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Want het betonen van deze dienst 

vult niet alleen de tekorten van de 

heiligen aan, maar is ook een over-

vloedige bron van vele dankzeggin-

gen aan God. (2 Korintiërs 9:12)

De laatste tijd kan het gebeuren dat 

u een beetje moe wordt van alle 

hulpvragen die op u afkomen.

U ziet door de bomen het bos niet meer, 

het is zoveel. De nood wordt groter en 

groter.

Dit alles wijst erop, dat de tijden 

zwaarder worden. Ik herken dit 

helemaal en kan het ook begrijpen.

Toch wil ik u vanuit het Woord van God 

oproepen om te blijven omzien naar de 

armen en de zwakken want God heeft 

de blijmoedige gever lief. 

In 2 Kor. 9:8 staat: En God is bij machte 

alle genade in u overvloedig te schenken, 

opdat gij in alle opzichten te allen tijde 

van alles genoegzaam voorzien, in alle 

goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk 

geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, 

aan de armen gegeven, Zijn gerechtigheid 

blijft in eeuwigheid.

Wij mogen van onze welvaart delen 

met diegenen die minder bedeeld zijn 

en dat is goed om te doen. Hierbij denk 

ik dan ook aan 2 Kor. 9:12: Want het 

betonen van deze dienst vult niet alleen 

de tekorten van de heiligen aan, maar 

is ook een overvloedige bron van vele 

dankzeggingen aan God.

Wij danken God voor het goede wat 

Hij ons geeft, door het te delen met 

anderen. Dit moet ons aansporen om 

met veel energie te blijven doorgaan 

met het verspreiden van het evangelie 

en het bieden van hulp aan de 

kwetsbare kinderen en gezinnen in onze 

projecten. 
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Kristian Hager (medewerker Arendsnest, Oekraïne) vertelt:

Jeaneth Klijn Een nieuw thuis voor 3 zusjes
Alweer een half jaar wonen de drie zusjes in de 24-uurs opvang van het Arendsnest. 

Deze familie komt al vier jaar naar ons toe. Zonder twijfel is dit één van de armste 

gezinnen met wie wij werken. 

Moeder is constant in de schulden om 
haar kinderen eten te geven en de 
elektriciteitsnota’s te betalen. Vader is 
helaas aan alcohol verslaafd. Hij heeft 
geen vaste baan. Ook heeft hij TBC gehad. 
De afgelopen twee jaar is het leven 
nog moeilijker geworden voor dit gezin 
vanwege het overlijden van de broer van 
moeder. Er waren hoge begrafeniskosten 
die moeilijk te betalen waren. Vanwege 
Covid verloor moeder haar baan en tot nu 
toe heeft ze geen nieuw werk gevonden. 
In december heeft ze ten einde raad om 
hulp gevraagd. Het lukte niet meer haar 
kinderen eten te geven. 

De zusjes zijn toen bij ons gekomen: 
Viktoria (10 jaar), Alexandra (8 jaar) en 
Krisztina (6 jaar). Wat was het moeilijk in het 
begin. Moeder zorgde altijd voor hen en 
wat misten ze haar. Nu, een half jaar verder, 
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Arendsnest: 24-uurs opvang:

kan ik zeggen dat ze goed gewend zijn in 
het Arendsnest. De zusjes gaan af en toe 
wel naar hun ouderlijk huis. Nu het weer 
beter wordt, zullen ze makkelijker kunnen 
gaan omdat het huis nu niet te koud is. 
We zien goede vooruitgang bij alle drie de 
meisjes nu ze in het Arendsnest wonen. 

Verder is het team van het Arendsnest 
dankbaar voor de programma’s die weer 
gewoon kunnen draaien. Elke dag gaan 
de deuren open en komen 6 kinderen 
naar de dagopvang en 6 kinderen 
naar de huiswerkbegeleiding. Er is een 
rooster gemaakt zodat er zoveel mogelijk 
kinderen eerlijk aan de beurt komen. Het 
team is ook druk bezig om een geweldig 
zomerprogramma te organiseren voor 
ongeveer 60 kinderen. Gedacht wordt aan 
sport- en spelactiviteiten in de heuvels en 
in het water. Het is passen en meten met 
de financiën en ook wat mogelijk is i.v.m. 
de geldende corona maatregelen maar een 
ding is zeker: het kan gelukkig doorgaan. 
Hier wordt enorm naar uitgekeken door de 
kinderen en het team!

Graag vragen wij u gebed voor de financiën 

voor het Arendsnest. De giften zijn helaas 

teruggelopen waardoor het moeilijk is 

om het maandbudget te versturen. Wilt 

u overwegen sponsor te worden voor b.v. 

1 jaar voor € 10,– (of meer) per maand 

of eenmalig een gift te geven? Dat zou 

geweldig zijn!

Uw gift is welkom op: 

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

Het is passen 
en meten, 

maar één ding 
is zeker: het 

kan gelukkig 
doorgaan!

