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1. Voorwoord 

 

1 Cor. 13:13 
Zo blijven dan hoop, geloof en liefde…. 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het verslag van de activiteiten in 2018/2019 van Stichting Kinder 
Sponsor Plan. Hoewel ik al jaren betrokken ben bij de ondersteuning en het 
bezoeken van arme gezinnen, treft het me steeds opnieuw wanneer ik lees 
over hun leefomstandigheden. Daar bovenop gebeurt er nog zoveel in hun 
leven waarbij ze extra hulp en morele ondersteuning nodig hebben. Hoeveel 
noden kan een mens aan? 
 
Vele jaren kon ik zelf zien en beleven hoe vele gezinnen moeten vechten om 
het hoofd boven water te houden. Ook mocht ik ervaren hoe dankbaar zij 
waren wanneer er hulp kwam en horen dat zij voor de stichting en de 
donateurs regelmatig bidden. Hoe geweldig is dit, een wisselwerking die 
voor de mens praktisch niet zichtbaar is, maar wel voor onze hemelse Vader. 
Hoe bijzonder dat Kinder Sponsor Plan een instrument is in Gods hand en 
kan voorzien in vele noden. Hoeveel, dat wordt uiteraard mede bepaald door 
de donaties die wij mogen ontvangen. 
 
Wij zijn dan ook heel dankbaar voor de vele donateurs die ons hebben 
ondersteund, zodat armlastige gezinnen op een geweldige manier geholpen 
konden worden. Niet alleen met financiële ondersteuning, maar juist ook 
met het Woord van God. Door hen hulp te kunnen bieden, lieten wij allemaal 
Gods liefde zien en ontvingen zij weer hoop. Hierdoor werd hun geloof 
versterkt. 
….. en de grootste van deze drie is de liefde. 
 
Olga van Lavieren, 
Bestuurder Stichting Kinder Sponsor Plan 
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2. Landinformatie- activiteitenverslag 
 
Roemenië  
 
De situatie in Roemenië is niet veel veranderd. Er waren veel 
protesten in de afgelopen maanden. In feite zijn er de afgelopen vijf 
jaar steeds protesten tegen corruptie. Politici komen soms in de 
gevangenis wegens fraude en corruptie. De lonen zijn niet of 
nauwelijks gestegen. Dat is ook nog steeds de reden waarom veel 
Roemenen naar het buitenland gaan, om een beter betaalde baan te 
vinden. Ongeveer 3,5 miljoen Roemenen zijn naar Westerse landen 
vertrokken. Daarom groeien veel kinderen op zonder een vader of een 
moeder, soms zonder beiden en worden de kinderen opgevoed door 
een familielid of door de grootouders.  
Voor de kinderen is dat niet gemakkelijk, en beslist ook niet goed. Niet 
alleen voor de ouder die achterblijft is het moeilijk, maar ook voor de 
ouder die weg is gegaan. Meestal moet men lange dagen maken en 
doet men niets anders dan werken. Men heeft vaak geen tijd om te 
relaxen en om vrienden te maken en voelt zich daardoor eenzaam.  
Roemenen die christen zijn zoeken vaak in het land waar ze zijn een 
Roemeense kerk op. Overal in het Westen zijn Roemeense kerken. In 
Duitsland, Nederland, Spanje, Engeland, Ierland, België, Frankrijk, 
Oostenrijk, maar ook in Amerika en Canada. Ze voelen zich toch meer 
thuis in een Roemeense kerk. In de Roemeense Pinksterkerken en 
broedergemeenten dragen de vrouwen jurken en hoofddoeken en 
vaak zitten de mannen rechts en de vrouwen links. Deze gewoonten 
zien wij ook weer terug in de Roemeense kerken in het Westen. 
De scholen in Roemenië zijn goed en meestal gratis. Kinderen onder 
de 10 jaar gaan ’s morgens naar school en de ouderen gaan ’s 
middags. Helaas gaan nog steeds veel jongeren, nadat ze 
afgestudeerd zijn, naar het buitenland vanwege de slecht betaalde 
banen.  
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Moldavië  

