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Voorwoord
Het jaar 2014 was een moeizaam en dramatisch jaar voor St. Kinder Sponsor Plan. Samen met
Marcela Burzo begon Elisabeth Eikenboom in Krimpen aan de Lek de administratie die zij in de
negentiger jaren van de vorige eeuw zelf beheerde, opnieuw te ordenen. Twee medewerkers konden
sowieso door de financiële tekorten hun baan niet behouden en de ca. twee à drie jaar van hun inzet
waren te kort om de berg achterstallig werk in te halen. Hierdoor dreigde een vacuüm in de contacten
en informatievoorziening aan de sponsors. Die was sinds 2010, een steeds groter probleem. Maar tot
en met eind 2012 was het in elk geval gelukt om de geldstromen 100 % bij de gezinnen te krijgen.
Maar november 2012 luidden we reeds de noodklok omdat toen zichtbaar werd dat – vermoedelijk
door de enorme werkeloosheid in Nederland – de inkomsten bij OostEuropa Zending in een vrije val
geraakten. Het effect werd midden 2013 pas duidelijk omdat er nog geld van erfenissen binnenkwam.
We informeerden de sponsors en vroegen hen mee te gaan met een verhoging van het sponsor
bedrag van 25 naar 30 Euro, waarop iets meer dan de helft positief reageerde. Niet voldoende om uit
de knel te komen, maar dat hielp om nog de rug recht te houden. Ondanks de financiële tegenslagen
waarmee de stichting te kampen had, konden wij toch tot zegen zijn voor de gezinnen, dankzij het
begrip en vertrouwen van het merendeel van onze sponsors en contactpersonen. Hiervoor zijn wij
God, maar ook de sponsors erg dankbaar. Details over het strijdtoneel maar ook de zegeningen
komen later in dit verslag nog naar voren. Het was een grote zegen dat ik 4 juni 2015 mijn
bestuursfunctie aan Elisabeth Eikenboom mocht overdragen. Matthias van der Weide
Elisabeth: Inmiddels ben ik al 31 jaar verbonden met de OostEuropa Zending, die het programma van
St. Kinder Sponsor Plan kort voordien begonnen was. Veel stormen zijn er op ons afgekomen, maar
het was God die ons elke keer de kracht gaf om door te gaan en staande te blijven. Vermoeidheid,
problemen en gebrek aan financiën kunnen een rol gaan spelen om bij de pakken neer te zitten, maar
laten wij altijd onze ogen gericht houden op Jezus en niet naar de omstandigheden kijken. Laten wij
Hem verwachten, opdat wij nieuwe kracht mogen putten en op mogen varen met vleugelen als
arenden(Jes. 40:31). Laten wij niet moe worden om goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is,
zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. (Galaten 6:8,9). Elisabeth Eikenboom
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Groeiende nood in Roemenië
Naast de angst dat er een 3e wereldoorlog uit zal breken, doordat de NATO heeft aangekondigd om
troepen te sturen naar Roemenië, is het leven voor velen buitengewoon moeilijk. De armoede is groot
doordat de lonen ontzettend laag zijn, zelfs die van onderwijzers en artsen. Daarbij komt ook dat in
veel provincies en steden geen werk te vinden is. Het is dan ook vanzelfsprekend dat veel Roemenen
hun land verlaten voor een betere betaalde baan in West-Europa of Amerika. Veel mannen zijn
vertrokken en hebben hun vrouw en kinderen achtergelaten om een goede baan te zoeken en zo hun
gezin te onderhouden. Helaas ontmoeten ze daar dan vaak een andere vrouw en komen nooit meer
terug. Veel moeders staan alleen voor de opvoeding van hun kinderen.
Dat het sponsoren van kinderen in Roemenië, net als in de andere landen waar wij actief zijn, meer
dan ooit nodig is dat moge ieder duidelijk zijn.
Huizenproject via Kinder Sponsor Plan
Familie Coscodar
Een sponsor die in het jaarrapport van haar sponsorkind las dat het gezin dringend een nieuw huis
nodig had, heeft de sponsor meteen contact opgenomen en een extra gift aangekondigd voor dit
project. Na ongeveer een jaar mocht familie Coscodar het nieuwe huis betrekken, in een dorp dat
hoofdzakelijk uit bouwvallen bestaat. Moge God de sponsor rijkelijk zegenen