Wilt  u meehelpen?



Uw gift is welkom op: 

NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v.  (centencode 02 o.v.v. Algemeen of Verwarming)
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Wilt u meehelpen? Uw gift is van harte welkom op: 
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Familiehuis (centencode 04)

Het echtpaar Janos en Ibolya Birta zorgen voor zeven kinderen. 

Naast hun eigen zoon Gergo, zorgen ze voor zes kinderen die 

liefdevol door hen opgevangen zijn toen ze baby waren. Verder 

woont de moeder van Ibolya ook in het familiehuis. Dank God 

dat niemand ziek is geweest in de afgelopen periode. Het was 

een uitdaging om de kinderen goed te begeleiden met de online 

lessen. Gelukkig gingen in April de schooldeuren weer open. Het 

gezin kreeg de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een 

speciaal programma in Odessa aan de Zwarte zee. Gedurende 

dit verblijf kregen ze les en waren er interessante activiteiten. Dit 

was bijzonder fijn na de maandenlange lockdowns. Nu zijn er 

belangrijke stappen te nemen wat betreft de vervolgopleiding van 

de oudsten van het stel. Victor (18) gaat leren voor huisschilder. 

Dezso (17) wordt geprezen om zijn kookkunsten. Hij gaat verder 

leren voor kok. David wil graag naar het Reformed College om 

hulpverlener te worden en God dienen met zijn viooltalent. Tomas 

denkt erover bakker te worden. Carmelita en Dianna zijn nog jong 

en hoeven nog geen beroepskeuze te maken. Afgelopen periode 

viel niet mee voor de jonge tieners. Gebed voor de kinderen en de 

gezondheid van Ibolya (diabetes) wordt erg op prijs gesteld.

Graag vragen wij uw gebed voor de financiën voor het Familiehuis. 

Het maandbudget is € 500,–. Ook hier zijn de giften verminderd 

waardoor het moeilijk is om de support te blijven sturen. Wilt u 

overwegen sponsor te worden voor bv. 1 jaar voor €10 (of meer) per 

maand of eenmalig een gift te geven? 

Lacramioara Voinescu (kleuterschool Slobozia, Roemenië) vertelt:

Peter Gabor (Coördinator zendingscentrum Beregowo, Oekraïne) schrijft: 

Eieren mee naar school voor de rekenles...

Het Familiehuis

Het schooljaar loopt alweer ten einde. De 

tijd dat de kinderen weer op school waren, 

was het een hele uitdaging voor mij om de 

kinderen te bereiken omdat ze zich moeilijk 

konden concentreren en vermoeid waren. 

Sommige kinderen gaan pas om 23.00 

naar bed! Om hun interesse te wekken, 

heb ik lessen voorbereid met voorwerpen 

uit de natuur. Dit werkte goed! Zo hebben 

we zaadjes gezaaid in ons klaslokaal, waar 

ze de groei van de planten in de gaten 

konden houden en heb ik verteld over de 

verschillende plantenonderdelen. Ik heb 

zelfs nestjes met eieren meegenomen voor 

de rekenles! Voor de les over insecten, zijn 

we naar buiten gegaan en mochten ze 

insecten zoeken.In de klas hebben we ze 

bekeken en ik heb erover verteld.

Dat heeft zeker geholpen maar helaas 

bleef ik toch merken dat hun concentratie 

snel weg was. Het kostte me veel energie. 

Naast het leren, staat één doel bij mij 

voorop en dat is de kinderen vertellen over 

God, hoeveel Hij van ze houdt. Het doet 

mij goed als de kinderen de Christelijke 

liedjes al kennen omdat zij dit van hun 

ouders geleerd hebben, die vroeger ook bij 

mij op de kleuterschool gezeten hebben. 

Samenvattend kan ik zeggen dat de 

kinderen blij zijn hier te komen en ondanks 

alles veel geleerd hebben.

Mijn pleegdochter Daniela geeft les in 

de andere groep. Ze houdt zoveel van de 

kinderen. Dat voelen de kinderen, het is één 

van de redenen dat de ouders hun kinderen 

graag langer op de kleuterschool houden!

In 2019 schreven we over:

Het verouderde verwarmingssysteem van de kleuterschool 

Wij mochten € 1850,– hiervoor ontvangen. Toen is besloten dat het nog even uitgesteld zou worden 

totdat we meer duidelijkheid hadden over welk verwarmingssysteem geschikt is. Afgelopen 

winter was het moeilijk de school te verwarmen. Reden dus om tot actie over te gaan! Deze zomer 

of herfst willen we graag een nieuwe verwarming installeren. De kosten zijn niet gering: € 5000,–. 

Resterend bedrag: € 3150,–. Opnieuw onze oproep: Wilt u meehelpen en juf Lacramioara niet in 

de kou laten staan?

Mocht u ideeën hebben voor een actie, horen wij graag van u! (jantine@childrensrelief.nl)


