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1. Voorwoord 

 
 
Beste lezer, 
 
Nog nooit hebben wij tijden zoals deze meegemaakt sinds het probleem rondom het 
Coronavirus is begonnen. Je kan alles hebben, een duur restaurant, vliegtuigen, 
zwembaden, sportscholen etc. maar wat heb je eraan als je er geen gebruik van kan 
maken? De dingen die vanzelfsprekend waren, zoals uit eten, zwemmen, vliegen, werden 
in één keer verboden. Ik denk dat er weinigen zijn die God hebben gedankt, voor het feit 
dat je iets kon drinken op een terrasje met familie en vrienden of een verjaardag kon 
vieren met een man of twintig. Het was ook de gewoonste zaak om vrienden of 
familieleden warm te onthalen, wanneer ze op visite kwamen. Je neefjes en nichtjes te 
knuffelen en in één keer mag het niet meer en loop je de kans op een boete en daarbij 
krijg je nog een strafblad ook! Het is te gek voor woorden. Samenkomsten zijn nu 
toegestaan, maar je mag niet zingen! Ouderen en zieken, juist de mensen die het meest 
bezoek nodig hebben, hebben enorm geleden en velen lijden nog steeds. 
 
Ook in de landen waar wij werkzaam zijn, met name Oost-Europa, lijden de mensen 
enorm. Voor de arme gezinnen die het al moeilijk hadden, werd het steeds moeilijker. In 
april kregen wij een dringend verzoek uit Albanië, Roemenië en Moldavië om de gezinnen 
te helpen met extra levensmiddelen, zodat ze niet om zouden komen van de honger. Wij 
waren enorm dankbaar dat wij aan dat verzoek gehoor konden geven. Onlangs is er weer 
een verzoek binnengekomen, omdat de situatie helaas nog niet is veranderd. Kinderen in 
Moldavië vragen aan kennissen en vrienden om voedsel, omdat de ouders thuis niets 
meer hebben.  
 
Wij zijn enorm dankbaar dat God juist vlak voor de problemen rondom het Coronavirus 
begonnen, ons voorzien heeft met extra gelden. Wij willen onze sponsors hartelijk danken 
voor de giften die wij hebben ontvangen, waarmee wij weer veel gezinnen konden helpen 
en in enkele gevallen, zelfs het leven van kinderen konden redden.  
 
In 1 Petrus 5:7 staat: “werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” God is en blijft 
Dezelfde en is getrouw! Laten wij onze zorgen werpen op Hem en Hem vertrouwen dat hij 
voor ons zorgt! Laten wij Hem ook vragen ons te helpen, Hem ook trouw te blijven en 
Hem te volgen en te dienen, ook in moeilijke tijden. 
 
Elisabeth Eikenboom 
Penningmeester St Kinder Sponsor Plan 
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2. Landinformatie 
 
