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“… Maria, uit wie Jezus geboren is, 
die Christus genoemd wordt” (Matt 
1:16)

De laatste tijd zijn op ons kantoor 
zwangerschap en bevalling regelmatig 
onderwerp van gesprek, omdat collega 
Angela Zimmerman in blijde verwachting 
is! Half februari is zij uitgerekend. Na haar 
zwangerschapsverlof hoopt zij twee dagen 
in de week bij het Kinder Sponsor Plan te 
blijven werken.

Het is nauwelijks voor te stellen hoe Maria, 
de moeder van Jezus, de zwangerschap 
en geboorte heeft beleefd. Het waren 
geen makkelijke omstandigheden waarin 
zij toen verkeerde. Maar wat een vreugde 
dat zij wist dat God haar op het oog had! 
Dat zij moeder mocht worden van Zijn 
Zoon. Maria heeft geleerd en begrepen, 
dat Jezus de beloofde Messias is, die 
kwam om mensen te verlossen. Hij gaf 
Zijn leven en offerde Zijn bloed als losprijs 
voor velen. Zo mogen wij allen die in Hem 
geloven ook weten, dat God ons op het 
oog heeft! Rijk of arm, in welke omstan-
digheden dan ook, Hij ziet ons en kent 
ons en wil met ons verbonden zijn.
Wij wensen u allen Zijn
nabijheid en zegen toe,
tijdens de Kersdagen 
en in het Nieuwe Jaar!
Namens het KSP- team,

Anneke Steinmann

Aline (midden) in vrouwengevan
ge

ni
s

Infobulletin * Kinder Sponsor Plan (KSP) * Jaargang 16 * december 2009

In augustus dit jaar was er 

een KSP-reis naar Albanië, 

o.l.v. Feike ter Velde. Het 

doel van de reis was het 

bezoeken en bemoedigen 

van mensen in woord en 

daad. Aline de Groot was 

een van de deelneemsters, 

die hier iets van haar 

indrukken weergeeft.

albanië – moederS en
Kinderen in de Knel

Bid voor mijn kinderen!
De laatste week van augustus: lekker warm 
in Nederland, maar in Albanië is het war-
mer: 37 graden. En bij die temperatuur zit 
er een groepje Nederlanders in de vrou-
wengevangenis van Tirana. Samen met zo’n 
twintig Albanese vrouwen en één ventilator 
zitten we in een zaaltje. We luisteren naar 
Psalm 139 en we zingen Abba Vader voor 
ze. We willen voor ze bidden en mogen 
tussen de vrouwen in gaan staan. We vragen 
waar we voor zullen bidden.  “Bid voor mijn 
kinderen!” En dan druppelt er niet meer 
alleen vocht langs mijn rug en voorhoofd, 
maar ook mijn ogen blijven niet droog meer. 
Dit antwoord, die intense zorg om hun 
kinderen… Wat zijn moeders toch bijzonder! 
Hun kinderen, díé zijn hun grote zorg!

Beperkingen
Nog een moeder. Ze heeft vier zonen. De 
twee middelste zonen zijn ernstig gehan-

dicapt. Ze kunnen niet lopen, zijn niet 
zindelijk, kunnen niet praten terwijl ze toch 
al 10 en 14 jaar oud zijn, kruipen ze over 
de grond. Hun voeten zijn scheef gegroeid 
en misvormd door dat kruipen. Buiten 
staan twee rolstoelen, omdat dit gezin op 
TV is geweest. Maar wie tilt zo’n volwas-
sen lijf met een kinderlijk verstand in die 
stoel? Trouwens waar zou je naar toe willen 
rijden? Het weggetje ligt vol stenen, je kunt 
er helemaal niet rijden. Maar die moeder 
zorgt en liefkoost en houdt vol, zonder geld, 
zonder voorzieningen en wat een wonder: 
ze kent de Heer! We bidden samen en laten 
een voedselpakket achter.

Fundament
En zo reist dit groepje Nederlanders een 
week door Albanië. De Nederlands spre-
kende gids opent onze ogen voor de pro-
blemen van het land. We zien de enorme 
corruptie in alle lagen van de bevolking: 
bij de politie, maar ook tussen broeders. 
Is hier dan niemand te vertrouwen? Dan 
brengen we ook dit bij onze God, want de 
fundamenten van Zijn troon zijn recht en 
gerechtigheid en daar heeft dit land nog het 
meest behoefte aan.

