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Eind 2008 nam onze coördinator in Oekraïne, Csaba
Szakaly, afscheid van het
Kinder Sponsor Plan, vanwege verhuizing naar Hongarije. Het was precies 10
jaar geleden dat het sponsorprogramma van start was
gegaan, en hij geeft een
kort verslag hiervan.

Levensreddend

In 1998 was Oekraïne een verschrikkelijk arm
land, dat kort na de onafhankelijkheid van
de Sovjet-Unie met enorme sociale problemen werd geconfronteerd. Het economische
systeem stortte geheel in en veroorzaakte
daarmee een enorme verarming.
Als antwoord op de crisis bood het Kinder
Sponsor Plan (KSP) een geringe maar stabiele financiële hulp aan gezinnen in nood.
In sommige gevallen was dit geld het enige
inkomen en dat betekende letterlijk, dat men
niet verhongerde. Zoals bijeen aantal Romafamilies die midden op een vuilstortplaats
leefden. Hun situatie was zo schokkend, dat

we alle 20 kinderen daar in het programma
opnamen. Zonder overdrijving kan worden
gesteld, dat deze steun voor hen levensreddend was gedurende de afgelopen jaren, en
dat is het vandaag nóg.

De boodschap van God

Nu, tien jaar later, kunnen we deze financiële hulp ten goede laten komen aan 250
gezinnen in meer dan 25 dorpen en steden.
We werken momenteel met 17 contactpersonen. Ze bezoeken hun gezinnen minstens
één keer per maand; ze overhandigen dan
het sponsorgeld, hebben een gesprek met
de gezinsleden en bidden meestal met hen.
Zo is het programma naast financiële hulp
ook een middel om te evangeliseren. De
boodschap van God kan de deuren binnen
komen die de sponsorbijdragen openen.

Projecten

In veel gevallen konden we gezinnen met
meer zaken helpen dan alleen met de maandelijkse donatie. Zoals met de huizenprojecten. Ook biedt het programma een rentevrije
lening aan gezinnen, als die serieuze en
haalbare plannen hebben om een bedrijfje
te beginnen. Verder hebben we een Medisch
Fonds, dat voorziet in financiële hulp voor
medicijnen, ziekenhuis- en operatiekosten.

“Geprezen zij de Here die het u
heden niet laat ontbreken aan een
losser,” (Ruth 4:14)
Op de aanvraagformulieren voor sponsoring komen we het regelmatig tegen:
‘Eén van de kinderen in een gezin is al
overleden’. De oorzaak heeft vaak met
armoede te maken: gebrek aan hygiënische of medische voorzieningen. Een groot
verdriet, dat een blijvende rol speelt in het
gezinsleven.
In de bijbel lezen we van Naomi, die haar
twee pasgetrouwde zonen had verloren,
terwijl ook haar man al was overleden.
Verslagen en berooid ging zij samen met
haar schoondochter Ruth terug naar haar
vaderland. Het leek wel of God haar had
verlaten. Maar het tegendeel was waar, en
dat is ook zichtbaar in het verdere levensverhaal van Naomi, zoals we in het boek
Ruth kunnen lezen. Onze God ziet de verslagenen van hart. En Hij wil ons mensen
tot hulp zijn. Hij heeft Zijn Zoon gegeven,
die Zijn bloed gaf voor het behoud van
velen. Naomi mocht door het huwelijk van
Ruth en Boaz als een grootmoeder worden
voor Obed, die voorvader van koning
David en lijnrechte voorouder van de Here
Jezus was.
God werkt door mensenlevens heen en
is ook in heel moeilijke perioden van ons
leven nabij. Arme gezinnen ervaren dat
ook door de sponsorhulp die zij ontvangen. Zij danken de Heer ervoor, dat Hij
mensen op het hart geeft
hen steun te bieden. En zij
bidden dat God u
ervoor zal belonen.
Anneke Steinmann

Welkom

We zijn heel blij om af en toe sponsors
welkom te kunnen heten. Zij bezoeken hun
sponsorgezin en zien dan met eigen ogen
hoe de mensen wonen en leven, en vaak
ontwikkelt zich tussen hen ook een warme
vriendschap. Op deze manier wordt het programma nog persoonlijker.
Namens de gezinnen danken wij u allen
voor de gegeven steun, en hopen dat er
ook voor kinderen die nog wachten op hulp
spoedig sponsors zullen zijn!
Csaba Szakály

V
Vaannaaff

h
heed
deen
n o
on
nt
tv
va
an
ng
gt
t u
u

o
on
ns
s iin
nffo
obbu
ulllleet
tiin
n iin
n

W
Wiilltt

A-4
A-4

ffo
orrm
ma
aa
at
t..

u
u h
heet
t lliieev
veerr d
diig
giit
ta
aa
all o
on
nt
tv
va
an
ng
geen
n?
?