 
BULGARIJE 
De bevolking van Bulgarije voor 2020 is gedaald tot onder de 7 miljoen mensen. Dit zijn 
zeer schokkende gegevens, aangezien 21,6% van hen 65-plussers zijn. De 
pensioenleeftijd van het land is 61 jaar voor vrouwen en 64 jaar voor mannen. Het 
gemiddelde pensioen in Bulgarije is 200 euro per maand. Echter heeft de meerderheid 
van de gepensioneerden een veel kleiner pensioen dat nauwelijks genoeg is om de 
nodige medicijnen te kunnen betalen. In Bulgarije wordt niet alles betaald door de 
verzekering. Alleen spoedeisende hulp wordt vergoed. Al het andere moet men zelf 
betalen. De kosten voor zorg en medicijnen zijn redelijk hoog.  
Het percentage Roma in Bulgarije is in de afgelopen jaren meer dan 10% van de totale 
bevolking geworden. Helaas zijn de meesten analfabeet, voornamelijk vanwege de 
slechte infrastructuur, de hoge transportkosten en vooral de cultuur die is gebaseerd op 
de "leven bij de dag" -mentaliteit in plaats van langetermijnplanning. Roma-mensen 
spreken de Romaanse taal en velen van hen kunnen niet het Bulgaars lezen of schrijven. 
Een ander minpunt is dat Bulgarije volgens de statistieken van 2020 nog steeds de 
laagste lonen in Europa heeft, gemiddeld 305 euro per maand, maar veel mensen 
ontvangen dat lang niet. Een derde van de economie in Bulgarije zit in de grijze sector, 
d.w.z. ze werken zwart en dus illegaal. Bulgaren zijn al jaren de laagstbetaalde arbeiders. 
Tegelijkertijd zijn sommige belastingen hoger dan bijvoorbeeld in Verenigd Koninkrijk of 
Ierland. 
De prijzen van levensmiddelen, kleding en schoenen zijn vrijwel hetzelfde als in 
Nederland. Een liter melk kost 0,90 euro. Tien eieren 0,95 euro; een kilo van de 
goedkoopste rijst kost 1,00 euro. Een ander voorbeeld is dat één kubieke meter water in 
sommige regio's van het land ongeveer 1,10 euro kost en in andere delen 1,70 euro. 
In Bulgarije is sprake van verstedelijking van de bevolking. Bijna de helft van de Bulgaren 
woont in de grotere steden zoals Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas enz. 23% van het 
grondgebied van het land wordt bedreigd door ontvolking. Door lage lonen en slechte 
sociale voorzieningen verlaten jongeren het land. De prognose is dat in 2030 59% van 
Bulgarije een demografische woestijn wordt. Dat is schokkend.  
Christenen in Bulgarije vormen minder dan 1% van de bevolking (in veel steden zelfs 
minder dan 0,5%) en de meesten van hen zijn arm en kunnen geen zendingswerk of 
bediening ondersteunen. 
Er zijn niet zoveel grote christelijke kerken, zelfs niet in de grote steden van het land. In 
één stad zijn er bijvoorbeeld 2 à 3 grote kerken (300-400 mensen), voor de rest zijn er 
kleine kerken met ongeveer 30-50 man. De kerken kunnen het zich niet veroorloven om 
christelijke activiteiten te ondersteunen buiten de kerk om. Christenen werken vaak lange 
uren of hebben dubbele banen en zijn niet in staat actief deel te nemen aan het kerkelijke 
leven of zendingswerk. Bulgarije heeft daarom nog steeds uw gebed en steun nodig.  
 
ALBANIË 
In Albanië leek het erop dat er positieve veranderingen kwamen op economisch gebied, 
totdat het Corona-virus in beeld kwam. Het land is gesloten sinds 12 maart en deze 
situatie is voor een zwakke economie zoals die van Albanië veelzeggend. De economie 
gaat hierdoor nog meer achteruit. 
Het is nog steeds niet zeker hoeveel mensen hun baan verloren omdat het land op dit 
moment nog steeds in Lock down is. Veel restaurants, bars en fabrieken hebben hun 
werknemers al duidelijk gemaakt dat ze de zaak moeten sluiten of in ieder geval veel 
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werkers moeten ontslaan. De meest winstgevende sector in de Albanese economie is 
toerisme, maar naar verwachting zal deze sector het meest worden getroffen door de 
huidige pandemie. 
Iets anders dat veel impact heeft op de economie en ook op het sociale leven van de 
families is, dat veel Albanezen zijn geëmigreerd naar Griekenland en Italië en daar vooral 
werken in de toeristische sector. Maar in deze landen hebben ze te maken met enorme 
problemen vanwege de Corona-situatie. Dit betekent dat die Albanezen zullen terugkeren 
naar hun thuisland en gezinnen en dat de werkloosheid en sociale problemen zullen 
toenemen. 
De politieke situatie blijft fragiel, met een regering die aan de ene kant het land probeert te 
leiden, maar waar de corruptie toeneemt en de beloofde bestraffing voor de corrupte 
mensen wordt niet gehanteerd!!! Aan de andere kant is de oppositie die alles wat de 
regering doet afkeurt en probeert hun volgers er toe te zetten om tegen de regering te 
demonstreren als een burgerlijke ongehoorzame eenheid.  
De kerken en andere christelijke non-profit organisaties hebben besloten om de arme 
gezinnen en ouderen in deze moeilijke tijden te helpen en te assisteren. De behoefte om 
de meerderheid van de bevolking te blijven steunen is erg groot. daarom zijn we 
vastbesloten naast hen te staan en al het mogelijke te doen om hen te helpen. 
 
OEKRAÏNE  
De situatie in Oekraïne is nog steeds niet goed. Niet zo zeer door het coronavirus, maar 
vanwege de economische situatie, die vóór de uitbraak van het virus al erg slecht was. De 
mensen hadden geen geld en gingen naar het buitenland om te werken. Vanwege de 
Lock down zijn de grenzen dicht en hebben ze geen werk. Het was al niet goed, nu is het 
nog slechter. De bedrijven die er waren, zijn failliet, zowel kleine als grote bedrijven. De 
werkloosheid neemt alleen maar toe. De mensen zijn, net zoals in vele andere landen, 
bang en onzeker. Eén van onze contactpersonen heeft Corona gehad. Gelukkig is hij 
weer thuis en gaat het de goede kant op. De armoede is toegenomen, waardoor hulp nog 
steeds nodig is.  
 
