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Voorwoord
Psalm 52:15 Roep Mij aan in de dag van
benauwdheid en Ik zal u eruit helpen.
Wij gaan allemaal wel eens door diepe dalen
of een enorme storm. Het kan om een
Viering 50 jaar OostEuropa Zending
vreselijke ziekte gaan, een scheiding,
financiële problemen, problemen in het gezin of een ander probleem. Welk probleem
het ook is, laten wij niet vergeten om tot Hem te roepen en geloven dat Hij te hulp
komt. Wat wij vaak moeten leren, is het probleem aan God toe te vertrouwen en het
durven los te laten. Vaak begrijpen wij niet waarom iets gebeurt, maar hoe moeilijk
het ook is, toch moeten wij geloven dat Hij het beste met Zijn kinderen voorheeft en
dat Hij van ons houdt.
Zelf heb ik ook in tijden van benauwdheid tot God geroepen en elke keer mocht ik zijn
sterke Hand ervaren en Zijn vertroosting. Wij hebben een vijand die altijd probeert
om de vreugde en het geloof van ons af te nemen en probeert ons te vernietigen.
Laten wij dit niet toestaan en onze ogen op Hem blijven richten. Met onze God mogen
wij meer dan overwinnaars zijn!
Ook bij Stg. OostEuropa Zending stond het water weer tot aan de lippen en was er
financieel een groot tekort. Dagelijks werd er tot God geroepen en Hij heeft weer op
een wonderbaarlijke manier Stg. OostEuropa Zending uit de benauwdheid geholpen!
Keer op keer hebben wij ervaren dat Hij Zijn woord waarmaakt.
Op zaterdag 20 mei hebben wij het 50-jarige jubileum van de Stg. OostEuropa
Zending mogen vieren. Wij zijn God dankbaar voor deze mijlpaal. Het is alleen Zijn
genade die dat mogelijk heeft gemaakt.
Het was zo goed om mensen weer te ontmoeten die wij al jaren niet meer gezien
hadden, maar toch nog altijd de zending een warm hart toedragen en in gebed en/of
financieel het zendingswerk steunen.
Ook was het goed om te zien wat de liefde van één persoon voor God teweeg kan
brengen. Het werk is begonnen doordat een 19-jarig jongeman, Kees van Olst, vol
van de Liefde van God, die Liefde wilde doorgeven aan anderen. Hij is de oprichter
van Stg.OostEuropa Zending en is tevens het Kinder Sponsor Programma begonnen.
Nu 50 jaar later worden er via het Kinder Sponsor Programma van Stg. Kinder
Sponsor Plan nog steeds honderden kinderen financieel geholpen en wordt de Liefde
van God in verschillende landen doorgegeven. Wij willen bij deze ook alle sponsors
hartelijk danken voor o.a. hun financiële ondersteuning die dit programma mogelijk
maken en waardoor de gebeden van de sponsorgezinnen voor hulp beantwoord
worden.
Elisabeth Eikenboom
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1. Landeninformatie en getuigenissen
Roemenië
De situatie in Roemenië is redelijk stabiel. Mensen die gezond zijn
en willen werken, kunnen een baan vinden. Alleen zijn de lonen nog
steeds erg laag in vergelijking met de prijzen van de
levensmiddelen. De situatie in Roemenië is beter dan die in Albanië,
de Oekraïne en Moldavië. Toch zijn er nog veel gezinnen die
zonder hulp niet rond kunnen komen. Nog steeds vertrekken veel
mensen naar het buitenland, om hun gezin te kunnen onderhouden.
Veel kinderen groeien op zonder een van beide ouders, omdat of
moeder of vader naar het buitenland is vertrokken. Vaak is het de
vader die een baan zoekt in het buitenland, maar er zijn ook genoeg
moeders die in het buitenland werken. Voor de vaders is het
uiteraard alles behalve makkelijk om voor de kinderen te zorgen.
Grootouders schieten dan vaak te hulp om voor de kleinkinderen te
zorgen.
Aurelian en Lidia
16 Jaar geleden hielpen wij een
gezin met tien kinderen uit
Roemenië. Inmiddels zijn alle
kinderen al volwassen en de
meesten getrouwd en hebben ze
zelf kinderen. Eén van de
kinderen, Aurelian, is nooit
vergeten wat het was om hulp te
krijgen in tijden toen het voor de
ouders moeilijk was om de kinderen elke dag te voorzien van drie
maaltijden. Zij baden tot God en Hij voorzag en gebruikte hiervoor
o.a. het Kinder Sponsor Plan. Nu is Aurelian zelf getrouwd en helpt
hij samen met zijn vrouw, Lidia, zo'n 68 arme gezinnen!
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Oekraïne
Het hele land kan door een woord beschreven worden
'verandering'. Helaas is het geen goede verandering, maar het gaat
van slecht naar slechter. Het land was niet voorspoedig toen het
nog een deel van de Sovjet Unie was, maar ook nu niet nadat het
zelfstandig is geworden. De situatie is nu slechter dan in welke
periode dan ook.
Er heerst nog steeds oorlog in het oostelijk deel van de Oekraïne.
Wegens o.a. de oorlog vluchten duizenden mensen naar het
westelijk deel van Oekraïne of vertrekken naar het buitenland. Een
van de consequenties van de oorlog is dat de prijzen van
levensmiddelen nog steeds enorm stijgen. Steeds meer mensen
verarmen, doordat ze het zich niet meer kunnen veroorloven om de
rekeningen te betalen en om voedsel te kopen en/of medicijnen
voor hun gezin.
Een onderzoek laat zien dat er 20% minder brood wordt
geconsumeerd in de laatste jaren. Dit betekent twee dingen: zowel
de bevolking is verminderd als de consumptie van brood, ondanks
dat brood een hele belangrijke rol speelt voor de Oekraïense
bevolking. Zoals reeds genoemd zijn veel mensen naar het
buitenland vertrokken om daar werk te vinden, omdat de lonen
extreem laag zijn in Oekraïne. Het minimum inkomen is tweemaal
verhoogd in 2017 en bedraagt nu 1450 Grivna, wat 50 euro is. Dat
maakt dat het sponsorgeld nu meer dan welkom is en een enorme
