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Hij zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. Er zal geen dood meer zijn, 
geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was, is voorbij. 
Openbaring 21:4 (NBG)

Eeuwig duurt het langst
Mijn dochters zijn helemaal gek van de 
tekenfilm Pilgrims Progress, gebaseerd 
op het boek van John Bunyan over 
de reis van Christian naar de hemelse 
stad. Een parallel met de wandel 
van een christen op het pad naar de 
eeuwigheid, met alle verleidingen, 
moeilijkheden en aanvallen die we als 
mens met ons meedragen.

Moeilijkheden in het leven, zoals 
de corona crisis. De gevolgen van 
de crisis voor de kinderen waar wij 
als Children’s relief meewerken zijn 
enorm. Het ziekenhuisteam kon het 
ziekenhuis niet meer in om voor de 
baby’s zorgen. Dit werk is overgenomen 
door de zusters. In Slobozia heeft juf 
Lacramioara de kinderen voorzien van 
het nodige schoolwerk en geeft ze les 
via internet. Casa Lumina is beperkt 
open voor kleine groepjes scholieren. 
Veel kinderen zitten nu thuis met een 
alcoholistische vader en of moeder. 
Normaal hebben ze een paar uur spelen 
met vriendjes en leuke lessen op school. 
Dat is er nu niet bij. Ook in Oekraïne 
heeft het Arendsnest de deuren moeten 
sluiten voor de daggasten. Kinderen die 
nu ook gedwongen worden de hele tijd 
bij ouders of familie thuis te zitten die 
eigenlijk niet voor hen kunnen of willen 
zorgen.

Bid met ons mee dat de lockdownregels 
spoedig verdwijnen en dat de kinderen 
weer gewoon normaal kind kunnen 
zijn. De hele crisis maakt ook eens 
temeer duidelijk in wat voor gebroken 
wereld wij leven. Gelukkig is er de 
hoop en belofte van een nieuwe hemel 
en nieuwe aarde. De schepping is in 
barensnood, spoedig zal de Heer Jezus 
terugkomen. Dan is al deze ellende 
voorgoed voorbij.
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Alina Andor,kleuteronderwijzeres Casa Lumina, vertelt:

Gerrit Wiersema (veldmanager OEZ)
Wanhoop en Hoop
„Tijdens de totale lockdown heb ik veel contact gehad met de ouders van de 
kleuterschool. Ik heb met ze gepraat, ze bemoedigd en geluisterd. Er werd één ding 
duidelijk: aan de ene kant voelden de ouders zich wanhopig, maar aan de andere kant 
getuigden ze dat ze met Gods hulp door deze moeilijke tijd zullen komen. 

Dat zijn woorden die goed zijn om te 
horen, dat ze hun geloof in God niet zullen 
verliezen in deze tijd.
Het is heel moeilijk voor de gezinnen om 
in een éénkamerappartement te leven. Het 
wordt steeds moeilijker om thuis te blijven, 
vooral voor de kinderen. De spanning groeit 
en er is weinig voedsel. Inkomsten zijn 
sterk verminderd, maar de maandelijkse 
kosten gaan gewoon door. De kinderen 
raken geïrriteerd omdat ze er zo wanhopig 
naar verlangen naar de kleuterschool te 
gaan, buiten te spelen in een park met 
vriendjes en vriendinnetjes. De kinderen 
zijn hongerig, bang en verdrietig. Ouders 
weten niet meer hoe ze met hun kinderen 
moeten spelen omdat hun geduld uitgeput 
is en hun gedachten gevuld zijn met zorgen 
hoe ze de rekeningen moeten betalen. 

Een gezin met vijf 
kinderen heeft ge-
hoord dat ze uit 
moeten kijken naar 
een ander huisje om 
te huren, iets wat zeer 
moeilijk te vinden 
is in deze tijd. Ook 
hoorden we van een 
oma die met haar 
kleinkinderen en haar 
dochter in een twee-
kamerappartement 
woont. Ze vertelde
me dat ze paniek-
aanvallen heeft ge-

kregen. ’s Nachts wordt ze wakker en 
het voelt alsof ze stikt. Ze probeert dan 
uit alle macht zichzelf onder controle te 
krijgen om niet haar kleinkinderen bang 

zaamheid, maar er moeten nog steeds veel 
regels in acht genomen worden. Men mag 
alleen in de eigen woonplaats naar buiten 
zonder een verklaring nodig te hebben, 
maar wanneer men in een afgesloten 
ruimte gaat,moet er een masker op. 

Nu mag er gewerkt worden met max.
5 scholieren per keer met de 1,5 meter 
afstand. Ook moesten er veel 
beschermende- en hygiënische producten 
aangeschaft worden voor Casa Lumina. Dit 
zijn speciale producten die moeten voldoen 
aan de regels van de overheid, waaronder 
ook digitale thermometers. Bij iedereen 
die binnenkomt wordt de temperatuur 
gemeten.

Cristina: “Langzaam maar zeker wennen 
we aan deze nieuwe situatie om ook ons 
normale werk zo goed mogelijk te blijven 
doen. Afgelopen maanden konden we 
voedselpakketten uitdelen aan de gezinnen 
(zie meer hierover op pagina 2). 

Onze kinderpsychologe ging door met haar 
werk ook tijdens de lockdown, maar dan 
tweemaal per week. Bijna elk gezin belt me 
op om me te smeken om financiële hulp. Het 
is moeilijk om nee 
te zeggen, maar 
het budget is 
beperkt”.

Wilt u 
meehelpen
hoop te brengen 
aan deze ge-
zinnen?

