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Voorwoord

Loof de Here, mijn ziel en al wat in mij is en vergeet niet een van Zijn weldaden Psalm 103:1,2

Het is alweer bijna een jaar geleden dat mij gevraagd werd of ik een plaats in het bestuur wilde
innemen. Het is enorm snel gegaan en wij mogen met dankbaarheid naar de laatste 12 maanden
terugkijken. God heeft ons kracht gegeven om door te gaan en wanneer wij de jaarrapporten lezen van
de gezinnen, kunnen wij niet anders dan God danken voor al Zijn zegeningen. Hoewel de gezinnen het
niet makkelijk hebben, hebben ze het toch allemaal als een enorme zegen ervaren dat er mensen zijn
die aan hun denken. Het is voor hen een teken van Gods Liefde! Laten wij niet vergeten de
zegeningen te tellen i.p.v. naar de dingen te kijken die wij zouden willen hebben. Laten wij het niet als
vanzelfsprekend nemen, wanneer wij gezond zijn, een huis, een gezin, eten en kleding hebben en
vooral niet vergeten dat het een groot voorrecht is dat wij God mogen kennen als onze hemelse Vader
die van ons houdt en voor ons zorgt.
Ons gebed en verlangen is om ook in andere landen zoals Congo, Brazilië en Indonesië kinderen te
kunnen helpen.

Elisabeth Eikenboom
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Roemenië
Roemenië zit al sinds 1 januari 2007 in de EU. Er is erg veel veranderd, maar er zijn ook nog steeds grote
contrasten. Je ziet in grote steden als o.a. Boekarest en Cluj-Napoca mooie grote en luxe overdekte winkelcentra,
die je niet eens in Nederland ziet, terwijl in kleine dorpjes nog mensen wonen zonder elektriciteit, stromend water
en geen toilet in huis. Ook het betalen van rekeningen kan met telebankieren, maar op het platteland moet je voor
o.a. de rekening voor het afval gewoon nog contant betalen bij een klein kantoortje. En wanneer men niet betaalt,
gaat een medewerker de huizen langs om het geld te innen! De werkloosheid is niet zo groot als bij bijv. Albanië,
maar ook hier gaan veel mensen weg, omdat de lonen nog steeds erg laag zijn. Veel jongeren gaan naar
Engeland en Duitsland. Velen hadden ook een baan in Griekenland en Italië, maar daar blijken de banen ook
steeds schaarser te worden. Nu Groot-Brittannië uit de EU wil, zullen veel Roemenen waarschijnlijk terug moeten.
Ook in Roemenië is het KSP geen overbodige luxe. Het is nog steeds noodzakelijk en een grote zegen voor veel
gezinnen. Onlangs mochten wij in mei 2016 een conferentie houden voor de contactpersonen die het geld naar de
gezinnen brengen. De conferentie was een enorme bemoediging en zegen. Wij waren dankbaar dat veel
contactpersonen al meer dan 15 jaar werkzaam waren voor het KSP. Velen getuigden dat de kinderen die
gesponsord waren, erg gezegend zijn en goed terecht zijn gekomen! Velen van hen hebben nu eigen gezinnen en
goede banen. Enkelen zijn ingenieurs, onderwijzers en musici geworden. Wij zijn God en de sponsors erg
dankbaar voor deze goede berichten.