De Republiek Moldavië heeft sinds begin april een andere regering. 
Het bestaat uit twee verschillende partijen, Pro EU en Pro Rusland. De 
lonen en pensioenen zijn iets gestegen. Voor de arbeiders is het iets 
beter. Voor de mensen op het platteland is het wat minder goed. Daar 
is men afhankelijk van de opbrengst van de oogst. In mei jl. heeft het 
veel geregend, maar nu de laatste weken helemaal niet en door de 
droogte is de oogst van groenten, o.a. tomaten, erg klein. Tomaten 
kosten nu vijf keer meer dan normaal.  
Ook in Moldavië wordt er veel geprotesteerd tegen corruptie. De 
werkloosheid is nog steeds groot en ook hier gaan velen naar andere 
landen om een baan te zoeken. De familieleden die in het buitenland 
een baan hebben, sturen vaak geld op om huizen te bouwen of te 
renoveren. In veel dorpjes zie je dan ook mooie grote huizen staan. 
 
De medische zorg is verbeterd. Medicijnen zijn te krijgen, maar men 
moet die medicijnen meestal zelf betalen.  
 
Bulgarije 
In Bulgarije is er een kleine high class, die een goed inkomen heeft en 
een grote lagere klasse, die een zeer laag inkomen ontvangt. Voor de 
lage klasse is er werk, maar het loon is meestal niet toereikend om 
van rond te komen, laat staan om wat opzij te leggen. Voor de mensen 
op het platteland is het nog moeilijker, omdat ze alleen agrarische 
werkzaamheden kunnen verrichten in de zomer. Ze ontvangen 
ongeveer €15 per dag en in de winter is er geen werk.  
Nog steeds vertrekken veel mensen naar het buitenland, alleen de 
armen blijven in hun woonplaats. De mensen in de steden die een 
goede baan hebben, werken vaak 10 uur per dag, 6 dagen in de week. 
Mensen hebben geen tijd voor God of om voor God te werken.  
Het land wordt religieus gedomineerd door de Bulgaars Orthodoxe 
Kerk. Daarnaast is er de Turkse Islam die domineert in gebieden 
grenzend aan Turkije. Sinds het land is aangesloten bij de EU moet de 
Orthodoxe haar religieuze macht delen met deze Turkse Islam, 
waarmee elke Bulgaar op gespannen voet staat. Toch is het Evangelie 
tijdens de communistische overheersing doorgebroken en na de val 
van het communisme zijn er veel nieuwe kleine en soms grote 
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Baptisten- en Pinkstergemeenten ontstaan ook in de Turkse gebieden.  
Dat is een doorn in het oog van de beide religieuze machten die door 
het democratisch systeem plaatselijk politiek veel invloed hebben. 
Ternauwernood is in november 2018 verijdeld dat een wet werd 
aangenomen die elke godsdienstige activiteit buiten de Bulgaarse 
Orthodoxe of Islam verbood of ernstig beperkte. De EU had zitten 
slapen, maar nationale en internationale protesten hadden effect. Dit 
duidt in zekere zin op erkenning voor de Evangelische groepen.  
Voor hun voorgangers is het ook erg moeilijk, de kerken in de dorpjes 
zijn klein en de meesten zijn arm en kunnen het zich niet veroorloven 
om hun voorganger een salaris te geven. Vaak is er ook geen goed 
Bijbel-onderwijs. Voorgangers en zendelingen werken hard, maar ook 
zij hebben vaak moeite om rond te komen. 
Het sociale systeem is aan het veranderen. Tevens wordt ook het 
Noorse jeugdrecht geïntroduceerd dat volledig tegen de Bijbel is en 
tegen het gezin en ook tegen geloof. Veel arme mensen begonnen te 
beweren dat zij niet arm zijn en willen geen steun van de regering 
ontvangen, omdat ze bang zijn dat de sociale dienst hun kinderen zal 
wegnemen. Dus zelfs als ze erg arm zijn, willen ze het niet zeggen en 
doen er alles aan om er goed uit te zien. Ze lenen geld om mooie 
kleren te kopen voor de kinderen. Daarna hebben ze problemen, 
omdat ze de maandelijkse aflossing bij de bank niet kunnen betalen. 
De prijzen van veel levensmiddelen zijn hetzelfde als in West-Europa, 
sommige dingen zijn zelfs duurder. Het minimumloon is € 290 per 
maand. Corruptie is er nog steeds, vooral in de islamitische regio's. De 
Islam is heel vijandig tegen evangelische christenen, maar ook 
Bulgaarse orthodoxen. Bijvoorbeeld als je naar een kantoor gaat en de 
receptionist is een moslim, helpt men je niet wanneer je een Bulgaar 
bent. Hetzelfde is ook het geval bij benzinestations. Je wordt als 
Bulgaar niet netjes behandeld. Dit is ellendig. Ook plegen veel 
bedrijven bedrog. Ze schrijven op een arbeidscontract minder uren op 
en betaalt ook minder uit, ook al werkt men 8 uur per dag. 
Onderwijzers worden niet goed betaald, waardoor ze geen moeite 
doen om de kinderen in de kleine dorpjes iets te leren. Velen zijn dan 
ook analfabeet, zelfs als ze naar school gaan.  
Artsen verdienen goed, maar worden door de ziekenhuizen onder druk 
gezet om steekpenningen te vragen. Dus je moet extra betalen voor 
alles omdat anders het ziekenhuis geen inkomen heeft. Iedereen moet 
betalen voor de medische diensten. 
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Albanië 