 
 
MOLDAVIË 
In Moldavië is nu alle aandacht gericht op het bestrijden van de pandemie. 
De regering heeft de verkeersbeperkingen opgeheven, ook enkele openbare plaatsen 
werden weer geopend. Bij verschillende festiviteiten mochten tot 50 mensen 
samenkomen. Hierdoor werd het aantal mensen dat besmet werd met het coronavirus 
helaas verdubbeld. 
Nu is de beschermingswet en de sociale afstand aangescherpt. Voor het overtreden van 
deze regels wordt men beboet met grote bedragen van meer dan duizend euro. 
 
Veel bedrijven zijn dicht en de grenzen zijn gesloten. Mensen kunnen niet werken, noch in 
Europa, noch in Rusland. Veel arme gezinnen lijden honger.  
Nu leeft men praktisch van het geld wat men in de afgelopen jaren heeft opgespaard. Men 
weet niet wat er daarna gaat gebeuren, maar veel gezinnen vinden het steeds moeilijker 
om hun bestaan te verzekeren. Het moeilijkste is voor degenen die ziek zijn. Men wordt 
niet meer geholpen, omdat de meeste ziekenhuizen alleen nog maar coronapatiënten 
helpen en men er alles aan doet om het coronavirus te bestrijden. Het meest getroffen 
gebied is het zuidelijke gebied en Chisinau. 
In de stad Cahul en op andere plaatsen installeerden ze tenten op het ziekenhuisterrein. 
Voor een klein land als Moldavië worden dagelijks tussen de 350 en 400 nieuwe Covid-
patiënten opgenomen, wat erg veel is. 
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De rest wordt thuis behandeld of moet wachten totdat er een plaats vrij is. 
Veel medische hulpverleners zijn ook ziek geworden. De nood en de crisis in Moldavië is 
erg groot.  
  
ROEMENIË 

In Roemenië zijn er helaas dagelijks tussen de 500-1000 nieuwe covid-19 
besmettingen. In de provincie Bihor, waar wij ook veel sponsorkinderen hebben, 
zijn ook veel besmettingen. Meerdere bekenden van de stichting waren besmet 
met het virus en heeft één maand in het ziekenhuis gelegen. Onze contactpersoon 
in Oradea, zal hem 14 dagen verzorgen en boodschappen voor hem doen. 
Uiteraard met de nodige veiligheidsvoorzieningen. Mondkapje, handschoenen en 
afstand houden van 2 meter.  
Iemand had zelf 30 mensen in 2 maanden tijd verloren. Zijn moeder, die niet 
besmet was met het virus, is van verdriet overleden.  Helaas worden de Roma 
families nog steeds gediscrimineerd. Ook al zijn ze schoon en hebben gestudeerd. 
Ze werden in het ziekenhuis erg slecht behandeld, dit hebben enkele Roma 
personen onlangs weer ervaren.  
Op de scholen en kantoren moet men mondkapjes gebruiken. De temperatuur van 
de kinderen wordt elke dag bij binnenkomst gemeten. De kinderen moeten 
allemaal hun handen met desinfecterende gel wassen.  
Op dit moment mogen de Roemenen weer reizen. Zo’n zes weken was er een 
Lock down. Ze mochten de stad niet uit en mochten alleen naar de winkel om 
boodschappen te doen. Je moest elke keer wanneer je je huis verliet, een 
formulier invullen met de plaats van bestemming. Wanneer je aangehouden werd 
en geen formulier had ingevuld had, dan kreeg je een bekeuring. 
Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, doordat kleine bedrijfjes failliet zijn 
gegaan.  Enkelen die de kerk bezoeken van onze Roemeense stichting zijn ook 
weg gegaan. Een heeft een baan gevonden in Antwerpen en doet daar de afwas. 
De vrouw van onze contactpersoon kan tot 30 september werken. Ze werkt bij een 
hotel, maar vanwege het Coronavirus hebben ze bijna geen klanten meer. Haar 
dochter zoekt ook een baan, omdat het café waar zij werkt binnenkort ook gaat 
sluiten. Ze heeft een kind en moet een huur van zo’n 210 euro betalen. Haar loon 
is 220 euro per maand. Na het betalen van de vaste lasten, blijft er weinig over om 
van te leven. Hoe moet ze straks leven, wanneer ze haar baan verliest en 
waarschijnlijk geen uitkering krijgt. Ook zij denkt erover na om het land te verlaten 
en een baan te zoeken in een ander land. Dagelijks raken mensen hun baan kwijt 
enkelen worden depressief en raken ook hun verstand kwijt.  
Enkelen die in een sociale woning wonen, moeten helaas binnenkort hun woning 
verlaten. De gemeente vraagt nu meer huur en de mensen moesten meedoen aan 
een veiling en een huurbedrag aanbieden. Helaas konden velen niet meedoen 
hieraan, omdat ze geen baan hadden. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig, maar 
als God voor ons is, wie kan er tegen ons zijn!  
 

