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Voorwoord
Psalm 46:11
Wees stil en weet dat Ik God ben.
Wat een mooie tekst, stil zijn en weten dat Hij God is, maar om stil te zijn,
Hem te vertrouwen, innerlijk stil zijn en vrede te hebben, is vaak erg moeilijk
voor ons. Vooral wanneer er dingen gebeuren die niet gaan zoals wij willen,
bijvoorbeeld het verliezen van een baan, terwijl je vrouw en kinderen hebt om
voor te zorgen en een hypotheek hebt die afgelost moet worden. Of wanneer
er iets tragisch gebeurd en je ontzettend veel verdriet en pijn hebt, zoals bij
een collega van mij die enkele weken geleden haar neef, Elisei 27 jaar,
verloor door een auto-ongeluk. De moeder van Elisei belde haar schoonfamilie
op. Hoewel de pijn enorm was, was zij het die de familie kon troosten en
bemoedigen. Zij vertelde dat de kracht en Liefde van God die zij mocht
ervaren, groter was dan de pijn van het verlies van haar zoon. Een vriend van
Elisei die achter het stuur zat en een fout had gemaakt, is nog in leven, maar
kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Herhaaldelijk heeft hij met tranen om
vergeving gevraagd. De ouders van Elisei zijn naar hem toe gegaan in het
ziekenhuis om hem te zeggen dat ze niet boos op hem zijn, maar van hem
houden en het hem vergeven hebben. Wat doe je op zo’n moment. Je kunt boos
worden op God of God om kracht vragen om je er doorheen te helpen en Hem
te vertrouwen. De ouders van Elisei hebben voor het laatste gekozen.
Vrienden van Elisei die geen christen waren, hebben een keuze gemaakt voor
Jezus bij de begrafenis. Een goede vriend van Elisei heeft bij het opruimen
van zijn huis, de bijbel van Elisei die opengeslagen was gevonden en gevraagd
of hij de bijbel kon krijgen. Ook hij heeft een keuze gemaakt voor God. Een
andere vertelde aan de ouders dat Elisei hem drie keer van een
zelfmoordpoging heeft weerhouden en dat Elisei een voorbeeld voor hem was.
Ook hij heeft een keuze gemaakt voor Jezus! De vrienden van Elisei begrepen,
dat het leven aan een zijden draadje hangt en dat het in een keer voorbij kan
zijn. Hoe belangrijk is het daarom om met God verzoend te zijn door Zijn zoon
Jezus te accepteren en in Hem te geloven.
Ook de gesponsorde gezinnen gaan vaak door een storm. De hulp die zij
ontvangen is dan ook een enorme bemoediging, waar wij alle sponsors
hartelijke voor willen danken. Laten wij Hem vragen om ons te helpen stil te
zijn, door welke storm wij ook moeten gaan, en weten dat Hij God is.
Elisabeth Eikenboom, 28 juni 2018
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Roemenië
De situatie in Roemenië is een beetje verbeterd. De lonen zijn iets
omhoog gegaan, maar zijn toch nog veel lager dan de lonen in
West-Europa. Het minimum loon is ongeveer € 280,00 netto.
Wanneer je alleen bent, kan je er net van rondkomen, wanneer je
geen hoge huur hebt. Echter is het moeilijk om beneden de
€ 150,00 iets te vinden. Alleenstaande moeders met kinderen,
kunnen vaak niet rondkomen en lopen vaak achter met het betalen
van de huur en andere betalingen. In Roemenië zijn er geen
woonverenigingen die woningen verhuren. Mensen huren van
particulieren en zijn er nooit zeker van hoelang zij een huis kunnen
huren. Het is vaak voorgekomen dat een particulier in een keer een
koper heeft gevonden en dat de huurder met stel en sprong iets
anders moest zoeken. Velen die in het buitenland werken, proberen
dan ook om geld te sparen om een huis te kopen zonder dat ze een
hypotheek moeten afsluiten. Velen slagen erin. De prijzen van flats
en eengezinswoningen zijn veel lager dan in Nederland. In grote
steden zoals Cluj-Napoca, Boekarest en Brasov zijn de prijzen veel
hoger dan in de kleinere steden en dorpjes. In Boekarest kost een
2-kamerflat ongeveer € 60.000 terwijl je in een kleine stad een 2kamerflat kan kopen voor € 35.000-40.000. Momenteel is
is het iets gemakkelijker om een hypotheek te krijgen, omdat
banken speciale fondsen krijgen van de regering. Men moet zelf
5% van het bedrag van de hypotheek hebben i.p.v. 25% of zelf
30%. Hoewel de prijzen van onroerend goed gestegen zijn, kopen
steeds meer nu een huis met een hypotheek van de bank. Het is in
9 jaar enorm gestegen.
De medische zorg in Roemenië is goed, voor degenen die een
goede baan hebben. Ook al ben je verzekerd, maar wanneer je
geopereerd moet worden, moet je toch altijd iets extra’s in de zak
van de chirurg steken, anders word je niet goed geholpen. Helaas
zijn er nog veel artsen corrupt, hoewel het wel wat minder is
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geworden. Voor de armen is de medische zorg slecht. Geen geld,
betekent vaak geen dokter wanneer je ziek bent. Veel jongeren,
vooral onder de Roma gezinnen, hebben slechte tanden en omdat
ze geen geld hebben, krijgen ze ook andere gezondheidsproblemen.