Oude Woning Familie Coscodar

Nieuwe Woning Familie Coscodar

Familie Iacob
Onlangs ben ik bij een gezin geweest in Roemeens
Moldavië in een dorp, Duda Novaci, zo'n 20 km van
de Moldavische grens. Zij kwamen op straat
terecht, omdat de man het huis in brand had
gestoken en zich daarna had verhangen. De vrouw
staat er nu alleen voor om haar drie dochters van
14, 12 en 3 jaar oud op te voeden. Zonder huis en
zonder geld! Bijna alles was verbrand. Gelukkig
konden de buren de kippen, een koe en een varken
Het verbrande huis van Familie Iacob
redden. Ze woont tijdelijk met 2 kinderen bij buren
en haar oudste dochter is ondergebracht bij de
oma. Woorden kwamen te kort om het gezin te troosten, toch heb ik iets mogen delen uit Gods woord
en zag dat het moeder diep raakte. Ondanks alle pijn, zag ik toch even blijde en dankbare gezichten,
toen wij wat hulpgoederen die wij gekregen hadden van vrienden en bekenden, mochten geven. Wij
hopen dat wij ook voor dit gezin sponsors mogen vinden.
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Moldavië
In Moldavië is de situatie schrijnender dan in Roemenië. Ook hier is de werkloosheid erg groot en zijn
de lonen nog lager dan in Roemenie.
In november 2014 bezocht Gerard van Sabben, kindersponsor en medewerker van de OostEuropa
zending, samen met vier Nederlanders een 30-tal sponsorgezinnen. Gerard, die zich bezig houdt met
de hulptransporten, was ontzettend blij toen hij huisraad, kasten, bedden en dekens die in het
zendings-gebouw in Krimpen aan de Lek waren ingepakt, aantrof bij de families.
Familie Cartire. In 2012 toen het gezin bezocht werd
was de moeder net drie maanden geleden gestorven.
Wij troffen toen de vader aan met vijf kinderen in een
hulpeloze toestand. Hij kreeg geen hulp van zijn
familie omdat hun leven beheerst werd door
drankmisbruik. Vanwege deze situatie moest hij zijn
kinderen zelf verzorgen en bleef er geen gelegenheid
over om te werken. De kerk hielp wel mee met de
zorg van de kinderen en via het Kinder Sponsor Plan
ontving de vader geld. Twee Jaar later was Gerard en
zijn team blij dat de situatie was veranderd. Vader
was hertrouwd en de oudste dochter studeert architectuur en constructie. Met een oude bestelbus van
1969 verdient de vader wat geld door het een en
ander te vervoeren voor anderen.

Gerard en team met familie Halicov

Familie.Cartire - Moldavië

Familie Halicov
Al meer dan 10 jaar wordt dit gezin bezocht. Veel moest
destijds aan het huis worden gedaan. De grootste wens
was dat er goede slaapplaatsen voor de kinderen zouden
komen. De kinderen slapen met 2, 3 of 4 personen in een
bed. De vader getuigde dat door de extra giften via het
Kinder Sponsor Plan het gezin iets kon afwerken in het
huis. Ook hebben ze een schuur kunnen bouwen voor hun
koe. De moeder verteld dat dankzij de financiële en
materiële hulp de kinderen goed gekleed naar school
kunnen gaan.

Gerard en team met familie Halicov

Albanië is een land in ontwikkeling. Maar zelfs na 25 jaar democratie is de werkloosheid nog steeds
een probleem. Officieel zegt men dat de werkloosheid 35% is. De nieuwe regering die in 2013 aan de
macht kwam en veel goede dingen beloofde, o.a. het verminderen van de werkloosheid door nieuwe
fabrieken te bouwen, liet het bij de beloftes. Daardoor zien veel Albanezen emigratie als de enige
oplossing voor een betere economische situatie. Alleen al in de laatste maanden met de crisis van de
vluchtelingen hebben ook meer Albanezen het land verlaten en proberen een verblijfsvergunning te
krijgen in Duitsland of andere landen. Voor de Albanezen in Albanië die administratief werk verrichten,
is het gemiddelde salaris tussen 200 en 250 euro. De arbeiders die in een kleding- of schoenenfabriek
werken, hebben een inkomen tussen de 150 en 200 euro, maar ze werken meestal slechts enkele
maanden per jaar. Het Kinder Sponsor Plan helpt daarom de meest arme gezinnen, waarvan de
meesten geen inkomen hebben. Ook helpen wij alleenstaande moeders, die moeten werken en de
kinderen alleen moeten opvoeden. De Albanezen staan nog open voor het Evangelie, hoewel de
meesten moslims zijn. Zo kunnen wij ook met woord en daad het Evangelie brengen en de Liefde van
God laten zien en vertellen dat er voor hen toch Hoop is.
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Huisreparatie van Familie Iljazi in Tepelena (Albanië)
Nadat een van de sponsors het jaarverslag had ontvangen van zijn sponsorkind, wilde het gezin meer
doen voor hun sponsorkind en haar familie. De sponsor gaf een extra gift, waarmee de badkamer
gerenoveerd kon worden.
Nederlands sponsor zegen voor kankerpatiënte
Fije is een vrouw van 52 jaar. In 2014 ontdekten de
artsen dat ze borstkanker had. Ze werd geopereerd
en moest chemotherapie ondergaan. Ze voelde zich
verloren. Haar borst moest geamputeerd worden.
Hierdoor kreeg ze een minderwaardigheidsgevoel
en voelde zich geen vrouw meer. De pijn was voor
haar bijna ondraaglijk. Een sponsor van het Kinder
Sponsor Plan uit Nederland heeft haar bezocht en
voor haar gebeden. Ook heeft hij haar geholpen
aan een borstprothese. Fije is nu erg gelukkig en
erg dankbaar voor de hulp van de sponsor.
Foto Fije en haar sponsor

