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De armoede
Zowel in Roemenië als in Oekraïne zijn de 
verschillen tussen arm en rijk erg groot. Er 
zijn zeker mensen met genoeg geld om rond 
te komen maar ook een groot deel van de 
bevolking is erg arm. Gezinnen leven soms 
met 6 of meer personen in een onderkomen 
van nauwelijks 30 m2. In deze ruimte wordt 
geslapen, gekookt, gegeten en geleefd. Deze 
woonruimtes bevinden zich vaak in verla-
ten woningen of flatgebouwen. Vreselijke 
plekken voor kinderen om in op te groeien. 
Daarnaast hebben deze gezinnen weinig te 
eten en nauwelijk geld voor andere zaken. 

Inkomen
De ouders hebben het beste met hun kin-
deren voor maar kunnen vaak nauwelijks 
voor ze zorgen. Als er al werk gevonden 
wordt dan zijn de inkomsten vaak te gering 
om van te leven. De mensen hebben te 
weinig om van te leven maar te veel om 
te sterven. Daarom focussen veel van onze 
projecten zich op educatie. Door kinderen 
basisvaardigheden mee te geven wordt 
het voor hen makkelijker om school af te 
ronden en later een baan te vinden. Op die 
manier hopen we dat deze kinderen het 
later beter zullen hebben dan hun ouders. 

Sociale ontwikkeling
Een ander probleem wat wij hebben gezien 
is een achterstand in de sociale ontwikke-
ling. Thuis krijgen kinderen soms nauwelijks 
aandacht. Soms is de thuissituatie zelfs zo 
verschrikkelijk dat kinderen niet eens meer 

thuis kunnen zijn. Deze kinderen leven op 
de straat, anderen in een tehuis. Hierdoor 
hebben kinderen een laag zelfbeeld en 
hebben ze het gevoel dat er niemand om 
hen geeft. Dit stimuleert hen ook in verkeerd 
gedrag. 

Een plek van liefde
We vonden het geweldig om bij de 
verschillende projecten de liefde van de 
medewerkers te zien. De veldwerkers laten 
aan de kinderen merken dat ze er toe doen. 
Dat er mensen zijn die om hen geven en 
belangrijker nog, er is een God die om hen 
geeft! In Gods ogen doet iedereen ertoe en 
is iedereen geliefd. 

Veel kinderen in Oost-Europa groeien op 
in een verschrikkelijke situatie. Wij kunnen 
nauwelijks begrijpen wat deze kinderen 
doorstaan. De armoede is groot, te groot. 
Zo groot dat het ons bijna zou ontmoedigen 
omdat we niet iedereen kunnen helpen. 
Wij kunnen niet zorgen dat alle kinderen 
naar school gaan. Wij kunnen er ook niet 
voor zorgen dat ieder gezin genoeg te eten 
heeft. Maar toch gaan we door! God leert 
ons dat ieder persoon ertoe doet. Iedereen 
is geliefd. Daarom helpen wij mensen 
zoveel als wij kunnen. Want iedereen die 
wij kunnen helpen, telt. Helpt u mee om dit 
mogelijk te maken? Namens alle mensen die 
wij gesproken hebben: bedankt!

Pieter-Jan van Halum
(Veld- en relatiemanager)

Een veilige plek

Een plek van liefde
Op vrijdag 2 november vertrokken we met een groot deel van ons team richting Oost-Europa om 
daar een aantal van onze projecten te bezoeken. Het was indrukwekkend om te zien hoe onze veld-
werkers zich inzetten voor arme kinderen. Ik ben diep geraakt door de grote armoede en dankbaar 
dat ik me voor kinderen in nood mag inzetten. Het is moeilijk om jullie over te brengen wat we 
hebben gezien. Maar ik hoop dat ik doormiddel van dit artikel toch een beeld kan schetsen.