Contactpersonen voor het Kinder Sponsor Plan tijdens de conferentie mei 2016
Oekraïne
Het leven in Oekraïne voor een gemiddelde man en/of vrouw is veel moeilijker dan voorheen. De middenklasse en
de armen lijden het meest, vanwege de slechte economie. Iedereen die kan, probeert werk te vinden in het
buitenland, omdat ze hun familie in Oekraïne niet kunnen onderhouden. Gas, water, elektriciteit en benzine kosten
net zoveel als in het Westen, maar de salarissen zijn tien keer lager. Vanuit menselijk oogpunt gezien, is er geen
toekomst in Oekraïne. De mensen die hebben afgestudeerd en mensen met een beroep vertrekken uit het land en
er zijn geen mensen meer om mee te werken. Veel bedrijven hebben een gebrek aan arbeidskrachten. Het
betalen van de pensioenen is een groot probleem, omdat er geen geld meer is. De mensen zijn steeds meer
ontevreden met de overheid. Door de oorlog is de situatie nog slechter geworden. Ook mensen die Oekraïne niet
willen verlaten, zijn gedwongen om te gaan, om te overleven. De bevolking is erg ontevreden en teleurgesteld.
Ondanks de situatie hebben de contactpersonen van het Kinder Sponsor Plan goede hoop. Zij weten wat voor de
mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ze hopen dat door de situatie meer mensen God beginnen te zoeken. Ze
bidden dat de mensen God niet zullen zoeken voor de materiële rijkdommen, maar dat ze verlangen naar een
echte relatie met hun Schepper.
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Een van de gesponsorde families in de Oekraïne is de familie Toth die in Beregowo woont in een
zigeunergemeenschap. Het gezin woonde al vele jaren onder extreme slechte omstandigheden. In de hoop op
een betere toekomst kocht de moeder samen met haar broer een klein huisje buiten het kamp. Het huis bestond
uit een keuken en een kamer en een klein schuurtje in de tuin. Ze trokken samen met hun families in het huisje
met de hoop toestemming te krijgen om het huis te renoveren. Helaas hebben ze nog geen toestemming
ontvangen, hoewel ze de aanvraag jaren geleden hadden ingediend. In dit kleine huis wonen ze nu samen met
maar liefst 10 kinderen en 4 volwassenen. Zowel vader en moeder zijn harde werkers. De vader werkt in een
fabriek voor een heel laag salaris en de moeder werkt als stratenveger. De vader wil graag naar Tsjechië om daar
te werken. Ze hebben ook een kleine tuin waarop ze diverse groenten verbouwen. Zij zouden graag meer dan een
gemiddelde Roma familie willen bereiken. Hun kinderen gaan naar school en kunnen goed leren. Anna, het
gesponsorde kind is een uitstekende leerling op en zelfs leraren zagen hoe goed ze kon leren. Ze gaat naar
dezelfde school waar alle andere Roma kinderen naar toe gaan. Haar wens is om lerares te worden. Ze heeft een
e
examen behaald en is voorlopig kleuterleidster. Zij zit nu op het MBO, het 2 leerlaar. Zij werkt hard en heeft al
haar examens gehaald. Haar familie is nog steeds erg arm en een van haar wensen was om het bed waarin ze
sliep, wat nog een kinderbed was, te kunnen ruilen voor een groot bed, zodat ze gewoon haar benen kan strekken
wanneer ze slaapt. Ze was dan ook enorm blij toen haar ouders erin zijn geslaagd om voor haar een tweedehands
bed te kopen.
Van school kreeg zij een computer, maar helaas hebben ze geen internet en kan ze de lessen die zij nodig heeft
niet downloaden. Hoewel Anna geen eigen kamer heeft en vaak in de keuken moet studeren, waar alle andere
kinderen ook zijn, klaagt zij nooit. Ze wil ook graag andere Roma kinderen helpen en hun vertellen over God,
zodat ze hoop krijgen en een betere toekomst tegemoet kunnen gaan.

