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DANK VOOR UW GIFTEN
Van de extra giften konden wij weer verschillende gezinnen in
Roemenië helpen.
De moeder van familie Strugaru,die een hersenvliesontsteking had,
is inmiddels behandeld en ze voelt zich stukken beter. De druk in
haar hoofd is verdwenen en ze heeft geen hevige hoofdpijnen en
slapeloze nachten meer!

Renovatie huis familie Balaj

Ook mochten wij een grote gift ontvangen van o.a. de sponsor van Gabriel Balaj,
waarmee het gezin hun huis, wat op instorten stond, kon renoveren

Nieuw huis

Oud huis

In totaal mochten wij 80% van het
bedrag wat nodig is voor de hartoperatie
van kleine Nicolas Vargas ontvangen. Zijn
moeder hoopt dat hij binnenkort geopereerd kan worden.

Nicolas Vargas

Hulp aan gezinnen in Moldavië

Van een kringloopwinkel uit Wateringen ontvingen wij een grote gift, waarvan wij o.a.
levensmiddelen konden kopen voor 40 gezinnen in Moldavië.
Ook konden wij een alleenstaande moeder die in een bouwvallig huisje woonde,
helpen met de bouw van 2 kamers. In de winter moest ze altijd ’s avonds laat in de
kou naar buiten om hout in de kachel te doen, omdat de kachel buiten stond.

Kachel die buiten staat

Twee kamers die erbij zijn gebouwd

Vrijwilligers gezocht

De administratie van het Kinder Sponsor Plan is
omvangrijk en complex.
Wij zoeken vrijwilligers voor zowel de financiële administratie
en relatiebeheer. Ook voor veldactiviteiten zijn diverse
vrijwilligers nodig.

PERSOONLIJK

Weest niet bevreesd, want
zie, ik verkondig u grote
blijdschap… U is heden de
Heiland geboren, namelijk
Christus, de Here
Lucas 2:10,11
December is voor veel gezinnen vaak een dure
maand. Terwijl velen bezig waren met allerlei
voorbereidingen, eerst voor Sinterklaas en daarna
voor Kerst, gingen mijn gedachten uit naar gezinnen die ik samen met Marcela Burzo van het
Kinder Sponsor Plan (KSP) in de afgelopen maanden heb bezocht. Gezinnen die zo ontzettend arm
zijn, waar vaak het dagelijks brood ontbreekt. Aan
Kerst denken ze niet en ook hebben ze geen geld
om bijvoorbeeld Kerstinkopen te doen, omdat ze
gewoonweg niets, maar dan ook niets hebben.
Een van hen is een jonge moeder met drie kinderen. Cristina heeft geen inkomsten en de vader van
de kinderen heeft het gezin verlaten. Hun ‘huisje’
heeft geen glas voor de ramen en de deur bestaat
uit enkele oude planken. Haar dochtertje van 8
maanden oud was al ziek, vanwege de kou en
gebrek aan voedsel. Wij mochten voor een korte
tijd vreugde brengen en konden een pakket met
levensmiddelen achterlaten en over de Liefde van
Jezus vertellen. Wij zagen de blijdschap van een
van haar kinderen toen hij een knuffeldier ontving.
Waarschijnlijk het eerste cadeautje wat hij ooit had
ontvangen. Zijn ogen straalden helemaal en een
grote glimlach kwam tevoorschijn.
Onze contactpersoon en zijn broer, die voorganger
is, waren ook ontzettend aangeraakt door de situatie van Cristina en wilden haar en haar kinderen
ook helpen. Samen met de gemeenteleden hebben
ze van het weinige wat zij zelf hebben geld bij
elkaar gebracht voor dit gezin en zijn ze er in
geslaagd een kamer voor haar in de kerk te maken.
Wij zijn enorm blij dat Cristina en haar kinderen in
ieder geval de winter warm kunnen doorbrengen.
Nu, voor het eerst in Cristina’s leven, mag zij Kerst
vieren in een warme, schone kamer en mag ze
weten dat ook Jezus voor haar en haar kinderen in
een stal geboren werd en hen liefheeft. Onlangs
konden wij weer een gift overmaken voor levensmiddelen, schoolmateriaal en kleding, zodat haar
kinderen nu ook naar school kunnen gaan. We
kunnen helaas niet alle gezinnen helpen, maar elk
gezin dat wij kunnen helpen, is er toch weer een.
Zonder uw hulp en gebeden, zouden wij geen
families kunnen sponsoren en helpen!
Wij willen u, ook namens het bestuur van het KSP,
alle medewerkers, alle kinderen en gezinnen, heel
hartelijk danken voor uw trouwe ondersteuning
van het afgelopen jaar. Moge God u rijkelijk zegen
daarvoor.
Wij wensen u prettige feestdagen toe en een
gezegend Nieuwjaar!
Elisabeth Eikenboom