Mattheüs 19:13-15, Daarop brachten de 
mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat hij hun 
de handen zou opleggen en zou bidden. Toen 
de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de 
kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te ko-
men, want het koninkrijk van de hemel behoort 
toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de 
handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Ik geloof dat het mijn Bijbelse opdracht is 
om aan kinderen het goede nieuws van de 

dood en opstanding van Jezus Christus te 
vertellen. Ik zie het als mijn verantwoorde-
lijkheid en als voorrecht. Zo bezoek ik regel-
matig het zigeunerkamp Jánoshi, hier geef 
ik Bijbelse lessen aan kinderen en vrouwen. 
Ook bezoek ik internaten in Beregszász en 
Keresztur. Op deze internaten geef ik bijbel-
lessen en huiswerkbegeleiding. Hoewel ik 
moe ben, ben ik alleen maar dankbaar dat ik 
dit mag doen. 

De afgelopen periode heb ik weer nieuwe 
kinderen ontmoet. Ik leerde ook Arthur 
kennen op het internaat. Hij woont bij zijn 
grootmoeder in de bergen omdat zijn ouders 
alcoholisten zijn. Dit maakt hem heel anders 
als zijn vrienden. Hij is negen jaar oud maar 
hij is serieuzer als de andere kinderen van 
zijn leeftijd. Recent kwam hij naar me toe 
en vertelde dat hij Jezus een jaar geleden in 
zijn hart had ontvangen. Ik breng dit  graag 
onder jullie aandacht omdat het laat zien 

dat Jezus sterk kan ingrijpen in een moeilijk 
leven als dat van Arthur. Ik bid dat de kleine 
jongen deze enorme schat niet zal verliezen. 
Zeker omdat zijn vrienden hem soms 
uitlachen vanwege zijn geloof.

Wat zijn mijn plannen voor de toekomst? Ik 
zou graag meer kinderen willen bereiken. 
God is trouw en liefhebbend. Zijn genade en 
liefde zijn geweldig.

Viktoria Antal
(veldwerker Oekraïne)

Om het werk van Viktoria mogelijk 
te maken zijn we afhankelijk van uw 
giften. Wilt u een bijdrage leveren om 
de kinderen in Oekraïne kennis te laten 
maken met het evangelie? U kunt een 
gift overmaken naar NL93 INGB 0000 
00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief, onder 
vermelding van Jeugdwerk Beregowo 
(centencode 05)

Laat de kinderen tot mij komen

Rond de kerstdagen geven we het ziekenhuispersoneel van de verschillende ziekenhuizen 
waar wij werken graag een kerstpakket. Het personeel zelf heeft  weinig te besteden. Samen 
met onze veldwerkers in Beregowo en Vinogradiv draagt het personeel zorg voor de kleine 
kinderen. Door dit pakket laten we onze waardering blijken en investeren wij in een goede 
samenwerking tussen het Children’s Relief team en de verpleging. 

Het kerstpakket bestaat uit een aantal producten die het ziekenhuispersoneel goed kan 
gebruiken maar zelf niet kan kopen. Hierbij kunt u denken aan producten zoals koffie en 
thee, wat voor de mensen in Oekraïne erg duur is. Om deze pakketten te kunnen geven, 
hebben wij uw hulp nodig. 

Kerstpakketten Ziekenhuispersoneel

Het leven in Het Arendsnest 
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Wilt u meehelpen om het werk van St. Children’s Relief  mogelijk te maken? Maak 
dan uw gift over op NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief.

Helpt u mee? U kunt een gift overmaken naar: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. 
Children’s Relief, onder vermelding van Kerstpakketten  (centencode 07)

In de afgelopen 15 jaar hebben wij in Het 
Arendsnest goede en slechte tijden beleefd. 
De kinderen die onze programma’s bijwo-
nen, hebben een moeilijke achtergrond. 
Vanwege deze achtergrond hebben ze vaak 
psychische stoornissen. Daarom heeft elk 
kind een andere manier van benadering 
nodig.

Een van de kinderen in Het Arendsnest is 
Veronika. Veronika is 8 jaar en komt uit 
een arm gezin. Haar moeder werkt als 
schoonmaakster en haar vader heeft TBC. 
Zij moet vaak voor haar jongere zusjes en 
broertjes zorgen. Ondanks haar situatie 
waren wij blij om te zien dat ze heel snel 
leerde lezen en schrijven en dat ze ook 
goed is in rekenen.