Moldavië
De situatie in Moldavië is een beetje veranderd. De wegen zijn
beter geworden. Het minimum loon per maand is ongeveer € 100,
terwijl je om redelijk rond te kunnen komen minsten € 450,00
nodig hebt.
De werkloosheid is nog steeds groot en nog steeds gaan velen nog
naar andere landen om een baan te zoeken.
De medische zorg is verbeterd. Er zijn ziekenhuizen die er net zo
goed uit zien als in Nederland. Ook wanneer je een ambulance
nodig hebt, duurt het niet lang voordat die er is. Helaas is er ook
nog veel corruptie in de medische zorg. Wanneer je niet iets
extra’s geeft aan een arts, wordt je vaak niet geholpen

Albanië
Er hebben positieve veranderingen plaatsgevonden. De regering
doet er alles aan om het land te verbeteren, zodat het
geaccepteerd kan worden in de EU. Helaas voldoet het nog niet
aan alle voorwaarden en het lijkt erop dat het nog wel een hele tijd
zal duren, voordat het een EU lid kan worden.
De armoede is nog erg groot en nog steeds willen velen die
afgestudeerd zijn, emigreren. Voor degenen die niet gestudeerd
hebben, is het net zo moeilijk om een baan te vinden. Velen van
hen emigreren dan ook naar Italië, Griekenland, maar ook naar
andere landen. Het schoolonderwijs is ook nog een groot probleem.
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Vooral in de dorpjes is het onderwijs erg slecht. Veel gezinnen
kunnen zich niet veroorloven om hun kinderen naar school te
sturen. Het ontbreekt aan geld voor vervoer, boeken en ook voor
de schooluniformen. Het Kinder Sponsor Plan biedt in zulke
situaties uitkomst zodat deze kinderen toch naar school kunnen
gaan.
In de medische zorg is nog altijd veel corruptie. De situatie in
ziekenhuizen en medische centra is nog altijd ver beneden de EU
normen. Water, elektriciteit en verwarming zijn voorzieningen die
vaak ontbreken, wat de situatie nog slechter maakt. Het personeel
helpt de patiënten, alleen wanneer de patiënten geld in hun handen
drukt, anders worden ze niet eens geholpen of kijkt niemand naar
je om. Medicijnen zijn erg duur en onbetaalbaar voor een arbeider,
laat staan voor iemand die geen inkomsten heeft. Wanneer een
recept wordt voorgeschreven, dan kan de zieke vaak nog niet eens
de helft van wat er voorgeschreven staat kopen. Ze kopen de
medicijnen die het goedkoopste zijn en vaak kopen ze helemaal
niets.
Wanneer wij naar de gezinnen kijken die in het KSP zitten, zoals
weduwen met drie of meer kinderen, families waarvan een ouder
erg ziek is of verlamd, dan zou voor deze categorie mensen de
situatie helemaal hopeloos zijn, wanneer ze niet geholpen worden.
Wij zijn dan ook dankbaar en blij dat wij 120 gezinnen via het KSP
kunnen helpen. Wij bemoedigen ze met Gods woord, zodat ze weer
hoop hebben, naast de financiële ondersteuning. Wij helpen hun
kinderen om naar school te gaan, door de kinderen te sponsoren,
schoolspullen te kopen of boeken die ze nodig hebben. Wanneer de
gezinnen medische hulp nodig hebben, dan helpen wij ze om de
behandeling te bekostigen die ze nodig hebben.
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DANK VOOR UW GIFTEN
Van de extra giften konden wij weer verschillende gezinnen in Roemenië helpen.
De moeder van familie S., die een hersenvliesontsteking had, is inmiddels behandeld
en ze voelt zich nu stukken beter. De druk in haar hoofd is verdwenen en ze heeft