Hierbij een kort overzicht van wat wij met extra donaties hebben 
kunnen doen:  
 
Naast alle sponsorgelden die wij naar de gesponsorde kinderen hebben overgemaakt, zijn 
wij dankbaar voor de giften die wij ontvingen voor verschillende bestemmingen en de 
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algemene giften. Wij hebben weer veel gezinnen en kinderen kunnen helpen, dankzij uw 
giften, waarvoor wij u hartelijk willen danken! 
 
 
Kinder- en tienerkampen 
Ook in de zomermaanden van 2019 hebben wij verschillende kinderkampen in Albanië, 
Roemenië, Servië en Bulgarije kunnen ondersteunen. Hoe belangrijk een kinderkamp kan 
zijn voor de kinderen hoor ik steeds weer opnieuw. Veel kinderen en tieners leren op een 
kinderkamp Jezus kennen, waardoor hun levens veranderen. 
 
Kinderkamp Servië 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnabasconferentie 2019 
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Wij hebben ook enkele tieners in Albaniё voor de Barnabasconferentie financieel kunnen 
ondersteunen. Op deze conferentie worden de tieners bemoedigd en leren ze om 
werkzaam te zijn in het Koninkrijk van God. Ook hoe je de liefde van God aan anderen 
door kan geven. Het thema was ”eenheid”. 
 

Hulp contactpersonen 
Voor één van onze contactpersonen in Roemenië konden wij de reparatiekosten van zijn 
auto betalen en een gift geven voor de aankoop van een auto voor een contactpersoon in 
Moldavië. Met de auto brengen ze het sponsorgeld naar de gezinnen. Ook konden wij 
bijdragen aan de begrafeniskosten voor de vrouw van broeder Duciuc die plotseling aan 
een hartstilstand overleed en konden wij de weduwe van broeder Macelaru financieel 
ondersteunen.  
 
Wasmachines 
In Nederland is het vanzelfsprekend om een 
wasmachine te hebben. Enkele gezinnen hadden 
dringend een wasmachine nodig. Voor veel gezinnen is 
de aanschaf van een wasmachine bijna een 
onmogelijkheid. Eén van de gezinnen, Cornel, een 
voorganger in een Romadorp, en zijn familie waren 
uiteraard ontzettend dankbaar. 
 
Schoolspullen 
In Albaniё konden wij veel kinderen helpen met de 
aanschaf van schoolspullen die ze nodig hadden voor 
het nieuwe schooljaar. 
 
RENOVATIEPROJECTEN 
Het dak van het huis van een sponsorgezin moest 
dringend gerepareerd worden. Wij waren blij dat wij hebben kunnen bijdragen aan de 
reparatiekosten. 
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Familie Cuna 
Wij konden ook familie Cuna uit Albanië helpen. De moeder heeft hartproblemen en hoge 
bloeddruk. De vader heeft geen vaste baan. De kamer waar de ouders slapen met twee 
van hun kinderen lekte en was erg vochtig. Het vocht en de schimmel was erg schadelijk 
voor de gezondheid. Hun zo’n Ilion heeft vaak last van hevige astma-aanvallen. In juni jl. 
konden wij een deel van het geld overmaken om het dak te repareren en een muur te 
plaatsen tussen de ruimte waar gekookt wordt en het toilet, wat één ruimte was. 
 

 
 
 
Een sponsorgezin Shenaj in Albanië, weduwe met 5 kinderen, kon de kamer waar zij haar 
naaiatelier heeft opknappen en de muren konden gepleisterd worden.  

