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Wie zich over de arme ontfermt, leent 
de HERE. Hij zal hem zijn weldaad 
vergelden. (Spreuken 19:17)

Wat een diepe betekenis heeft deze 
spreuk. De kern van deze boodschap 
vinden we door de hele Bijbel heen. Of 
het nu in het eerste testament of in het 
vernieuwde testament is. 

In Mattheus 25 lezen we over de tijd 
wanneer de Zoon des mensen zal 
komen in Zijn heerlijkheid.

Hij zal zitten op Zijn troon en de volken 
zullen vergaderd worden. Dan zal Hij, 
gelijk een herder, de schapen van de 
bokken scheiden. De schapen zullen 
aan Zijn rechterhand gezet worden en 
de bokken aan Zijn linkerhand. En wat 
zegt Hij dan tegen de schapen aan Zijn 
rechterhand? ‘Komt gij gezegenden 
Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat 
u bereid is van de grondlegging der 
wereld af. Want Ik heb honger geleden 
en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb 
dorst geleden en gij hebt Mij te drinken 
gegeven. Ik ben een vreemdeling 
geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 
naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek 
en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de 
gevangenis geweest en gij zijt tot Mij 
gekomen.’

Ik weet nog dat ik als kind erg begaan 
was met de kinderen in arme landen. 
Via de televisie kreeg je daar genoeg 
beelden van te zien. Als kind maakten 
deze beelden  toch wel diepe indruk 
op mij. Wat prachtig, dat ik nu via mijn 
werk een bijdrage kan leveren aan het 
welzijn van kinderen in Oost-Europa. 
Gods wegen zijn niet te voorspellen.

De HERE is groot en zeer te prijzen, 
Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. 

(Psalm 145:3)

Amelia kijkt mij smekend aan. Het raakt mij diep, deze vraag. Het is niet de eerste 
keer dat ze mij die vraag stelt. Amelia is een van de 50 kinderen die wij helpen in 
Casa Lumina. 

“Wil jij mijn moeder zijn?“

Graag vertel ik meer over haar. Amelia is 
10 jaar oud. Haar vader komt uit Syrië en 
heeft meerdere vrouwen en veel kinderen. 
Daarom is het moeilijk te zeggen hoeveel 
broers en zussen ze heeft. Na de geboorte 
van Amelia scheidde haar moeder van 
Amalia’s vader. Haar moeder zorgt nu alleen 
voor haar. Amelia vertelde  mij dat ze bang 
is dat haar moeder haar ook zal verlaten net 
zoals haar vader haar verlaten heeft. Het 
liefste wat ze doet is tijd met haar moeder 
doorbrengen, maar haar moeder heeft het 
erg druk met werken. Ze werkt hard zodat 
de huur en de rekeningen betaald kunnen 
worden en er eten op tafel is. Wat een 
uitkomst is Casa Lumina  voor Amelia en 
ook voor haar moeder!

Onvoorwaardelijke liefde
Casa Lumina is een plek waar er tijd en 
aandacht is voor haar. Hier ervaart ze 
dat er onvoorwaardelijk van haar wordt 
gehouden. Ons gebed is dat zij hier de liefde 
van God mag proeven. 

Onderwijs: belangrijke investering in 
de toekomst van kinderen
Vanuit Gods kracht en liefde  staan wij elke 
dag klaar voor de kinderen en ook voor 
hun ouders. Graag geven wij de kinderen 
goed onderwijs, ook Bijbels onderwijs. 
Wij geloven dat onderwijs een belangrijke 
investering is in hun toekomst. Ook leren 
wij de kinderen sociale vaardigheden. De 
meeste kinderen weten niet hoe ze netjes 
moeten eten of andere zaken die voor ons 
heel gewoon zijn zoals handen wassen. Bij 
ons leren de kinderen ook over het omgaan 
met emoties en leren ze zeggen: “het spijt 
mij” en “ik hou van jou”. Omdat veel ouders 
dit zelf niet hebben meegekregen, kunnen 
zij het ook hun kinderen niet leren. 

Door onze programma’s heen willen wij 
hen bovenal meegeven dat God van hun 
houdt: Hij wil De Leidsman zijn in hun vaak 
moeilijke leven.

Graag vragen wij u gebed voor 
het team van Casa Lumina. Ook 

is er de mogelijkheid Amelia 
maandelijks te ondersteunen 
zodat zij naar Casa Lumina 
kan blijven komen.
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Emma Dragan (coördinator dagcentrum Casa Lumina) vertelt:

Extra steun voor Casa Lumina is dringend nodig.Maak een gift over naar: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)Van de Redactie
We danken de Heer dit nieuwe jaar te 
mogen beginnen met én een nieuw 
maar goed herkenbaar Logo én een 
nieuwe opmaak met sterk verbeterde 
leesbaarheid! 
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“Is er plaats voor mijn dochter Dorina?”
Twee jaar geleden stelde Dorina’s vader deze vraag toen hij aanklopte bij het 
Arendsnest om hulp.