geen hevige hoofdpijnen en slapeloze nachten meer!
Ook mochten wij een grote gift ontvangen van o.a. de sponsor van G.B.,
waarmee het huis van de familie, wat op instorten stond, kon worden gerenoveerd.

Van een kringloopwinkel ontvingen wij een grote gift, waarvan wij o.a.
levensmiddelen konden kopen voor 40 gezinnen in Moldavië.
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Ook konden wij een alleenstaande moeder die in een bouwvallig huisje woonde,
helpen met de bouw van 2 kamers. In de winter moest ze altijd ’s avonds laat in de
kou naar buiten om hout in de kachel te stoppen, die buiten stond.

Jeugdproject
Er is een probleem onder de jeugd in het dorp Iba in Albanië. Veel tieners
gaan naar coffee shops en hangen aan de gokautomaten. De kerk van broeder
M., een van onze KSP-contactpersonen, bidt al lange tijd voor dit probleem en
langzaam is er verandering. Om de jongeren te bereiken heeft zijn zoon, zijn
baan een jaar geleden als apotheker opgegeven, om zich volledig te kunnen
inzetten voor hen. Zijn visie is niet om alleen jeugdbijeenkomsten te
organiseren maar om hen ook verder te onderwijzen en te vormen. Er is nu
een jeugdgroep ontstaan, die twee keer in de week samenkomt. De groep
groeit en veel van de tieners komen uit KSP-gezinnen met een moslim
achtergrond. Veel van hen
hebben Jezus aangenomen als
hun Heer en Heiland. Ook zijn
er inmiddels computers
ontvangen en uit de algemene
middelen kunnen wij dit project
af en toe ondersteunen.
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Een van de gezinnen die wij konden helpen was een jonge moeder met drie kinderen. Moeder
C. heeft geen inkomen en de vader van de kinderen heeft het gezin verlaten. Hun 'huisje' had
geen glas in de ramen en de deur bestond uit enkele oude planken. Haar dochtertje van 8
maanden oud was al ziek, vanwege de kou en het gebrek aan voedsel. Wij mochten voor een
korte tijd vreugde brengen en konden een pakket met levensmiddelen achterlaten en over de
liefde van Jezus vertellen. Wij zagen de blijdschap van een van haar kinderen toen hij een
knuffeldier kreeg. Misschien wel het eerste cadeautje wat hij ooit had gekregen. Zijn ogen
straalden helemaal en een grote glimlach kwam tevoorschijn.
Onze contactpersoon en zijn broer, die voorganger is, waren ook
ontzettend aangeraakt door de situatie van moeder C. en wilden haar en
haar kinderen ook helpen. Samen met de gemeenteleden hebben ze van
het weinige wat zij zelf hebben geld bij elkaar gebracht voor dit gezin en
zijn ze er in geslaagd om een tijdelijke woning bij de kerk voor haar in te
richten. Zo kon moeder C. met haar kinderen in ieder geval goed de
winter door komen. C. heeft regelmatig de kerkdiensten bezocht. Ze
heeft niet alleen over de Liefde van Christus gehoord, maar heeft het ook
in haar eigen leven mogen ervaren.
Onlangs konden wij weer een gift kunnen overmaken voor
levensmiddelen, schoolmateriaal en kleding, zodat haar kinderen nu ook
naar school kunnen gaan. Ook is er inmiddels door de hulp van andere christenen voor haar
een nieuw huis van steen gebouwd.
We kunnen helaas niet alle gezinnen helpen, maar elk gezin dat wij kunnen helpen, is er toch
weer een. Zonder uw hulp en gebeden, zouden wij geen families kunnen helpen!
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.