                                                                        

 
 
 
Studiegeld   
De dochter van een van onze contactpersonen kon geholpen worden met een deel van 
het geld wat zij nodig had om haar tweede jaar van de universiteit af te maken.  
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Levensmiddelenpakketten 
Zowel in Albaniё, Roemenië en Moldavië konden wij veel gezinnen blij maken met een 
levensmiddelenpakket. In Albanië had ik het voorrecht om samen met Marcela Burzo zelf 
veel families te kunnen bezoeken en te bemoedigen. 
Nu ook vanwege de situatie rondom het Coronavirus, hebben wij veel gezinnen mogen 
ondersteunen met voedsel. 
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ACTIVITEITEN KINDER/TIENERPROGRAMMA’S 
 
Tevens hebben wij activiteiten voor kinderprogramma’s in Albanië, Servië en Roemenië 
kunnen ondersteunen en hebben wij veel kinderen blij mogen maken. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANDHOUT VOOR GEZINNEN  
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Ook de afgelopen winter hebben wij dankzij uw giften weer gezinnen in Albanië en 
Roemenië kunnen helpen met brandhout. 
 
Een van de gezinnen vertelde dat haar moeder net met enkele planken hout (zie foto) was 
gekomen en zij daarmee eten voor haar kinderen kon maken. Wat was zij blij en dankbaar 
dat zij enkele weken later hout om de hele winter te kunnen koken en stoken! 
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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 heeft broeder Duciuc zijn vrouw 
verloren en zuster Macelaru uit Timisoara haar man. Broeder 
Macelaru was meer dan 30 jaar een contactpersoon voor het Kinder 
Sponsor Plan en heeft het werk altijd met veel liefde gedaan.  
 
In totaal werkte KSP 2019 met 38 contactpersonen en 600 
gesponsorde kinderen in de volgende landen: 
 

     

 
LAND 

 CONTACT-

PERSONEN 
 KINDEREN 

 

 
ALBANIË 4 78  

 
BULGARIJE 3 32  

 
MOLDAVIË 6 97  

 
ROEMENIË 19 330  

 
SERVIË 1 5  

 
OEKRAÏNE 3 54  

 
POLEN 1 1  

 
INDONESIË 1 3  
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1. Sponsors, Sponsorgiften en Bestedingen 2019 

     

 

Sponsors 
2019 

Land  Bijdragen 2019   

       

3 Duitsland 800,00   

       

22 Engeland 9.815,00   
      

31 België 10.910,00   

       

 
556     

Nederland  240.654,00   

612  Totaal  262.179,00    

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

 
Aan sponsoring gezinnen en projecten werd € 255.000 besteed, ofwel 
90,2% van de desbetreffende inkomsten. De overige 9,8% zijn 
besteed aan de uitvoering in het veld en algemene zaken. Zie voorts 
het baten en lasten-overzicht 2019 (te vinden onder financiële 
verantwoording). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Personeel en organisatie 2019-2020 
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Stichting Kinder Sponsor Plan (KSP) heeft in Nederland geen mensen 
in loondienst momenteel.  
Sinds enkele maanden is er een nieuwe vrijwilliger bijgekomen die ons 
wil helpen om nieuwe sponsors te zoeken en zich wil inzetten voor het 
PR. 
Kees Slings die al meer dan 22 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 24 jaar verbonden is met het werk. Marcela zorgt dat het geld op tijd 
bij de contactpersonen aankomt en neemt contact op met de 
sponsors, wanneer een kind geen hulp meer nodig heeft.  
Wij hebben nog een Roemeense medewerkster, Simona, die alle 
Roemeense rapporten naar het Engels vertaalt en naar de sponsors 
stuurt en inmiddels ook al 13 jaar actief, 10 jaar heeft zij in Parijs 
gewoond en woont nu weer in Boekarest, Roemenië.  
 
In Albanië heeft KSP één vaste medewerker die inmiddels al 25 jaar 
actief is voor het Kinder Sponsor Plan en de OostEuropa Zending. 
Tijdens de aardbeving in november 2019 heeft Renato ook veel 
gezinnen kunnen helpen die door de aardbeving waren getroffen.  
Vanwege de situatie rondom het Corona-virus, was het noodzakelijk 
om meer levensmiddelen uit te delen.  
Naast de 38 contactpersonen vormen de  bovengenoemde werkers 
een onmisbare spil in het geheel. 
 
 

Einde verslag 2019 - 2020 
                                                     
Opmerking: Door de Coronacrisis heeft het redigeren van dit rapport ernstige 
vertragingen ondervonden. De uiteindelijke publicatiedatum is januari 2021 
Om duidelijk het tijdskader aan te geven waarover dit rapport gaat is in de 
voetnotatie de term Peil-/publicatiedatum gehanteerd. 
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