De economische situatie is nog steeds niet goed in Albanië. Het 
behoort nog altijd tot een van de armste landen in Europa en is nog 
geen lid van de EU. Albanië heeft wel vorderingen gemaakt op het 
gebied van corruptie- en misdaadbestrijding, maar heeft nog een lange 
weg te gaan voordat het kan toetreden tot de EU. 

De meeste jongeren zien hun toekomst in West-Europa of Amerika en 
willen z.s.m. emigreren, omdat de werkloosheid hoog is.  

Door middel van het Kinder Sponsor Programma helpen wij de 
gesponsorde gezinnen om in betere omstandigheden te leven en 
geven de gezinnen hoop voor de toekomst. Wij helpen de kinderen om 
de scholen en studies af te maken en moedigen hun aan om hun 

toekomst in Albanië te bouwen.  

Het grootste deel van de bevolking is islamitisch, maar niet fanatiek. 
Via het KSP mogen wij over de Liefde van Jezus vertellen en hebben 

enkelen al een keuze voor Hem gemaakt! 

Het niveau van de medische zorg is lager dan in West-Europa, vooral 
buiten de hoofdstad Tirana. Wie geopereerd moet worden, moet voor 
arts en verpleging helaas nog altijd iets in een envelop doen om 
geholpen te worden. Meestal laat de hoofdverpleegster weten hoeveel 
men moet bijdragen om geholpen te kunnen worden. 
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Hierbij een kort overzicht van wat wij met extra donaties hebben 
kunnen doen: 
 
Ook de afgelopen winter hebben wij dankzij uw giften weer veel 
gezinnen in Albanië en Roemenië kunnen helpen met brandhout. 

 
  

Sponsoring voor KSP werker Martin 
Wij zijn ook dankbaar dat wij Martin konden ondersteunen, waardoor 
hij kon werken met kinderen uit Roma gezinnen in Servië. Hij is een 
enorme steun voor een van onze contacten voor het Kinder Sponsor 
Plan die al op leeftijd is. Martin is opgevoed door zijn grootouders in 
een dorp in de buurt van Nis in een orthodox gezin. Hij is christen 
geworden toen hij voor het eerst de Bijbel las op 22-jarige leeftijd. Hij 
is nu 27 jaar oud. Hij heeft de Bijbelschool in Belgrado afgemaakt en 
nu woont hij in het dorp Alibunar, in Servië. Zijn visie is dat kinderen en 
jongeren Christus zullen zien door de werken die gedaan worden, niet 
alleen door woorden. Vrijdag, zaterdag en zondag werkt hij met 
kinderen. Ze maken vrijdag huiswerk in de kerk, doen spelletjes en 
krijgen Bijbel les. Op zaterdag is er een creatieve workshop en op 
zondag is er de Kids Church’. Hij leert de kinderen hoe ze zich moeten 
gedragen en vertelt hen de christelijke normen van het leven. Bij alles 
wat ze doen, is Jezus het middelpunt.  
 