Het oude huis van moeder C.

Het nieuwe huis van C.

Hout voor de sponsorgezinnen
Wij zijn blij dat wij elk jaar weer veel gezinnen kunnen helpen om
warm de winter door te komen. Ook de afgelopen winter hebben
wij gezinnen in o.a. Albanië, Roemenië en Moldavië mogen helpen.
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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 (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
St. KSP met 38 contactpersonen in de volgende landen:
LAND

AANTAL CONTACTPERSONEN

AANTAL KINDEREN

ALBANIË
BULGARIJË

4
3

93
32

MOLDAVIË

6

109

ROEMENIË
SERVIË
OEKRAÏNË
POLEN

21
1
3
1

391
3
72
1

INDONESIË

1

3
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Omdat SOMMIGE VAN ONZE DOELLANDEN TOT Europa behoren
denken donateurs dat het met de armoede wel meevalt daar. Maar
met name in Bulgarije, Roemenië, Albanië vinden we schrijnende
toestanden, niet minder erg dan buiten Europa. We hopen op steun
van mensen die mee willen helpen nieuwe sponsors te werven.
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4. Personeel en organisatie 2017
Stichting Kinder Sponsor Plan heeft in Nederland geen mensen in
loondienst momenteel. Na 25 jaar trouwe dienst moesten wij helaas
afscheid nemen van twee vrijwilligers die voor ons administratieve
werkzaamheden hebben gedaan. Wij zijn God enorm dankbaar voor
hun jarenlange inzet. In Roemenië heeft St. K.S.P. al 22 jaar een
vaste medewerkster. Haar werk bestaat uit het vertalen van de
Roemeense rapporten naar het Engels zodat deze naar de sponsors
gestuurd kunnen worden. Negen jaar geleden besloot zij om in
Parijs te gaan wonen waar zij haar man leerde kennen. Samen
willen zij meer betekenen voor het werk van de Heer en in het
bijzonder voor het werk met (wees)kinderen.
In Albanië heeft het KSP één vaste medewerker die inmiddels al 23
jaar betrokken is bij het Kinder Sponsor Plan en de OostEuropa
Zending.
In Hongarije is sinds 2014 een parttime medewerker actief die alle
rapporten van de kinderen uit Oekraïne voor ons vertaalt.
Naast de 38 contactpersonen vormen deze werkers een onmisbare
spil in het geheel.
Sinds 1 juli 2015 beheren Elisabeth Eikenboom en Marcela Burzo
niet alleen de administratie, maar ook de sponsorgelden. Hierdoor
kunnen de sponsorgelden zonder vertraging naar de gesponsorde
kinderen worden gestuurd.

Krimpen aan de Lek, 29 juni 2018
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