In een ander gezin liepen wij aan tegen een 
hele tragische situatie. Het gaat om een 
gezin met vier kinderen waarbij de moeder 
een psychische aandoening heeft en de va-
der agressief is. Recent overleed een van de 
kinderen en ook de jongste dochter was de 
afgelopen maand ziek. Wij wilden haar hel-
pen maar haar vader stond het niet toe. Wij 
voelen ons erg machteloos in deze situatie.

Zoals u leest, mogen wij mooie maar ook 
moeilijke dingen meemaken. Soms voelen 
we ons machteloos maar dan vertrouwen we 
op God. Wij zijn dankbaar te ervaren dat het 
Arendsnest een instrument is in Zijn handen!

Krisztián Háger en Andrea Béres 
(Medewerkers van Het Arendsnest)

Het mooie werk in het Arendsnest is 
afhankelijk van giften. Daarom vragen 
wij u vrijmoedig een gift over te maken 
naar NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. 
Children’s Relief, onder vermelding van 
Het Arendsnest (centencode 06)
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KERST 2018 richt God
onze aandacht juist
op Kinderen



Mariska Stegman

 
Het was feest bij Petru en Dana Simonescu: hun zoon Marian trad 16 september in het 
huwelijk. Samen met mijn man en kinderen mocht ik hiervan getuige zijn. We logeer-
den zolang bij de familie. Voor hen is gastvrijheid een vanzelfsprekendheid. Ook al was 
het huis vol, ze maakten ruimte voor ons. Iedereen deelde in de feestvreugde, ook de 
acht pleegkinderen. Het was mooi om te zien dat zij echt deel van het gezin zijn. Ze 
horen er helemaal bij. 

Petru en Dana zijn in 2006 begonnen met 
de pleegzorg voor twee kinderen (An-
tonia en Emanuel). Door de jaren heen 
zijn er steeds meer kinderen bij het gezin 
gekomen. Tot de zomer hebben ze voor 
negen pleegkinderen gezorgd. Een meisje 
had toch meer begeleiding nodig dan zij 
konden bieden en woont nu ergens anders. 
Voor Petru en Dana was het moeilijk om 
deze beslissing te nemen, omdat Andreea 
al meer dan tien jaar bij het gezin hoorde. 
Maar nu zit ze gelukkig goed op haar plek 
en vindt het daar fijn. 

De andere kinderen variëren in de leeftijd 
van 10 tot 24 jaar. De oudste werkt, de rest studeert nog. Petru en Dana kunnen de 
kinderen een thuis bieden dankzij de financiële ondersteuning die ze maandelijks ont-
vangen. Toch blijft het moeilijk om rond te komen. Zeker als er extra kosten zijn, zoals 
de oogoperaties van Emanuel (zo’n 500 euro per oog) of universiteitskosten. Het leven 
met zoveel pubers en jong volwassenen is wel een uitdaging voor het echtpaar. Maar 
gelukkig weten ze zich in alles gedragen door hun Hemelse Vader. 

Connie ’t Hart

Ook u kunt een bijdrage leveren aan de bediening van familie Simonescu, u kunt 
uw gift overmaken naar NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief, 
onder vermelding van Pleegzorg Rupea (centencode 12)

Feest in Rupea

PersoonlijkAlexandra Rostas
Alexandra Rostas is de oudste dochter van 
Ramona Rostas. Ze is 10 jaar oud en zit in 
de vijfde klas van de basisschool. Ze woont 
samen met haar 2 broertjes, 2 zusjes, ouders, 
haar oma, een tante en een van haar ooms 
in een gehuurd hutje gemaakt van klei. Het 
hutje bestaat uit twee kleine kamers en heeft 
geen water en geen gas. Haar ouders zijn 
ongeschoold maar Alexandra vindt het erg 
fijn om naar school te gaan, te leren en de 
beste te worden in alles wat ze doet.  

