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Roma-dorp

in

Bulgarije

Niet ver van de stad Plovdiv ligt midden in Bulgarije het dorp Malo
Konare. Daar worden tientallen Roma-gezinnen gesponsord. Velen
hebben nauwelijks inkomen en leven in grote armoede. Daarom is de
sponsorhulp een belangrijke steun in de rug. KSP-manager Angela
Zimmerman vertelt van haar bezoek aan dit dorp.

Leidster zondagsschool

Aan de onverharde wegen en de armoedige
woningen overal herken je meteen dat je een
Roma-dorp binnenrijdt. Het is mooi weer en
dan speelt het leven zich meestal buiten af.
Kinderen rennen rond op straat. We ontmoeten zuster Rita, de contactpersoon voor
het Kinder Sponsor Plan. Een stevige dame
met een lieve lach. We merken direct dat zij
zowel bij ouders als bij kinderen geliefd is.
Rita is leidster van de zondagsschool in de
plaatselijke Roma-kerk. Al gauw lopen er
een hele ris kinderen achter ons aan. Trots
op ‘haar kinderen’ vraagt Rita of zij een paar
liederen voor ons willen zingen? Dat doen zij
dan ook meteen enthousiast.

Troosteloos

We gaan verschillende families bezoeken en
worden getroffen door de troosteloze staat
waarin veel woningen verkeren. We komen
in een bouwval die je met goed fatsoen niet
eens een ‘huis’ kunt noemen? We verbazen
ons erover dat er geen houtkachel is. Als we
er naar vragen wijst moeder op een gat in
de muur. Daar moet de kachel komen, maar
waarschijnlijk uit geld- en ruimtegebrek ontbreekt die nog. Het is er zo ontzettend klein

en er staan alleen een paar bedden langs de
muur.

Naar school

Een blijde oma komt met haar kleindochter
naar ons toe (zie foto linksonder). Of wij
ook bij haar op bezoek willen komen? Bewogen vertelt zij hoe zij in grote nood was.
Haar kleindochter kon goed leren en moest
na de vakantie weer naar school. Oma had
geen geld voor boeken en schriften. Ook
een paar gympen om naar school te lopen
kon ze niet kopen. Maar toen kwam zuster
Rita langs met het sponsorgeld. Precies op
tijd! Blij laat haar kleindochter haar schriftjes zien. Rita vertelt dat oma niet in de
Heer geloofde, maar omdat precies op de
juiste tijd voorzien werd in haar nood zag
zij daarin de hand van God. Nu prijst zij de
Heer en getuigt overal van Zijn goedheid.

Geopereerd

Ook Rita zelf is gezegend door het sponsorprogramma. Haar kleindochter wordt namelijk ook ondersteund. Zij vertelt ons dat
het meisje een oogafwijking heeft. Dankzij
het sponsorgeld kon zij worden geopereerd
en de doktoren zijn nu tevreden over haar.
Voor ons is medische zorg zo vanzelfsprekend. Maar hier is een oma zeer dankbaar
dat haar kleinkind kon worden geholpen!

Veel tieners

Malo Konare bestaat uit twee delen. Aan de
andere kant woont een andere Roma-stam,
en daar bezoeken we een kerkje. De dienst