Geef een kind een nieuw paar schoenen 
en maak 10 euro over op NL93 INGB 0000 00 3584 

t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. schoenenactie.

Wilt u helpen om kinderen als Dorina
een fijn thuis te geven? Maak dan uw gift over naar: 

NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v. Het Arendsnest (centencode 06)

Dorina werd geboren op 14 november 
2010 in een gezin waar de ouders (vooral 
haar moeder) verslaafd waren aan alcohol. 
Haar ouders waren niet officieel getrouwd, 
daarom heeft ze de achternaam van haar 
moeder. Dorina zag op jonge leeftijd hoe 
haar ouders alcohol gebruikten en thuis 
ruzie maakten. Toen Dorina 5 jaar was, 
verloor ze haar moeder die stierf door een 
alcoholaandoening. Na het overlijden van 
haar moeder werd Dorina verzorgd door 
haar grootmoeder die na korte tijd helaas 
ook overleed. Daarna heeft de sociale 
dienst haar weggehaald, omdat haar vader 

geen officiële documenten had om voor 
haar te zorgen. Ze werd naar een speciaal 
kindertehuis gestuurd.

Dorina bracht 1 jaar door in speciale 
instellingen voor kinderen zonder ouders. 
In de loop van het jaar maakte de vader 
eindelijk de documenten in orde om 
voogd te worden en nam haar mee naar 
huis. Ze leefde een tijdje samen met haar 
vader die af en toe alcohol gebruikte en 
geen vaste baan had. Heel vaak liet hij 
haar alleen thuis. Hij kon als een vader 
alleen niet voor haar zorgen. 

De woonomstandigheden waren erg 
slecht. Vader en dochter woonden in één 
kamer zonder verwarming. Soms nam een 
van de buren haar in huis zodat ze kon 
slapen.  Dorina voelde zich niet goed.

Gelukkig was er plaats voor Dorina in 
het Arendsnest. In het begin was ze 
teruggetrokken als gevolg van de stress die 
ze ervaren had in haar vroege kindertijd. 
Mentaal en lichamelijk moest ze herstellen. 
Nu, na twee jaar, gaat het goed met haar. Ze 
is blij met haar eigen kamer. Ze gaat naar 
school en zit op turnen. Ze maakt trouw 
haar huiswerk en helpt ook met de taken 
in de huishouding van het Arendsnest. Ook 
zijn er andere positieve veranderingen: ze 
wordt zelfstandiger, groeit in haar denken 
en spreken en kan beter omgaan met haar 
emoties. Ze vind het ook belangrijk om 
naar de kerk te gaan waar ze meedoet aan 
verschillende activiteiten voor kinderen. 

Alles is ten goede veranderd voor Dorina!

Ga jij mee naar Oekraïne?
Heb je hart voor kinderen? Heb je de Here Jezus lief en wil je Zijn liefde uitdelen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! God heeft ons een zendingsopdracht gegeven. Als 
christen kun je je leven inzetten om daaraan gehoor te geven. Werkvakanties bieden 
een unieke gelegenheid om je geloof in praktijk te brengen. Je bent tot zegen voor 
anderen en leert God beter kennen.

Tijdens onze werkvakanties ondersteun 
je met jouw team de zendingswerkers 
ter plaatse en werk je concreet mee in 
het ziekenhuisproject. Als vakantieteam 
ben je een grote bemoediging voor hen. 
Tevens biedt zo’n werkvakantie jou de 

       Geef kinderen 
nieuwe schoenen

In het internaat in de stad Beregowo in 
Oekraïne wonen 220 kinderen. Veel van 
de kinderen die hier wonen, hebben een 
traumatische jeugd achter de rug. In het 
internaat slapen ze in slaapzalen waar ze 
nauwelijks ruimte voor zichzelf hebben. 
Het internaat heeft niet voldoende 
financiële middelen om nieuwe kleding 
en schoenen te kopen. Daarom lopen veel 
kinderen op slechte en kapotte schoenen. 
Voor maar 10 euro kunnen wij een nieuw 
paar schoenen voor deze kinderen kopen!

gelegenheid te proeven 
wat zending is.
Samen met jouw 
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. 

Is dat wat voor jou? Neem dan contact 
met ons op. Er zijn nog plaatsen voor de 
zomerreis (13 juli t/m zaterdag 27 juli) 
en voor de najaarsreis (12 t/m zaterdag 
26 oktober). Zie onze website voor meer 
informatie of bel ons! 

Actie