Helaas kon Alexandra aan het begin van het 
schooljaar niet meer naar de huiswerkbege-
leiding komen. Ze wonen aan de rand van de 
stad en haar ouders konden de bus- en tram-
abonnementen niet meer betalen. Gelukkig 
hebben we hiervoor een sponsor gevonden. 

Hier is Alexandra heel blij mee want bij Casa Lumina heeft ze mensen die haar 
begrijpen, haar helpen met haar huiswerk en de uitdagingen waar ze voor staat. Ze is 
erg sociaal en speelt graag met de andere kinderen. Alexandra is een speciaal meisje 
met een sterke ambitie om iets moois te maken van haar leven. Wij zijn dankbaar dat 
wij haar kunnen helpen.

Emma Drăgan (Sociaal werker bij Casa Lumina)

“Want Mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten, en uw wegen zijn niet 
Mijn wegen, spreekt de HEERE. 
Want zoals de hemel hoger is dan de 
aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan 
uw wegen en Mijn gedachten dan 
uw gedachten.” Jesaja 55: 8 – 9

Als je jong bent, droom je vaak over 
de dingen die je later wilt gaan doen 
of worden. Bij mij was dit niet anders 
en ik was er stellig van overtuigd dat ik 
juffrouw zou worden. Je stippelt  je le-
ven al een beetje uit, maar dan ineens 
kan je leven radicaal veranderen en 
ga je beseffen dat je je leven niet kan 
plannen en uitstippelen en dat alleen 
God alles in handen heeft en daarin 
leiding geeft. Na een vormingsproces 
van zeven jaar, waarin ik mocht ont-
dekken wie God is en wie ik ben voor 
Hem, kreeg ik het in mijn hart om voor 
de zending te gaan werken. Ik zit nog 
in mijn re – integratietraject, maar ik 
merk tijdens het stagelopen bij Child-
ren’s Relief, dat de zending wel mijn 
plek is en dat mijn gaven en talenten 
hier tot ontwikkeling komen. Mijn hart 
gaat uit naar het helpen van mensen 
in nood en hen de liefde van Jezus te 
tonen. Zo zie je dat je leven anders kan 
lopen dan je zelf had bedacht, maar 
dat de uitkomst zoveel beter is. God 
weet wat je leuk vindt, wat je kan en 
waarin je de dingen die je al ervaren 
en geleerd hebt, kunt toepassen. Dit 
geeft mij vreugde voor vandaag en 
voor de toekomst. Ik mag mij elke dag 
weer verheugen wat God voor mij en 
voor ons allemaal voor ogen heeft. Ik 
wil jullie Gods zegen toewensen en dat 
Hij ook jullie Leidsman mag zijn op al 
jullie wegen!

“De HEERE is rechtvaardig in al Zijn 
wegen, goedertieren in al Zijn werken.” 
Psalm 145: 17

Wilt u ook deel zijn van Gods roeping om deze kinderen dienen? Maak dan uw gift over 
op NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief, onder vermelding van Casa Lumina 
(centencode 03)

Aandachtsproblemen

Met het begin van de herfst, luidde ook de 
bel voor de start van het nieuwe schooljaar. 
Al vroeg ‘ s ochtends vulde het schoolplein 
zich met blijdschap. De kinderen konden 
niet wachten om te spelen in de speeltuin, 
maar ook in het klaslokaal. Op de eerste 
schooldag was het moeilijk hen los te weken 
van de kleuterschool en de speeltuin toen 
het tijd was om naar huis te gaan. Ik was blij 

om de kinderen terug te zien, maar ook om 
de kinderen te leren kennen die voor het 
eerst naar binnen  stapten.

Deze kinderen komen uit zwakke gezinnen, 
sociaal en economisch gezien. Ze leven van 
de kinderbijslag en verkopen in de zomer en 
herfst nog  allerlei dingen, zoals bloemen, 
paddenstoelen en kruiden etc. Door de 
armoede en het gebrek aan een goede op-
voeding, zijn de kinderen onzeker en hebben 
ze een achterstand in hun uitdrukkings-
vermogen, ook praten ze erg hard.