“… en hebben ook deel aan de
belofte, op grond van het evangelie.”
(Ef. 3:6b)
De zomer is weer aangebroken, een tijd
waarin we geregeld van het mooie weer
kunnen genieten. Hoewel er bij ons vaak
geklaagd wordt over de weersomstandigheden, mogen we dankbaar zijn voor ons
klimaat, dat beter is dan in vele andere
landen van de wereld. Zo hebben mensen
in Oost-Europa niet alleen ijskoude winters
te verduren, maar ook snikhete zomers,
met lange periodes van boven de 40
graden. Vooral voor arme gezinnen, zoals
Roma die in kleine hutten wonen, zijn dat
altijd weer uitputtende maanden om door
te komen.
Maar of het nu heel warm of heel koud is,
in Roma-dorpen zoals waarover u in het
bijgaande artikel leest, worden de kerkelijke samenkomsten vaak druk bezocht. De
Blijde Boodschap geeft zoveel inspiratie,
dat menigeen het er voor over heeft om
tijdens de wekelijkse dienst urenlang te
staan. De belofte en de hoop die het evangelie brengt, helpt hen om stand te houden
in hun moeilijke omstandigheden.
Het is ons gebed, dat de
sponsorhulp een
bevestiging mag zijn van
hun geloof, en een
getuigenis van de liefde
van Jezus Christus.
Anneke Steinmann
wordt gehouden in wat bij ons een formaat
huiskamer zou zijn. De muziek begint te
spelen en langzamerhand stromen er steeds
meer mensen binnen. Wij vragen ons af of
er nog meer mensen bij kunnen, zo propvol
zitten alle houten bankjes en vensterbanken
met mensen die komen om te luisteren naar
Gods Woord en Hem lof toe te zingen. Wat
ons opvalt, is dat veel jongeren de samenkomst bezoeken. Bijzonder, als je bedenkt in
wat voor armoedige omstandigheden deze
jonge mensen moeten leven. Zij hebben
vaak geen baan en dus geen inkomen. In
plaats van een eigen huisje voor hun jonge
gezin moeten zij inwonen bij familie, dikwijls hokkend in een veel te kleine ruimte.
Maar toch zijn zij God dankbaar voor wie
Hij voor hen is!
Wilt u ook (of: nog) een kind sponsoren? Ook samen met iemand anders een
sponsorschap aangaan behoort tot de
mogelijkheden. Bel of mail ons! (Zie ommezijde voor de colofon).
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Koeriers gezocht

Gun het een arm kind in OostEuropa een week zijn armoede te
vergeten, en laat het een zomerkamp bezoeken!
Doneer voor deelname aan een
kinderkamp!
Gemiddeld € 50,- per kind.
Woningnood
De familie Bihari uit Oekraïne huurt
voor een relatief hoog bedrag een kleine
woonruimte van 8 m2 , waar zij met zes personen in
leven. Omdat zij de woonlasten niet meer konden betalen, heeft de eigenaar het gas en de elektra afgesloten.
Het is een enorme nood voor moeder Bihari, die TBC heeft,
en nog een kleine baby
heeft te verzorgen.
Nu hebben zij in een dorp
een huis gevonden, dat
voor € 2.000,- te koop
staat. De werkgever van
vader Bihari wil 500 euro
voorschieten. Wij hopen
met uw hulp de rest
bijeen te vergaren!
Fam. Bihari
Ook voor de Roemeense familie Dragulin (zie maarteditie) is nog eenzelfde bedrag nodig om de reparaties aan hun huis te doen. Dan zal het niet
meer naar binnen regenen en kunnen
zij op droge matrassen
slapen.

Als Kinder Sponsor Plan willen wij graag samenwerken
met reizigers, die in Oost-Europa voor ons contactpersonen en gezinnen willen bezoeken en bemoedigen.
Hebt u belangstelling? Neem voor nadere informatie
contact met ons op!

Nalatenschappen

ZOMERKAMPEN

Behalve door giften kunt u de Stg.
Kinder Sponsor Plan ook begunstigen
door vermelding in uw testament.
D.m.v. een erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk worden toegekend. U kunt ook een legaat
in uw testament laten opnemen. Als
ANBI zijn wij hierover geen successierecht verschuldigd.

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, dan zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.
Verantwoording giften (voorgaande 2 maanden)
Hulp gezinnen 			
Huizenprojecten			
Medisch Fonds 			
Kindersponsoring			
Dovenproject			
KSP Algemeen			

€
€
€
€
€
€

5.715,3.955,405,52.690,340,20.015,-
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 Stuur mij info over Kindersponsoring

Bon

 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) 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) Vuurkruisenlaan 289, B-1020 Brussel.