Zijn doel is niet alleen om de kinderen te bereiken, maar ook hun 
ouders. Ze zijn met een Alfa-cursus begonnen en presenteren het 
evangelie aan hen. Ze willen dat ouders weten wat de kinderen leren. 
Ze hebben jongeren op donderdagen en zaterdagen. Donderdag is er 
sociaal contact door middel van games en het bekijken van films. 
Zaterdag is de Alfa-cursus. Ze houden Bijbelstudies en ook spreekt 
Martin in de kerk.  
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Martin ontvangt onderdak en voedsel van de kerk. Daarnaast heeft hij 
geen inkomen, alleen de ondersteuning die hij via het KSP krijgt. 
We zoeken nog een aantal sponsors voor hem. Mocht u Martin willen 
sponsoren met € 25 of € 50 per maand, vermeldt u dat dan bij uw gift. 
Ook zou bijv. een jeugdgroep of een zondagschool Martin kunnen 
sponsoren.  
 
Kinderkampen 
Wij hebben ook kinderkampen mogen ondersteunen met donaties aan 
enkele KSP-contacten om kinderkampen te houden. Ook was het 
mogelijk de reparatie van een brug financieel te ondersteunen. Deze 
brug had geen balustrade en was dus gevaarlijk voor de kinderen Ook 
heeft onze contactpersoon nieuwe bankjes kunnen maken. De 
kinderen hebben een gezegende tijd gehad!  
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Dat deelname aan een kinderkamp levens van kinderen kan 
veranderen en grote impact kan hebben, mocht ik onlangs weer 
vernemen.  
Enkele weken geleden mocht ik twee getuigenissen ontvangen van 
twee jonge vrouwen die jaren geleden jaren achtereen een 
kinderkamp hebben bijgewoond. Hierbij hun getuigenissen: 

1. Mijn naam is Georgiana en ik ben 20 jaar. Mijn passie is 
Christus. Het eerste zaadje van het woord van God is geplant in 
een kinderkamp, toen ik drie jaar oud was. In mijn gedachten en 
in mijn hart weerklonken de Bijbelverzen en christelijke liedjes en 
het Woord dat ik in de loop der jaren gehoord heb. Ik zou het fijn 
vinden wanneer ook andere kinderen deel kunnen nemen aan 
een kinderkamp, zodat ze de mogelijkheid hebben om het 
Woord van God te horen.  

2. De kinderkampen betekenden veel in mijn leven. Daar heb ik 
God leren kennen op een andere manier dan dat ik Hem kende. 
Ik voelde mij kalm, gelukkig en ik wenste dat het niet eindigde, 
want ik wilde niet meer terug naar het kindertehuis.  
Op het kamp heb ik geleerd dat ik speciaal ben en dat God een 
plan met mij heeft. Ik heb personen leren kennen die mij 
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bemoedigd en geïnspireerd hebben. De kinderkampen hebben 
mij gemotiveerd, om zelf een christelijke organisatie te beginnen 
die twee keer per jaar kampen organiseert voor tieners uit 
kindertehuizen.  

          Madalina  
 
Medische hulp 
Marsela is een jonge vrouw van 40 jaar. Zes jaar geleden werd bij 
haar borstkanker ontdekt en moest ze geopereerd worden. Haar man 
was werkloos en Marsela, moeder van twee kinderen, had een laag 
inkomen Het was voor haar niet mogelijk om de operatie te betalen. 
Via het KSP hebben wij haar toen kunnen helpen om de operatie te 
kunnen ondergaan. Na de operatie was ze weer beter en kon ze weer 
werken. Helaas is vorig jaar weer kanker ontdekt en moest ze opnieuw 
geopereerd worden. Ook nu konden wij Marsela weer helpen met het 
bedrag wat ze nodig had voor de operatiekosten. De operatie is 
geslaagd, maar ze moet de eerste tijd nog regelmatig naar het 
ziekenhuis voor controle. Ze is inmiddels weer aan het werk. Helaas 
hebben ze niet alle tumoren weg kunnen halen, omdat ze te klein 
waren. De artsen denken dat ze over een paar jaar weer geopereerd 
moet worden. Wilt u voor Marsela blijven bidden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marsela voor de operatie           Marsela na de operatie 
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Kinderprogramma’s 
Tevens hebben wij activiteiten voor kinderprogramma’s in Albanië, 
Servië en Roemenië kunnen ondersteunen en hebben veel kinderen 
ervan genoten. Het is altijd een grote vreugde om te zien en te horen 
hoe de kinderen genieten van de activiteiten, maar ook te weten dat ze 
naast de spelletjes en creativiteit ook Bijbelverhalen horen en 
christelijke kinderliedjes leren. 