Zoals elk schooljaar zijn we ook nu begonnen 
bevriend te raken met water en zeep, dat kost 
veel geduld en doorzettingsvermogen. Door 
middel van spel leren de kinderen zich aan-
passen aan de regels van de kleuterschool. 

Inmiddels hebben de kinderen veel geleerd. 
Ze vinden het fantastisch om te schilderen, 
te bouwen en in het keukentje te spelen. Ze 

hebben over de herfst geleerd, ze wisten het 
verschil tussen vruchten en groenten niet. 
We zijn de tuin in gegaan en hebben de 
bomen bekeken en appels geplukt. Ze dach-
ten dat een appel in de grond groeide! Ze 
hebben bomen en bladeren in de herfstkleu-
ren geschilderd. En toen het de week van 
de vriendschap was, hebben we al vinger 
vervend een vriendschapsboom gemaakt.

Ik was onder de indruk van Gabriel, een 
jongen met aandachtsproblemen door de 
moeilijkheden thuis. Moeder is alcoholiste. 

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat er voor verschillende projecten sprake is van 
financiële nood. Wij willen u heel erg danken voor uw gulle donaties. Ondanks uw giften 
hebben wij nog steeds voor sommige projecten structureel dringend meer geld nodig! 
Als dit in de toekomst niet zal veranderen dan moeten wij noodgedwongen onze hulpver-
lening inperken. Wij hopen en bidden dat dit niet nodig zal zijn. U mag erop vertrouwen 
dat wij druk bezig zijn met het werven van nieuwe donateurs. Om nieuwe donateurs te 
werven, willen wij de komende tijd nieuw promotiemateriaal ontwikkelen. Echter zijn er 
aan het drukken van nieuw materiaal kosten verbonden. 

Wij hopen dat u hieraan een bijdrage wilt leveren. U kunt een gift overmaken naar  
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief, ovv Promotiemateriaal.

Volg ons op social media
 Stichting Children’s Relief
Stichting Children’s Relief

Als ze hem op komt halen, ruikt ze al naar de 
drank. Gabriel wordt thuis geslagen en kan zich 
op school niet goed concentreren. Maar in de 
vriendschapsweek vertelde Gabriel veel over 
zijn vriend Abel, hij stelde me veel vragen. Nu 
wilde hij graag werken terwijl hij normaal zegt 
dat hij niet meer kan of naar het toilet wil.

Voor mij is het belangrijk dat deze kinderen 
vooruitgang boeken op onderwijsgebied door 
onze inzet zodat ze aansluiting zullen hebben 
wanneer ze naar school gaan. Maar nog be-
langrijker vind ik het dat ze zich op sociaal- en 
emotioneel gebied ontwikkelen. 

In de loop van de jaren viel me op dat de 
ouders hun kinderen nooit omarmden.Daarom 
hebben we vanaf de eerste schooldag een ge-
woonte ingesteld: aan het einde van de school-
dag vertel ik een verhaaltje, daarna bidden we 
samen, gevolgd door een groepsomhelzing. 
In het begin wilden ze zelfs elkaars hand niet 
vasthouden. Nu zijn ze veel affectiever. Als we 
elkaar nu op straat ontmoeten (ook de kinde-
ren die al van de kleuterschool af zijn), komen 
ze me een knuffel geven!

Lacramioara Voinescu
(Juffrouw kleuterschool het Vuurvliegje, Roemenië)  

Voor mij is het belangrijk dat deze kinderen 
vooruitgang boeken

U bent hartelijk welkom op de 
Nieuwjaarsreceptie van 
OostEuropa Zending op 

zaterdag 5 januari 2019. 
Vanaf 10 uur staat de 

koffie klaar aan de Tiendweg 9 
te Krimpen aan de Lek. 

Wij hopen u dan te mogen ont-
moeten.

Bestuur en Zendingsteam 
wensen u alvast een goede Kerst 

en gezegend Nieuwjaar toe!

Opgeven kan via:
info@childrensrelief.nl. 

Financiële nood 


