele ouders die zelf 
weinig scholing hebben gehad, zij ontvangen 
uitleg hoe zij hun kinderen kunnen helpen 
met het maken van hun huiswerk. 

Juf Lacramioara is dankbaar voor de interesse 
die de ouders tonen in de voortgang van hun 
kinderen. Ze geven aan dat ze blij zijn dat 
hun kinderen naar de kleuterschool mogen 
komen, omdat ze hier goede berichten over 
horen. Ook is het fijn dat de leraren van de 

basisschool respect hebben voor het werk dat 
op de kleuterschool verzet wordt met deze 
kinderen.

De kleuterschool werkt volgens het Nationale 
Leerplan van de overheid. Daarnaast hebben 
ze optioneel gekozen om te gaan kleien-
boetseren met de kinderen en te investeren 
in spraakontwikkeling. Dit is belangrijk voor 
de ontwikkeling van de kinderen, omdat 
Roma kinderen over het algemeen de 
Roemeense taal thuis niet goed leren spreken. 

Onze dank aan de Heer is groot, Hij maakt 
het mogelijk dat deze school kan bestaan en 
zoveel vruchten afwerpt.

Verlangt u ook naar meer gelijkheid voor 
kinderen met een achterstand? Maak uw 
gift over naar NL93INGB0000003584 
t.n.v. Stg. Children’s Relief ovv het 
Vuurvliegje, centencode 02


