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Want u kent de liefde die onze Heer 
Jezus Christus u heeft betoond: 
omwille van u is Hij arm geworden, 
terwijl Hij rijk was, opdat u rijk zou 
worden door Zijn armoede. 2 Korinthe 8:9

In dit vers schildert Paulus het heilswerk 
van Jezus Christus als een afstaan van 
rijkdom om de mensen in hun armoede 
te hulp te komen en rijk te maken. Toen 
ik dit las raakte mij dat. Jezus kwam 
om armen rijk te maken. In het werk 
wat wij als stichting doen worden wij 
regelmatig geconfronteerd met grote 
armoede. Persoonlijk vind ik het dan 
best moeilijk dat we niet iedereen 
kunnen helpen. We kunnen niet alle 
mensen volkomen uit de armoede 
halen. Dit had ik graag anders gezien 
maar daarom vind ik juist dit vers zo 
bemoedigend. 

Jezus verlaat zijn rijkdom en wordt 
arm. De rijkdom van Christus was de 
heerlijkheid die Hij voor Zijn komst naar 
aarde bezat. Daarbij vergeleken was 
Zijn komst in een menselijk lichaam 
een armoedige verschijning. Maar juist 
deze armoede, met als dieptepunt Zijn 
absolute ontluistering aan het kruis, 
had als doel ‘dat u rijk zou worden’. 

Wij kunnen als organisatie niet alle 
armoede in Oost-Europa verhelpen, hoe 
graag we dit ook zouden willen. Maar 
we willen wel de boodschap van hoop 
brengen, echte hoop. Ook al leven 
mensen in diepe armoede, toch kunnen 
ze rijk gemaakt worden. Rijk in Christus. 
Van deze boodschap willen wij keer 
op keer getuigen. Door onze woorden 
maar meer nog door onze daden, in 
Oost-Europa maar ook dichtbij. Ik hoop 
en bid dat het door ons getuigenis voor 
veel mensen Pasen in het hart mag 
worden.

Gezegend is God, de Vader van onze 
Heer Jezus Christus, die ons in zijn 
grote barmhartigheid herboren liet 
worden tot een leven van hoop door 
de opstanding van Jezus Christus uit 
de dood. 1 Petrus 1:3 
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Wij blijven de diverse ziekenhuizen ondersteunen 
en daarom zijn uw giften hartelijk welkom.

U kunt een gift overmaken naar: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Ziekenhuisproject (centencode 07)

Veranderingen in  
het ziekenhuisproject
Al 22 jaar mogen korte en lange termijnwerkers zich inzetten voor achtergelaten 
en zieke kinderen in het ziekenhuis van Beregowo. Hier lijkt echter een einde aan 
te komen. Al een aantal maanden ligt er slechts 1 kindje op de kinderafdeling. 
De ziekenhuisdirectie heeft aangegeven dat dit waarschijnlijk niet meer gaat 
veranderen. Dit maakt de toekomst voor het Nederlandse ziekenhuisteam onzeker.

Eén kind toch ook de moeite
Moet er echt een einde komen aan de 
inzet van lange termijnwerkers in het 
ziekenhuis van Beregowo? Je zou kunnen 
zeggen: ieder kind is een kind wat liefde en 
aandacht nodig heeft en zolang er een kind 
is moet daar voor gezorgd worden. Daar 
zijn we het ook helemaal mee eens. Maar 
de vraag blijft waarom het kinderaantal in 
het ziekenhuis steeds minder wordt. Komt 
dit doordat ouders echt beter voor hun 
kinderen gaan zorgen, of komt het doordat 
er gewoon niet meer kinderen worden 

geboren? Voor de buitenwereld lijkt het 
alsof het goed is wat er gebeurt en dat er na 
ruim 22 jaar werk in het ziekenhuis eindelijk 
een doorbraak komt in goede zorg voor de 
kinderen. Maar niets is minder waar. 

Het wordt steeds leger in het ziekenhuis 
omdat er gewoonweg geen personeel is om 
al het werk te doen. Er is veel armoede in 
Oekraïne en zo ook onder de zusters die zich 
geen andere kans zien dan dit land te verlaten 
om ergens anders meer geld te kunnen 
verdienen. Dit betekent dat er geen plek is 
voor de kinderen in het ziekenhuis. Kinderen 
moeten veel sneller doorstromen naar het 
kindertehuis of ze gaan naar huis, waar helaas 
in veel gevallen de zorg niet goed is.  

Wat nu?
Maar wat houdt dat in voor ons? Op 
dit moment werken we met 2 lange 
termijnwerkers in het ziekenhuis van 
Beregowo maar door de veranderingen zal 

dit gaan stoppen. Het doet ons pijn en veel 
verdriet dat, dat waar we ons met hart en 
ziel voor hebben ingezet, waar we ons leven 
in Nederland voor hebben opgegeven, lijkt 
te verdwijnen. Het is een strijd aan emoties 
door de rouw die we hebben van het loslaten 
van het ziekenhuisproject wat ons thuis 
geworden was. We worstelen met de vraag 
waarom God dit laat stoppen terwijl de 
zorg voor kinderen nog zo hard nodig was. 
En we staan voor de vraag: Wat nu? Wat is 
Gods bedoeling met ons? De komende tijd 
gaan we ons oriënteren op de vraag waar 
God ons wil gebruiken. Samen met Hem 
gaan we kijken naar de nood die hier op veel 
gebieden nog erg groot is en dan te ervaren 
waar God ons wil gaan gebruiken. Er zijn al 
veel gedachten en ideeën waar we hopen 
ons in te kunnen zetten. Maar de uiteindelijke 
beslissing leggen we in Zijn handen. 