 

 
 

 
Levensmiddelen 
Gezinnen in Albanië, Servië, Oekraïne en Roemenië hebben naast het 
sponsorgeld ook levensmiddelen mogen ontvangen. Ook konden wij 
schooltassen en schoolmateriaal aan kinderen uitdelen.  
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GEORGY 
Wij hebben Georgy uit Bulgarije kunnen 
helpen, die zijn moeder plotseling verloor aan 
kanker. Zijn vader is diaken in een kleine 
plaatselijke kerk en de oudere broer van 
Georgy leidt de zang- en aanbiddingsdienst. 
Nadat ze ontdekt hadden dat zijn moeder 
kanker had, overleed ze nog geen drie weken 
later aan deze vreselijke ziekte. Het ging zo 
snel dat het gezin dit niet goed kon verwerken. 
Georgy’s wereld is in een korte tijd helemaal 
veranderd. Hij zat in zijn laatste jaar van de 
middelbare school. Zijn plan was om verder te 
studeren aan de Universiteit. Hij wil graag arts 
worden. Hij was van plan om een baan te 
zoeken, omdat het loon van zijn vader niet 
toereikend is om in hun onderhoud te kunnen 
voorzien, nu het loon van de moeder weggevallen is. Zijn vader is 
arbeider en heeft een laag inkomen, waarvan hij de hypotheek voor 
het appartement moet betalen. Georgy heeft een oudere zus die 
getrouwd is en een oudere broer, maar helaas kunnen ze hun jongere 
broer en hun vader financieel niet helpen, omdat zij het zelf ook niet 
breed hebben. 
Via het Kinder Sponsor Plan hebben wij Georgy kunnen helpen om 
zijn laatste schooljaar af te maken. Wij hopen dat er lezers zijn die 
bereid zijn om Georgy te helpen om toch te kunnen studeren aan de 
universiteit. Mocht u hem willen helpen met een gift, vermeldt u dan bij 
uw gift: “Georgy universiteit Bulgarije”. Mocht u hem regelmatig willen 
sponsoren, neemt u dan even contact met ons op via ons e-mailadres. 
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Huizenproject 
Enkele maanden geleden is 
het huis van de familie Pop 
afgebrand. De brand is 
ontstaan doordat er iets 
misging toen de houtkachel 
brandde. Het hele huis met 
inboedel is afgebrand en 
helaas hebben de buren ook 
schade opgelopen. Op dit 
moment woont de vader met 
drie kinderen bij een 
familielid. Twee kinderen wonen bij een ander familielid. In 2014 
overleed de moeder aan kanker.  
Wij hebben inmiddels een donatie kunnen overmaken, waarmee het 
plafond gerepareerd kon worden. De familie Pop heeft nog dringend 
hulp nodig. Wilt u dit gezin helpen, vermeldt u bij uw gift dan ‘huis 
familie Pop’. 

 
 

Reparaties begonnen aan het plafond 
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Voor Cristina, een jonge alleenstaande moeder met drie kinderen, 
hebben wij weer een nieuw huisje kunnen bouwen. In het huis wat 
voor haar gebouwd was vorig jaar, woont nu haar broer die in een net 
zo’n bouwvallig hutje woonde als Cristina vorig jaar. Het nieuwe huis 
van Cristina is dichter bij de school van de kinderen en de kerk, waar 
zij nu regelmatig met hen naar toe gaat.  
Wij konden ook de broer van Cristina financieel helpen om zijn dochter 
van zes maanden te kunnen begraven die plotseling overleed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Cristina met haar Kinderen 
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3. Contactpersonen en Gesponsorde Kinderen in Oost-

Europa en Azië 
 
Om het sponsorgeld bij de gezinnen te krijgen, werkt St. Kinder 
Sponsor Plan (KSP) al jaren samen met contactpersonen (personen 
die meestal een taak hebben in een plaatselijke gemeente en/of een 
groot hart hebben om arme gezinnen te helpen). Bij aflevering van het 
geld wordt er een formulier ondertekend door een van de ouders. 
Eenmaal per jaar maakt de contactpersoon een jaarverslag van het 
gesponsorde kind en het gezin. Voor transportkosten krijgen de 
contactpersonen een kleine vergoeding. Enkele contactpersonen, zijn 
door een moeilijke periode gegaan. Zo is broeder Hanuseac uit 
Suceava, Roemenië, plotseling om het leven gekomen door een 
hartinfarct, terwijl hij reed. Samen met Marcela Burzo heb ik een 
herdenkingsdienst bijgewoond. Hij was een voorbeeld voor velen. Een 
nederige dienstknecht van God, met altijd een glimlach op zijn gezicht 
en die offers bracht om de armen te helpen. 
Meer dan 25 jaar heeft hij met het KSP samengewerkt.  
In totaal werkt KSP met 39 contactpersonen en 658 gesponsorde 
kinderen in de volgende landen: 
 