Anna in de keuken

Anna met haar moeder en broertje

Moldavië
De economische situatie is niet verbeterd, eerder verslechterd. Net zoals in de Oekraïne zijn ook veel Moldaviërs
vertrokken naar het buitenland om een baan te zoeken. Van de 3,5 miljoen zijn naar men zegt 1 miljoen mensen
vertrokken. De lonen zijn erg laag. Arbeiders die hard werken, verdienen tussen de 50-60 euro. Dit inkomen is niet
voldoende om daarvan de vaste lasten te betalen, laat staan om ervan te leven. De armoede is erg groot in
Moldavië. Moldavië hoopt in de EU te komen, maar de kans is erg klein. De helft van de bevolking is er voor, maar
de andere helft stemt tegen.
De steun die het Kinder Sponsor Plan biedt, is een enorme zegen voor de gezinnen. Veel kinderen konden
vanwege deze ondersteuning hun school afmaken en afstuderen. Ondanks de grote werkloosheid hebben deze
kinderen toch een goede baan kunnen vinden. Een van de sponsorkinderen is kledingontwerpster en heeft nu een
goede baan. Een ander gezin waarvan de moeder overleed aan kanker en de vader achterbleef met 10 kinderen,
kon vanwege de sponsorbijdragen ook de kinderen naar school sturen. De gebeden van de sponsors en hun
ondersteuning hebben een grote bijdrage geleverd aan de zegeningen die de families mochten ontvangen.
Albanië
Albanië is een land in ontwikkeling. Maar zelfs na 25 jaar democratie is de werkloosheid nog steeds erg hoog. De
regering geeft een percentage van 35% aan, maar velen zeggen dat de werkloosheid meer dan 45% is.
De nieuwe regering die aan de macht kwam in 2013 beloofde veel goede dingen en vooral dat het percentage van
de werkloosheid zou verminderen door het openen van nieuwe fabrieken en het creëren van meer banen. Maar
helaas is het alleen bij beloftes gebleven. Ook willen ze het zwart werken tegengaan, zodat de Albanezen de
belastingen betalen. Omdat er geen werk is, emigreren veel Albanezen naar Griekenland, Italië, Duitsland, maar
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ook naar andere landen in de hoop er een baan te vinden en een betere toekomst tegemoet te gaan. Van de 3
miljoen Albanezen zijn er 800.000 Albanezen vertrokken naar landen binnen de EU, Canada en de Verenigde
Staten. Voor de Albanezen in Albanië, wanneer ze een administratieve baan hebben, is het gemiddelde salaris
tussen de 250-300 euro. De arbeiders die in een schoenenfabriek of andere fabrieken werken, moeten erg hard
werken en verdienen tussen de 150-200 euro en worden alleen opgeroepen wanneer er werk is. Vaak betekent
dat slechts enkele maanden per jaar. Het Kinder Sponsor Plan steunt veel arme gezinnen met een laag inkomen
of soms die geen inkomen hebben. Ook gezinnen met gehandicapte kinderen worden geholpen. Tevens helpen
wij alleenstaande moeders die door hun echtgenoten zijn verlaten of waarvan de man is overleden. Het is erg
zwaar voor een vrouw om de kinderen te onderhouden en op te voeden. Een van de alleenstaande moeders was
Aida Mithi.
Aida Mithi is op 30 jarige leeftijd weduwe geworden. Doordat haar man geen werk kon vinden, begon hij te
drinken. Omdat hij niet meer voor zijn gezin kon zorgen, zag hij het leven niet meer zitten. Zo besloot hij een einde
te maken aan zijn leven. Aida bleef alleen achter met drie kinderen, destijds nog geen een, drie en zes jaar oud.
Een contactpersoon voor het Kinder Sponsor Plan (KSP), besloot de kinderen op te nemen in het programma.
Later nam een voorganger het programma daar over en kreeg Aida naast financiële hulp ook geestelijke hulp.
Aida en de kinderen werden uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen en werden goed opgevangen door de
kerk. Al gauw voelden zij zich thuis en Aida, die destijds moslim was, besloot haar leven aan Jezus te geven. Ook
haar kinderen hebben inmiddels dezelfde keuze gemaakt! Haar wonden begonnen te genezen en ze kreeg weer
hoop en de kracht om door te gaan! Nu zoveel jaar later, studeert haar zoon van 21 economie, werkt voor een
christelijke radio en helpt in de kerk. Haar dochter van 18 speelt dwarsfluit en de jongste van 15 kan erg mooi
zingen. Aida geeft naailes aan 8 weduwen, ze praat en bidt met de vrouwen, ze gaat twee keer per maand naar
een bejaardenhuis, doet zondagschoolwerk, speelt piano in het aanbiddingsteam van de kerk en is nu zelf
contactpersoon voor het KSP en doet dit werk met veel liefde! Ze weet wat het is om hulp te krijgen wanneer het
elke maand weer een strijd is om de eindjes aan elkaar e knopen. Twee jaar geleden begon ze te praten met Mira,
een collega die door iedereen werd afgewezen, omdat ze een harde en stugge vrouw was. Aida besloot deze
vrouw een keer uit te nodigen om samen koffie te drinken en tot haar verbazing nam ze de uitnodiging aan. Ze
kon over de liefde van God praten en na enkele ontmoetingen heeft ze Mira uitgenodigd om mee te gaan naar de
kerk. Mira werd hartelijk begroet en ontvangen door de kerkleden. Dit maakte een grote indruk op haar, want op
het werk sprak niemand met haar behalve Aida. God raakte Mira aan en na een tijd de diensten te hebben
bezocht, heeft zij een keuze gemaakt voor God en wilde gedoopt worden. Haar woonsituatie was heel slecht en
de kerk besloot haar te helpen. Aida heeft de kinderen van Mira opgenomen in het programma. Nu, een jaar later,
maakt Mira deel uit van het evangelisatie team!
Wij zijn blij dat ook het KSP, mede dankzij de sponsors, een steentje mocht bijdragen aan de bekering van Aida,
Mira en hun kinderen!

Aida toen ze weduwe was geworden

Aida met haar kinderen nu
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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 41
contactpersonen in de volgende landen:

ALBANIE
ALBANIE
BULGARIJE
BULGARIJE
MOLDAVIE
MOLDAVIE
ROEMENIE
ROEMENIE
SERVIE
SERVIE
OEKRAINE
TOTAAL
OEKRAINE
TOTAAL

4
4
3
3
6
6
21
21
1
1
6
6
41
41

2015
AANTAL kinderen

LAND
ALBANIE

106

BULGARIJE

41

MOLDAVIE

120

SERVIE

3

ROEMENIE

391

POLEN

1

OEKRAINE

72

TOTAAL

734

SPONSORS EN GIFTEN (DRIE JAREN)

sponsors JAAR →

↓ LAND
8 Duitsland

2013
€
7.369

2014
€
5.660

2015
€
3.500

42 Engeland

12.358

10.312

14.868,10

45 België

19.980

17.925

15.200

673 KSP NL
768

387.974
427.681

281.303
315.200

273.535,23
307.103,33
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4. Personeel en organisatie 2015
Stichting Kinder Sponsor Plan heeft in Nederland geen mensen in loondienst momenteel. Wij zijn dankbaar voor
de enkele vrijwilligers die onze stichting al jarenlang trouw helpen met verschillende administratieve
werkzaamheden.
In Roemenië heeft St. KSP een vaste medewerkster die al 20 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 9 jaar actief is en sinds 7 jaar in Parijs woont.
In Albanië heeft het KSP één vaste medewerker die inmiddels al 21 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. Door de inzet van meer Oost-Europeanen hopen we weer meer slagkracht te kunnen
ontwikkelen. Naast de 41 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, waardoor de sponsorgelden zonder vertraging naar de gesponsorde kinderen worden gestuurd

Krimpen aan de Lek, 29 juni 2016
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