Jorien de Ruiter en Stefanie de Wildt

Het stoppen van de lange termijn-
werkers in het ziekenhuis van Beregowo 
houdt niet in dat het ziekenhuisproject 
zal stoppen. Het werk door Marianne en 
Mirjam in het ziekenhuis van Vinogradiv 
zal blijven. Ook zal teamleider Sanyi 
Fodor het ziekenhuis van Beregowo 
met financiële middelen en medische 
goederen blijven ondersteunen.  



Wilt u samen met juffrouw Lacramioara 
meehelpen zodat kinderen als Alesia naar de 

kleuterschool kunnen blijven komen?  
Uw gift is van harte welkom op 

NL93 INGB 000000 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)
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Help kinderen uit achterstandsgezinnen!

David vertelt…
In Beregowo (Oekraïne) staat het 
familiehuis. In dit huis hebben 8 
kinderen een thuis gevonden.  
Deze keer vertelt David over hoe het 
met hem gaat:

Mijn naam is David. Ik ben twaalf jaar oud  
en ik woon alweer een tijd in het familiehuis. 
Ik ben blij dat ik hier woon. Ik  zit in groep 
7. Ik vind het erg leuk om viool te spelen 
en te zien hoe  mensen blij worden van het 
luisteren naar de muziek. Dit jaar mocht 
ik ook spelen voor de oudere mensen van 
onze kerk. Ik was erg blij te zien hoe blij ze 
waren. Over een maand mag ik meedoen 
met een concert op de muziekschool. Hier 
kijk ik erg naar uit.

Wilt u kinderen als David een fijn thuis geven? 
Maak dan uw gift over naar: 

NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v. Het familiehuis Beregowo (centencode 04)

Met honger naar school 
We leven in de 21e eeuw en maken deel uit van de Europese Unie, maar in het dorpje 
Slobozia in Roemenië zijn nog veel kinderen uit arme gezinnen ver verwijderd van 
een normaal leven. 

Zo ook Alesia. Alesia komt uit een gezin met 
6 kinderen. Samen met hun ouders wonen 
ze in een enkele kamer van ongeveer 12m2. 
Er staan 2 bedden in de kamer en er is een 
deur direct naar buiten. Op het ene bed 
slaapt de moeder met de jongere kinderen 
en op het andere bed slaapt de vader met 
de oudere kinderen. Deze kamer is zowel 
keuken, badkamer als slaapkamer. Alesia en 
haar broertjes en zusjes weten niet wat een 
pyjama is. De kleding waarin ze overdag 
gespeeld hebben, houden ze ‘s nachts 
gewoon aan. Ze gaan één keer per week ‘in 
bad’, dan krijgen ze ook schoon ondergoed. 
Alesia’s haar is hard, waarschijnlijk heeft het 

gezin geen shampoo en wordt het haar 
met zeep gewassen. 
Vader werkt maar dat is niet genoeg om in 
de behoeften van het gezin te voorzien. Het 
lukt om het gezin dagelijks van één warme 
maaltijd te voorzien. De kinderen krijgen 
daarnaast enkel brood.

Elke ochtend staat Alesia om 7 uur op om 
naar de kleuterschool te gaan die 2 km 
bij haar huis vandaan is. Thuis is er geen 
ontbijt. Als ze op de kleuterschool komt, 
heeft ze honger maar ze zegt niets (zoals 
andere kinderen wel doen). Het is echter 
van haar gezicht af te lezen. We beginnen 
de dag met een maaltijd. Als haar honger 
gestild is, is haar eerste vraag altijd: “Juf 
mag ik kleuren?” Ook de poppenhoek 
en het keukentje zijn favoriet. Wat ze het 
allerleukst vindt,  is toch wel de speeltuin 
buiten! Met veel moeite kan ik haar dan 

weer bewegen om in de klas te komen! 
Waar ze verder geniet van alle activiteiten 
op de kleuterschool.

Voor kinderen als Alesia is de kleuterschool 
een heerlijke plek waar ze kind mogen zijn. 
Het is er schoon, er is volop speelgoed en 
boeken. Ze krijgen eten, er is stromend 
water en het is er warm! Ook worden ze 
gestimuleerd in hun ontwikkeling en wordt 
er verteld over Jezus.

Children’s Relief heeft een sponsorprogramma om kinderen als 
Alesia te helpen. Dankzij dit programma kunnen kinderen uit arme 
gezinnen naar school gaan en een gezonde maaltijd ontvangen. 

Sponsors geven een maandelijkse bijdrage van € 25,00 of € 12,50. 
Ook kunnen zij voor het kind bidden en een kaartje sturen. Op deze 
manier ontstaat er, ondanks de afstand, toch een band met dit kind.

Op de kleuterschool van Casa Lumina en het Vuurvliegje leren 
ze er de basisvaardigheden die zij nodig hebben voor een goede 
aansluiting op de basisschool. De kinderen die op de kleuterschool 
zijn geweest, presteren beter op de basisschool. Hierdoor groeien 
hun kansen om de spiraal van armoede te doorbreken. Ouders 
zijn vaak ongeschoold en niet in staat hun kinderen te stimuleren. 
Daarom is het belangrijk, dat wij deze kinderen helpen.

Wilt u een kind sponsoren?
Neem contact met ons op voor meer
informatie via info@childrensrelief.nl 

of bel ons op: 0180-521966.

Algemeen Nut
Beogende Instelling
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