Oekraïne
Door de burgeroorlog in de Oekraïne zijn de
meeste families er financieel erg op achteruit
gegaan. De mannen worden opgeroepen om
te vechten en de vrouwen blijven dan achter
met de kinderen.
Naast de angst om hun man of zoon te
verliezen, leven ze dan ook in armoede.
Uitkeringen worden niet of laat uitbetaald en
de prijzen van alle levensmiddelen zijn
enorm gestegen.
Veel families zijn wanhopig. Het was een
troost dat enkele maanden geleden een
transport met hulpgoederen gestuurd kon
worden via de OostEuropa Zending en dat
onze contactpersoon van het Kinder Sponsor
Plan samen met haar man de hulpgoederen
uit konden delen aan veel gezinnen.
Ook hier blijft het sponsoren van de
gezinnen een noodzaak.

Voedselpakket uitdelen in Oekraine
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2. / 3. Contactpersonen in Oost-Europa – Gesponsorde Kinderen – Sponsors
Om het sponsorgeld bij de gezinnen te krijgen, werkt St. Kinder Sponsor Plan al jaren samen met
contactpersonen (met name met personen die meestal een taak hebben in een plaatselijke gemeente
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 st. KSP met 47contactpersonen in de volgende landen:

2014
AANTAL kinderen

Aantal contact personen / land 2014
LAND
ALBANIE

4

ALBANIE

135

BULGARIJE

3

BULGARIJE

44

MOLDOVIE

7

MOLDOVIE

134

ROEMENIE

22

SERVIE

SERVIE

1

ROEMENIE

397

OEKRAINE

10

OEKRAINE

78

TOTAAL

47

TOTAAL

791

3

SPONSORS EN GIFTEN ( DRIE JAREN)

sponsors JAAR →

↓ LAND
13 Duitsland

2012
€
7.797

2013
€
7.369

2014
€
5.660

47 Engeland

12.879

12.358

10.312

43 België

20.816

19.980

17.925

735 KSP NL
838

373.667
415.159

387.974
427.681

281.303
315.200
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4. Personeel en organisatie 2015
Stichting Kinder Sponsor Plan (KSP) heeft in Nederland geen mensen in loondienst momenteel. Wij
zijn dankbaar voor de vijf vrijwilligers die onze stichting al jarenlang trouw helpen met verschillende
administratieve werkzaamheden.
In Roemenië heeft St. KSP een vaste medewerkster die al 19 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 8 jaar actief is en sinds 6 jaar in Parijs woont.
In Albanië heeft het KSP één vaste medewerker die inmiddels al 20 jaar actief is voor het Kinder
Spronsor 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. Door de inzet van meer Oost-Europeanen hopen we weer meer
slagkracht te kunnen ontwikkelen. Naast de 47 contactpersonen vormen deze werkers een onmisbare
spil in het geheel
Sinds 1 juli 2015 beheren Elisabeth en Marcela niet alleen de administratie, maar ook de
sponsorgelden, waardoor een einde is gekomen aan de stagnatie die sinds mei 2013 optrad.
Uit de financiële rapportage op de site is af te lezen hoeveel er nog nodig is om het gat dat geslagen is
te overbruggen. OostEuropa Zending heeft de intentie om dat geheel voor rekening te nemen maar in
elk geval voor een fors deel.
5. Samenwerking – Een bijzondere bypass
Eén van de koeriers die al ruim 15 jaar Moldavië bezoekt kent praktisch alle gezinnen daar. Samen
met zijn vrouw en vele vrienden uit hun gemeente hadden ze ca. 70 sponsors met het werk en de
kinderen in contact gebracht.
Toen wij in 2013 vast liepen met de organisatie boden zij aan via hun eigen ANBI deze 70 gezinnen
onder hun hoede te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Tijdens de moeilijke jaren mei 2013-mei 2015 en
ook nu, kon het sponsorgeld ongehinderd naar Moldavië.
Zoiets is alleen mogelijk als mensen het veld goed kennen en ook het vertrouwen van de
contactpersonen genieten.
Ook de Engelse organisatie kon via eigen middelen de gehele periode doorgaan door het geld direct
naar de contactpersonen te sturen. De logistiek werd door ons KSP kantoor geheel begeleid.
Het gat in de doorzending van het sponsorgeld naar Albanië was ongeveer één jaar.
Tenslotte, niet alle wetenswaardigheden konden plaats krijgen in dit verslag. De nieuwsbrieven KSP
Contact zijn al een tijdje niet uitgegeven. De kosten van postverzending zijn te hoog. Ons streven is
om met elke sponsor via e-mail te kunnen communiceren.
Codlea/Rotterdam/Krimpen aan de Lek, 30 September 2015
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