P r oj
o j e ct e n
Sponsors gezocht
Een gezin dat wij ook bezochten, is het gezin van
Asebe uit Bulgarije. Asebe werd enkele maanden geleden door haar man uit huis gezet samen met hun vier
kinderen. Haar man had een andere vrouw bij wie hij
ook een kind heeft. Gelukkig kon ze met haar kinderen
bij haar moeder terecht, die een 2-kamerwoning heeft.
De moeder is slechtziende en heeft hartproblemen.
Het was een trieste situatie. Asebe had nog erg veel
verdriet. De manier waarop ze allen het huis moesten
verlaten, was enorm pijnlijk. De vader had geen enkel
medelijden en zonder dat ze ook maar iets mee mochten nemen, zijn ze op straat gezet. Zelfs hun kleding
moesten ze achterlaten! Haar zoon Osman van 12 jaar
oud, kan heel goed leren. Gezien hij niet meer naar

school ging, belde de directrice om te vragen wat er
aan de hand was. Asebe vertelde dat ze geen geld had
voor boeken, schoenen, kleding en transport en hij
daarom niet kon komen. Wat waren wij blij dat wij de
mogelijkheid hadden om geld bij dit gezin achter te
laten, zodat Osman weer naar school kan gaan!
Helaas zijn er te weinig bedden en kamers. Asebe
slaapt met de jongste zoon, Nejdet, in een bed en in
de slaapkamer van haar moeder. De andere jongens
slapen nu nog in een andere kamer, maar wanneer de
broer van Asebe terugkomt met zijn vrouw, die ook
bij haar moeder wonen, moeten de andere twee jongens op de grond slapen in dezelfde kamer met hun
moeder, broertje en oma.

Nejdet
Voor Nejdet (6 jaar) zoeken
wij ook een sponsor.

Ook voor de kinderen van Cristina uit Roemenië zoeken wij dringend sponsors

Het oude huis van Cristina

Cristina met haar kinderen in haar tijdelijke nieuwe
woonruimte Tibi 8 jaar, Cristi 6 jaar en
Cristina 9 maanden

Cristi,
zoon van Cristina

Jeugdproject
Er is een probleem onder de jeugd in het dorp Iba in Albanië. Meer en
meer tieners gaan naar coffee shops en gokken. De kerk van een van
onze KSP-contactpersonen, Memli, bidt al lange tijd voor dit probleem
en langzaam zien ze verandering. Om de jongeren te bereiken heeft
zijn zoon, Bledi, zijn baan een jaar geleden als apotheker opgegeven,
om zich full time te kunnen inzetten voor hen. Zijn visie is niet alleen
om jeugdbijeenkomsten te organiseren, maar ook om ze als leiders op
te leiden. Nu is er een jeugdgroep ontstaan, die twee keer in de week
samenkomt. De groep groeit en het zou goed zijn, wanneer de jongeren een eigen ruimte zouden hebben. Om een zaaltje voor de jeugd
te bouwen en voor de activiteiten heeft Bledi computers, meubels,
geluidsinstallatie etc. nodig.
De kosten hiervoor worden geschat op zo’n € 4000,00.
Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 4x per jaar
Stichting Kinder Sponsor Plan maakt deel uit van EEO International en is nauw verbonden met Stg. OostEuropa Zending /
Chr Care East West te Rotterdam. KvK nr. 24399340

Kantooradres:Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek.
Tel. (NL) 0180-516380

Bledi (met bril) met de jeugdgroep

Correspondentieadres Nederland: Postbus 2098,
2930 AB Krimpen aan de Lek
Correspondentieadres België: Postbus 175, 2020 Antwerpen-Kiel
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften Nederland:
NL51 INGB 0006 9903 77 of NL82 RABO 0333 8113 72
t.n.v. Stichting Kinder Sponsor Plan.
Voor giften bij voorkeur de bijgevoegde acceptkaart of het
machtigingsformulier gebruiken.
Giften België: IBAN KBC: BE57 4140 3536 6135
t.n.v. OostEuropa Zending VZW, 2020 Antwepen-Kiel.