Uw gift is welkom op: 

NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Casa Lumina (centencode 03.)
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te maken. Wanhoop is het 
meest geschikte woord om te 
beschrijven hoe de gezinnen 
waarmee we werken zich 
voelen. “

Op dit moment is Roemenië 
overgegaan van een noodtoe-
stand naar een staat van waak-

Wanhoop 
is het meest 
geschikte 
woord om te 
beschrijven 
hoe de 
gezinnen 
waarmee we 
werken zich 
voelen
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Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Hoe het gaat met de projecten in Oekraïne:

was het erg moeilijk om letterlijk naast de kinderen en de 
gezinnen te staan met wie wij werken. Daarom hadden 
we bedacht om hen met Pasen een glimlach te geven in 
de vorm van een levensmiddelenpakket, plus snoepgoed 
en speelgoed voor de kinderen. We hebben mijn wagen 
volgeladen met pakketten en zijn bij de gezinnen 
geweest. Andere gezinnen waarbij het niet mogelijk was 

Kleuterschool Slobozia: 

Goede herinneringen 

Het Arendsnest: 

Sanyi Fodor schrijft: Alleen de 24-uurs opvang is open. Op dit 
moment zijn er 5 kinderen. 2 kinderen waren thuis toen de quaran-
taine begon. Ze wonen nu bij hun moeder. Het personeel kijkt ernaar 
uit weer te beginnen met de dagopvang en huiswerkbegeleiding 
maar daar is helaas nog geen sprake van.

Baby-afdeling ziekenhuis Vinogradiv: 
Marianne Jansse en Mirjam Marijs verlangen ernaar weer te mogen 
beginnen maar helaas is dit nog niet toegestaan. 

Familiehuis Beregowo: 
Peter Gabor schrijft: Gelukkig is iedereen gezond. De kinderen 
hebben hun huiswerk en hun taken in huis. In het familiehuis is de 

Wilt u meehelpen? Uw gift is welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Casa Lumina extra hulp (centencode 03)

Wilt u meehelpen? Uw gift is welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Kleuterschool Slobozia extra hulp (centencode 02)

Ema Dragan (huiswerkcoördinator Casa Lumina) schrijft: 

In het midden van de pandemie
te komen, kwamen op afspraak naar Casa Lumina om het op 
te halen.
Dankzij speciale giften was het mogelijk dit te doen in de 
afgelopen maanden. We hopen dat de gezinnen er zo ook aan 
denken dat God van hen houdt en hen niet is vergeten in een 
periode van maatschappelijke afstand.

Het is stil in de kleuterschool. 
Lacramioara brengt het huiswerk 
nu naar de kinderen en helpt 
ze daarbij. Ze verteld: “Ik maak 
me zorgen om Alberto en Denise. 
Alberto leert moeilijk en langzaam 
en juist toen het beter met hem ging, 
moest de school dicht. Denise is erg 
gevoelig. Ze begon te communiceren 
met mij en haar klasgenoten toen 
het virus kwam. Als laatste vertel 
ik u over Gabriel. Gabriel was zo 
trots om huiswerk te doen en hij wil 
graag meer huiswerk! Zijn moeder 
is helaas weer begonnen te drinken, 

voor ze: alles is duurder geworden en ze hebben wel voedsel 
nodig voor hun kinderen. Wilt u ook voor mij bidden, voor geloof 
en gezondheid? Ik heb vreugde om mijn kinderen te zien en de 
kinderen van de kleuterschool. Het doet me goed dat 
de grote kinderen ook goede herinneringen hebben 
aan de kleuterschool, ze willen mij nog omhelzen als 
ze mij ontmoeten. Wat goed is dit, om hun liefde 
te zien!”

De laatste keer dat ik huiswerk bracht, vroegen 
bijna alle kinderen wanneer ze weer naar de 
kleuterschool mochten. Ze vervelen zich thuis. 
Ik heb beloofd dat wanneer het weer mag, ik in 
augustus een speelweek ga organiseren.! “

Zonder gebed is zendingswerk onmogelijk
Ook brengt het hoop in de harten van kinderen en volwassenen. Dat is vandaag 
onvoorstelbaar belangrijk. Dat kunnen wij niet alleen, ook uw financiële hulp 
is daarbij zeer nodig. Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 
t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen.  

verwarmingsketel dringend aan vervanging toe. Helaas konden we 
hier nog niet in voorzien. Uw gift is van harte welkom hiervoor!

Jeugdwerk Beregowo:
Zendingswerkster Viki Antal vertelt: We waren niet voorbereid op 
deze pandemie. Het kwam onverwacht. Van de ene op de andere 
dag gingen de scholen en internaten dicht. De kinderen werden 
naar huis gestuurd. De kinderen zonder ouders waren compleet 
geïsoleerd van de buitenwereld. Ik houd contact met de kinderen 
in Beregowo en Janosi zigeunerkamp. Sommige kinderen hebben 
internet en dan praten we elke dag met elkaar. Ik help ze ook met 
hun huiswerk. Om eerlijk te zijn, is deze situatie erg slecht voor 
deze kinderen. Veel van de kinderen komen uit erg arme gezinnen 
met grote problemen. De scholen en de internaten gaven deze 

kinderen bescherming en stabiliteit.en 
bovenal mensen die voor ze zorgden.De 
voedselpakketten die we uitdelen zijn een 
grote zegen voor ze. Het is mijn gebed dat 
deze nachtmerrie gauw zal eindigen 

maar Gabriel is gelukkig, al zie ik dat hij vrij volwassen is voor zijn leeftijd. Hij 
praat veel om zijn moeder te beschermen die bijna altijd dronken is.
Willt u alstublieft bidden voor alle kinderen en ouders. Het is erg moeilijk 

l  Gezinnen kleuterschool Slobozia 
ontvangen voedselpakket