S
Sttuuuurr

o
on
ns
s eeeen
n m
ma
aiill!!

Periode sponsoring: 8 jaar
De periode van sponsoring van 5 jaar is dikwijls te kort om
een gezin structureel vooruit te helpen. Daarom wordt met
ingang van heden deze periode verlengd naar 8 jaar. Van
sponsorschappen die vijf jaar geleden of korter gestart zijn,
wordt de (potentiële) einddatum op drie jaar later gezet.
Na die tijd wordt de sponsor een ander kind ter sponsoring
voorgesteld.

Albanië-reis
gewijzigd!

De eerder aangekondigde
reis met Feike ter Velde
is als volgt gewijzigd:
Reisduur: 8 dagen
Periode: 24 t/m 31 aug.
Bedrag:
€ 995,- (All in)
Vraag vrijblijvend de
reisinfo aan!

Wanneer er sprake is van een uitzonderingssituatie, waardoor
het noodzakelijk is om langer hulp te geven, wordt de periode van sponsoring stilzwijgend verlengd. Als u vragen hierover heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Woningnood Roma-gezinnen

Zendingsdag 16 mei a.s.
Meldt u aan voor de OostEuropa Zendingsdag op 16 mei a.s.
in het OEZ-gebouw in Krimpen aan de Lek, Tiendweg 9. Om
10.30 uur begint de ochtenddienst. In de middag is er aandacht voor veldprojecten.

Vader Chirita (zie foto) is bouwvakker. Hij verdient de kost als
seizoensarbeider, maar de verdiensten zijn nauwelijks genoeg om
zijn kinderen eten te geven. Het huis waarin het gezin woont is opgetrokken van afvalmateriaal. De wind
giert door de kieren in de muren
en de regent druppelt door de
gaten in het dak. Vader Chirita
zou graag een betere woning
bouwen. Vanuit het Kinder
Sponsor Plan voeren wij
actie voor dit gezin en
nog twee andere Romafamilies, om hen in staat te
stellen hun vervallen hut te
vervangen voor een goede
stenen woning. Er is nog ca.
€ 1.800,- nodig per gezin. Wilt u
meebouwen aan deze woningen?

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.
Verantwoording van de giften (voorgaande kwartaal)
Hulp gezinnen		
Huizenprojecten		
Basisfonds (werkprojecten)		
Medisch Fonds		
Kindersponsoring			
KSP Algemeen			

34.684,26.240,565,1.760,103.440,11.415,-

Kinder Sponsor Contact is het kwartaalblad van het Kinder
Sponsor Plan (KSP). Het KSP is aangemerkt als A N B I (gevestigd
in Rotterdam).
Informatie Nederland: Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan de IJssel. Tel. (NL) 0180-516380
Info België: OostEuropa Zending VZW, Postbus 2, 2950 Kapellen
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften NL: ING 6990377 t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan te Krimpen a/d IJssel. Voor België: Kredietbank Nr. 414-0353661-35
Of gebruik de coupon, of de bijgesloten acceptgirokaart.

 Stuur mij info over Kindersponsoring

Coupon

 Ik meld mij aan als kindersponsor voor € 25,- per maand.
Naam: __________________________________________________
Straat: ___________________________________-_______________
Postcode: __________________Plaats:________________________
Telefoon: __________________E-mail:________________________
 Ik machtig u om € _____________ p. mnd. / eenmalig (onderstreep) te incasseren (alleen NL)
van mijn rekening nr:
(Machtiging is herroepbaar binnen 30 dagen)

Handtekening:
Inzenden aan:
Stg. Kinder Sponsor Plan (KSP) Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan den IJssel.
(B) OostEuropa Zending VZW, Postbus 2, 2950 Kapellen