zegen vormt.
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Moldavië
De situatie in Moldavië is niet veranderd. Net zoals de prijzen in
Oekraïne stijgen de prijzen in Moldavië helaas ook. De salarissen
zijn laag. Een kleuterleidster bijvoorbeeld verdient ongeveer 75
euro per maand. Om redelijk rond te kunnen komen, heeft men
minimaal 400 euro nodig. U kunt zich dan wel voorstellen, dat de
gezinnen die in het Kinder Sponsor Programma zitten ontzettend
dankbaar zijn voor hun sponsors. De werkloosheid is ook hier erg
hoog. Veel Moldaviërs zijn naar Frankrijk, Italië of Rusland
vertrokken om daar een baan te vinden. De meesten vinden werk in
de bouw. Enkelen komen terug zonder werk te hebben gevonden
en blijven zitten met schulden die ze hebben gemaakt om de
reiskosten te kunnen betalen.
De medische zorg laat te wensen over. Velen die geen werk
hebben, zijn niet verzekerd, omdat ze de verzekering niet kunnen
betalen. Kinderen tot 18 jaar worden normaal gesproken gratis
behandeld. Echter, in de praktijk is het vaak niet zo. Wanneer de
ouders niets aan de arts geven, wordt er vaak niet naar het kind
omgekeken.
Een auto voor Valentin
Een van onze trouwe contactpersonen is Valentin uit Moldavië.
Valentin wilde arts worden, maar om te studeren, moest hij zijn
geloof in Jezus verloochenen. Hoe graag hij ook arts wilde worden,
koos hij toch voor Jezus en kon daarom zijn studie niet afmaken. In
1992 werd hij gekozen tot voorganger van een grote gemeente.
Als voorganger in Moldavië ontving hij geen salaris. Hij verdiende
zijn brood als slotenmaker, maar helaas werd hij werkloos. Drie
van zijn kinderen werden daarom opgenomen in het Kinder Sponsor
Plan (KSP). Het was voor hem en zijn familie een enorme hulp.
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Inmiddels studeren twee dochters voor arts en één dochter is
boekhoudster. Sinds 2004 is hij zelf contactpersoon en doet hij het
werk met veel liefde. In 2011 werd hij gekozen als hoofdvoorganger van 14 kerken. Gelukkig krijgt hij nu wel een salaris
van de kerken, maar het salaris is erg laag (135 euro p/m).
Zowel voor het werk van KSP als voor zijn werk als voorganger is
een goede auto noodzakelijk voor hem. Hij bezoekt veel gezinnen,
bidt met de gezinnen en probeert ze te bemoedigen en goede
adviezen te geven. Zijn auto, een VW-bus was 24 jaar oud en viel
bijna uit elkaar. Met de hulp van extra giften van sponsors en de
organisatie St. H.O.E.T (Hulp Oost Europa Texel) was het mogelijk
voor Valentin om een andere auto aan te schaffen. Zijn
dankbaarheid is enorm groot en hij wil hierbij alle gevers heel
hartelijk danken.
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Familie Carp
Een van de gesponsorde kinderen was
Arthur Carp. Zijn moeder bleef achter
met vier kinderen, toen haar man
overleed. Een contactpersoon vernam
van hun situatie en nam het gezin op in
het KSP. Hun huis was afgebrand en er
kwamen giften voor de herbouw van het
huis. Christenen hielpen het gezin met
het bouwen. De contactpersoon bezocht
het gezin regelmatig. De eerste
maanden ging de familie naar de kerk,
maar toen het huis klaar was, werden de bezoeken minder. De
moeder begon te drinken en het huis leek vaak meer op een
discotheek. De contactpersoon was zo ontzettend ontmoedigd en
kreeg spijt dat hij dit gezin had geholpen.
7 Jaar later werd hij op de schouder geklopt door een jongeman die
hij niet herkende. Hij vertelde dat hij Arthur Carp was en dat hij naar
de bijbelschool was gegaan. Inmiddels is hij getrouwd en heeft zelf
vier kinderen. Nu is hij voorganger van een kerk in Frankrijk waar
veel mensen uit Moldavië komen.
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Albanië
De situatie in Albanië is niet echt verbeterd. De afgelopen jaren
zijn, net zoals in Roemenië en Oekraïne, veel mensen vertrokken,
met de hoop om in het buitenland een betere toekomst tegemoet te
gaan. Echter zijn er weer velen teruggekeerd, omdat ze geen werk
hebben gevonden, ook wegens ontbrekende papieren en diploma's.
Verpleegsters en artsen daarentegen worden wel aangenomen in
andere landen. Er is dan ook een enorm gebrek aan
verpleegkundigen en artsen in Albanië, wat de medische verzorging
nog slechter maakt dan het al was. De werkloosheid is nog steeds
groot en degenen die werk hebben, hebben een laag inkomen,
gemiddeld 250 euro. De prijzen van levensmiddelen zijn bijna net
zo hoog als in Nederland. Mensen worden steeds hopelozer en
hebben geen hoop meer voor de toekomst. Wij zijn dan ook erg blij
dat wij mede door het Kinder Sponsor Plan families kunnen
bemoedigen en de Liefde van Jezus mogen laten zien door woord
en daad.
Hout voor de sponsorgezinnen
Nadat de kinderen in een koud
schoollokaal hebben gezeten, rennen ze
naar huis in de hoop dat de houtkachel
aan is en ze warmte zullen hebben in
huis. Helaas hebben de meeste
sponsorgezinnen niet de mogelijkheid
om hout te kopen, omdat het heel duur
is. Wij zijn dankbaar dat wij vorige
winter weer veel gezinnen hebben kunnen voorzien van hout. Wij
hopen ook dit jaar veel families te kunnen helpen om brandhout te
kopen voor de komende winter.
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2. Contactpersonen, sponsors en gesponsorde Kinderen
Om het sponsorgeld bij de gezinnen te krijgen, werkt St. Kinder
Sponsor Plan 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. In totaal werkt
Stg. KSP met 39 contactpersonen in de volgende landen:

LAND
ALBANIE
BULGARIJE

AANTAL
AANTAL
CONTACTPERSONEN KINDEREN
4
106
3
41

MOLDAVIE

6

120

ROEMENIE
SERVIE
OEKRAINE
POLEN

21
1
3
1

391
3
72
1

Totaal

39

734
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3. Personeel en organisatie 2016
Stichting Kinder Sponsor Plan heeft momenteel in Nederland geen
mensen in loondienst. Wij zijn dankbaar voor de enkele vrijwilligers
die onze stichting al jarenlang trouw helpen met verschillende
administratieve werkzaamheden.
In Roemenië heeft Stg. KSP een vaste medewerkster die al 21 jaar
verbonden is met het werk en een Roemeense medewerkster die
alle Roemeense rapporten vertaalt naar het Engels en naar de
sponsors stuurt en inmiddels ook al 10 jaar actief is en sinds 8 jaar
in Parijs woont.
In Albanië heeft het KSP één vaste medewerker die inmiddels al 22
jaar actief is voor het Kinder Sponsor Plan en de OostEuropa
Zending.
In Hongarije sinds 2014 een parttime medewerker die alle
rapporten vertaalt van de kinderen die gesponsord worden in de
Oekraïne. Naast de 39 contactpersonen vormen deze werkers een
onmisbare spil in het geheel.
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4.Financiën
SPONSORS EN GIFTEN (DRIE JAREN)

Sponsors
2016

Land

2014

2015

8 Duitsland

5.000

3.500

3.300

38 Engeland

10.312

14.868

16.787

44 België

18.080

15.200

14.700

317.107
350.499

273.535
307.103

245.595
280.382

565 Nederland
655

2016

Wij danken God dat, ondanks de afname van het aantal sponsors,
toch nog ruim 280.000 euro naar de gezinnen konden sturen.
Veel sponsors hebben naast de maandelijkse bijdrage ook extra
giften overgemaakt voor hun sponsorkind of voor een andere nood.
Elke contactpersoon ontvangt om de twee maanden in de eerste
week het sponsorgeld met extra giften voor de gezinnen.

Krimpen aan de Lek, 29 juni 2017
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