     

 

LAND 
 CONTACT-

PERSONEN 
 KINDEREN 

 

 

ALBANIË 4 93 

 
 

BULGARIJE 3 32 

 
 

MOLDAVIË 6 91 

 
 

ROEMENIË 20 343 

 
 

SERVIË 1 5 

 
 

OEKRAÏNE 3 90 

 
 

POLEN 1 1 

 
 

INDONESIË 1 3 
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4. Sponsors, Sponsorgiften en Bestedingen 2018 

     

 

Sponsors 2018 Land  Bijdragen 2018   

  
 

    

5 Duitsland 1.130,00   

  
 

    

37 Engeland 12.186,00   

  
 

    

34 België 12.980,00   

  
 

    

     *564 Nederland  *220.252,00   

*640   *246.548,00   

    *incl. extra giften voor gezinnen, huizenproject, medisch fonds en werkprojecten 

 
Aan sponsoring gezinnen en projecten werd € 206.517 besteed, ofwel 
83,8% van de desbetreffende inkomsten. De overige 16,2% zijn 
besteed aan de uitvoering in het veld. Zie voorts het baten en lasten-
overzicht 2018 (te vinden onder financiële verantwoording). 

 

5. Personeel en organisatie 2018-2019 
Stichting Kinder Sponsor Plan (KSP) heeft in Nederland geen mensen 
in loondienst momenteel. Wij mochten 2019 afscheid nemen van Ary 
de Bloois en Stina die 25 jaar trouw als vrijwilligers administratieve 

werkzaamheden 
hebben verricht, waar 
wij hen en God enorm 
dankbaar voor zijn.  
Na enkele maanden 
waren wij ontzettend 
blij dat Ary toch weer 
een keer per week 
komt, om de giften voor 
het Kinder Sponsor 
Plan in te voeren in de 
computer. Ary (zelf 

doof) zet zich ook in voor  Oost-Europese doven en gaat regelmatig 
naar Oekraïne om daar doven te bemoedigen en te ondersteunen.  
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Kees Slings die al meer dan 20 jaar ook als trouwe vrijwilliger 
werkzaam is, maakt elke maand de financiële lijsten klaar voor de 
gesponsorde kinderen. 
In Roemenië heeft KSP een vaste medewerkster, Marcela Burzo, die 
al 23 jaar verbonden is met het werk. Ondanks moeilijke familie 
omstandigheden, verzet Marcela altijd weer enorm veel werk. Zij heeft 
in september 2018 haar vader verloren, nu zorgt ze voor haar moeder 
die hartproblemen heeft. Op dit moment is ze in Amerika om haar 
schoonzus en broer te helpen, die 3 kinderen hebben onder de drie 
jaar. Dit omdat haar schoonzus borstkanker heeft en net een operatie 
achter de rug heeft. Deze maand moet haar schoonzus voor de 
tweede keer geopereerd worden.  
Wij hebben nog een Roemeense medewerkster, Simona, die alle 
Roemeense rapporten naar het Engels vertaalt en naar de sponsors 
stuurt en inmiddels ook al 12 jaar actief is en de afgelopen10 jaar in 
Parijs woont. Simona hoopt samen met haar man meer te kunnen 
doen voor kinderen zonder ouders. Samen met haar man wil ze 
volgend jaar naar Engeland verhuizen, maar ook vaker naar 
Roemenië gaan om kinderen te helpen.  
In Albanië heeft KSP één vaste medewerker die inmiddels al 24 jaar 
actief is voor het Kinder Sponsor Plan en de OostEuropa Zending. 
Deze medewerker, Renato, heeft te kampen gehad met ernstige 
gezondheidsproblemen. Wij zijn God dankbaar dat hij na behandeling 
gezond is verklaard en hij zich ook goed voelt.  
Naast de 39 contactpersonen vormen de  bovengenoemde werkers 
een onmisbare spil in het geheel. 
 
 

Einde verslag 2018-2019  
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