Kinderen op de wachtlijst
Op de laatste avond worden de meest 
urgente gezinnen nog weer op een rij gezet 
en spontaan is er veel hulp. Maar er staan 

nog tien andere kinderen in schrijnende 
omstandigheden op de wachtlijst. En wij 
hebben deze kinderen in de ogen geke-
ken. We schamen ons voor de ongelijkheid 
in de wereld en voelen ons machteloos. 
Maar sponsoring kan veel betekenen. Voor 
€ 25,- per maand helpt u een arm kind en 
daarmee eigenlijk het hele gezin. Kijk op de 
website www.kindersponsorplan.nl of bel 
0180-516380.

Aline de Groot

Sinds de groepsreis in augustus jl. bezoe-
ken onze contactpersonen de gevange-
nis in Tirana regelmatig om het woord 
van God te verkondigen. De honderd-
dertig vrouwen die hier gevangen zitten, 
willen wij met Kerst graag een kleine 
attentie aanbieden, ter waarde van 
€ 10,- per persoon. Doet u mee?
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 Ik meld mij aan als kindersponsor voor € 25,- per maand
Naam: __________________________________________________
Straat: ___________________________________-_______________
Postcode: __________________Plaats:________________________
Telefoon: __________________E-mail:________________________

 Ik machtig u om € _____________  p. mnd. / eenmalig (onder- 
    streep) te incasseren (alleen NL) t.b.v.: ____________________
    van mijn rekening nr: 

 (Machtiging is herroepbaar binnen 56 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

BonBon Stuur mij info over Kindersponsoring

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, dan zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.

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 Krim-
pen a/d IJssel. Voor België: Kredietbank Nr. 414-0353661-35
Of gebruik de bon, of de bijgesloten acceptgirokaart.

Verantwoording van de giften (voorgaande twee maanden)

Hulp gezinnen    €    12.425,-
Huizenprojecten   €      8.345,-
Basisfonds (werkprojecten)  €         205,-
Medisch Fonds    €      1.990,-
Kindersponsoring   €    60.275,- 
KSP Algemeen   €    17.845,-
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Huizenproject familie Psenitchii

In het schoolgebouw 
in Janosi (Oekraïne) 
kunnen zo’n 40 Ro-
makinderen onderwijs 
ontvangen. Maar het 
geld ontbreekt om 
de school draaiende 
te houden. Daarom 
zitten de kinderen al 
geruime tijd thuis.
De opbrengst van 

het Benefietconcert, dat hieraan besteed wordt, bedroeg ca. 
2.000 euro. Een goede aanzet, maar er is nog meer nodig 
voordat de school weer van start kan gaan. Wordt u donateur 
voor dit project door maandelijks (of eenmalig) een bedrag 
over te maken? Zo helpt u vele kansarme kinderen een toe-
komst te geven.

Wij ontvingen een nieuwe aanvraag voor 
een huizenproject, dit keer uit Mol-
davië. De arme familie Psenitchii 
bewoont een bouwvallig huis, 
dat dringend opgeknapt moet 
worden. De oude kleien mu-
ren vertonen overal scheu-
ren, en het regenwater 
dringt aan alle kanten naar 
binnen. Vader en moeder 
Psenitchii zijn allebei inva-
lide, en hebben veel moeite 
om hun vier kinderen groot te 
brengen. Onze contactpersoon wil 
hen helpen met de renovatie van hun huis. De kosten daarvan 
bedragen ca. 2000 euro; wilt u meehelpen?

Wij willen u van harte uitnodigen op de OEZ- Nieuw-
jaarsbijeenkomst zaterdag 9 januari a.s. in het zen-
dingsgebouw in Krimpen a/d Lek (Tiendweg 9). De 
ochtenddienst begint om 10:30 uur. In het middag-
programma  (v.a. 13.30 uur) is er o.a. een interview 
met Mirjam Bouwman (tv-presentatrice EO) n.a.v. 

haar KSP-reis naar Oekraïne.
Graag ontvangen wij uw aanmelding vooraf, via tel. 

0180-521966 of oeznl@oosteuropazending.com

Ook afgelopen jaar mochten we weer veel grote en 
kleine donaties ontvangen voor diverse 

hulpprojecten.
Naast de maandelijkse spon-
sorbijdragen is deze hulp een 

ware uitkomst voor de betref-
fende families. Met name voor 
de Roma-gezinnen die we dit 
jaar konden helpen met de bouw 

van een goede woning! 
Voor al uw bijdragen in het afgelopen jaar onze 

hartelijke dank!

Dank voor hulp!

Nieuwjaarsbijeenkomst

LucasFotografie


