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1 Kor. 13:5,
Liefde zoekt 
zichzelf niet

Het is een 
mooie tekst, 
maar het is niet 
altijd makkelijk 
om die in prak-
tijk te brengen. 
Voor mij is mijn 
moeder een voor-
beeld, vooral wanneer het  
gaat om deze tekst. Ze staat altijd voor anderen 
klaar en is altijd bereid om haar tijd, geld en krach-
ten voor anderen in te zetten. Ze leeft als het ware 
voor anderen en denkt nooit aan zichzelf.  

Ook u brengt deze Bijbeltekst in praktijk, daar 
velen van u af en toe een gift voor het Kinder 
Sponsor Programma  geven en/of een kind sponso-
ren. Zowel voor het kind als de familie is het elke 
keer eer een grote hulp wanneer ze de sponsorbij-
drage mogen ontvangen. Voor de sponsorgezin-
nen is het een teken van liefde, Liefde van God, 
die mensen gebruikt om Zijn Liefde te tonen. Een 
moeder van een sponsorkind schreef het volgende: 
“Kinderen opvoeden in Bulgarije is geen mak-
kelijke opdracht, maar God geeft ons de genade 
om het te doen. Sinds de vader stervende is, gaat 
het me echter enorm moeilijk af. Wij vertrouwen 
alleen op God en weten ons in de afhankelijk-
heid van Hem. Soms helpen goede mensen ons 
ook. Het ontroerd mij diep dat mensen uit andere 
landen mijn kinderen helpen! En ze kennen ons 
zelfs niet eens! Dank u wel voor uw hulp, woor-
den zijn niet genoeg om mijn dankbaarheid aan 
u te tonen! Wij geloven in zaaien en oogsten en 
wij geloven dat u een 100-voudige opbrengst zult 
oogsten. Wij bidden voor Gods bescherming in uw 
leven! Dank u vanuit het diepste van mijn hart”!

Soms kunnen wij met een kleine moeite al veel 
voor anderen betekenen. Iemand meenemen of 
wegbrengen naar de kerk die geen auto heeft of 
slecht ter been is, iemand een keer uitnodigen om 
te eten wanneer die persoon veel alleen is etc. 
Moge God ons helpen om de bovengenoemde 
tekst steeds meer in praktijk te brengen!

Elisabeth Eikenboom

Vrijwilligers gezocht
De administratie van het Kinder Sponsor 

Plan is omvangrijk en complex.
Wij zoeken vrijwilligers voor zowel de 

financiële administratie en relatiebeheer. 
Ook voor veldactiviteiten zijn diverse 

vrijwilligers nodig.

DANK Voor Uw giFteN

Zowel voor zijn werk voor het Kinder Sponsor Plan als voor zijn werk als voorganger is 
een goede auto noodzakelijk voor onze contactpersoon 
Valentin uit Moldavië. Zijn auto, een VW-bus was 24 jaar oud en viel bijna uit elkaar. 
Met de hulp van extra giften van sponsors en giften van de organisatie stichting Hulp 
Oost-Europa Texel, was het mogelijk om een andere auto aan te schaffen. Zijn dank-
baarheid is enorm groot en hij wil hierbij ook alle gevers hartelijk danken. Valentin 
schreef: ”Moge God u zegenen voor uw offers”.

huidtransplantatie
Recent mochten wij een gezin helpen 
met vier kinderen, waarvan de moeder 
een ongeluk heeft gehad. Ze werd door 
een automobilist aangereden en het 
vlees van haar kuit werd afgescheurd. 
Ze heeft een huidtransplantatie moeten 
ondergaan en hebben daarvoor de huid 
van haar bovenbenen gebruikt. Wij 
konden een bedrag overmaken voor 
levensmiddelen en vervoerskosten voor 
twee maanden om naar het ziekenhuis te 
kunnen gaan.

Diverse operaties
Ook mochten wij giften ontvangen voor de operaties van verschillende moeders van 
enkele sponsorgezinnen. Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief informeren hoe de 
operaties zijn verlopen.

hulp aan gezinnen 
in nood
Wij zijn dankbaar dat wij 20 gezinnen 
mochten voorzien van levensmiddelen.

Hartelijk dank voor de algemene giften op 
reactie van de nieuwsbrief. Wij konden er 
veel gezinnen mee helpen!
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Wilt u een kind sponsoren of samen met iemand anders een spon-
sorschap aangaan? Neemt u dan even telefonisch of per e-mail 
contact met ons op. 0180-516380 of info@kindersponsorplan.nl

Familie Balaj 
Onlangs kregen wij een aanvraag van een van onze contactpersonen 
of wij familie Balaj kunnen helpen met het opknappen van hun huis. 
Het huis heeft veel last van vochtigheid en het dak is gemaakt van 
allerlei materiaal. Ook de muren zijn bijzonder slecht. De moeder 
heeft hartklachten en de vader heeft geen vaste baan. Hij verzamelt 
ijzer en verkoopt dit dan. Geld voor levensmiddelen is er vaak niet, 
laat staan voor iets anders.

Familie szocsi 
Familie Szocsi uit Roemenië heeft ook dringend hulp nodig. Het 
gezin woont in een bouwvallig ‘huisje’ wat op instorten staat. Vader 
heeft geen vast inkomen, omdat hij gezondheidsproblemen heeft. 
Hij heeft vaak hevige migraine aanvallen en kampt met geheugen-
verlies. Ondanks dat probeert hij zijn familie te onderhouden door 
ijzer te verzamelen en dit te verkopen. Verder is hij bereidt om aller-
lei karweitjes te doen, maar die helaas zeer slecht betalen. Ze wonen 
met drie kinderen in deze hut.

ProjectenProjecten
Nicolas Varga heeft drin-
gend een hartoperatie 
nodig. Op dit moment is 
hij één jaar en drie maan-
den oud. Hij kan over 
drie maanden geopereerd 
worden. Hij heeft een 
gaatje in zijn hart en heeft 
het daarom erg gauw 
benauwd en is snel moe, 
vooral als het warm is. 
De operatie zal in Cluj-
Napoca worden uitge-
voerd. Voor de operatie is 
ruim € 1000,00 nodig.

De wachtlijst voor kinderen die een sponsor nodig hebben is enorm 
gegroeid. Helaas hebben sponsors vanwege ouderdom of ziekte zich 
moeten afmelden.

emima gheorghita

Eén van de kinderen is Emima 
Gheorgita uit Roemenië. Ze is vijf jaar 
oud en heeft nog vier broers en zussen. 
Ze wonen in een één- kamerwoning. 
Vader verdient als chauffeur niet vol-
doende om het gezin te voorzien van 
alle levensbehoeften en om de vaste 

woonlasten te betalen. Het grootste deel van zijn inkomen gaat alleen 
al naar de huur van de woning.

ira Vihodet

Ira is vier jaar en komt uit Moldavië. Ze 
heeft 10 broers en zussen. en wonen 
met 13 personen in een erg oud huis 
wat hoognodig gerenoveerd moet  
worden. Vader werkt bij de brandweer 
en verdient slechts € 71,00 per maand.

sponsors gezocht

huizenfonds

hartoperatie voor Nicolas Varga

Medische onderzoeken 
voor contactpersoon
Onze contactpersoon uit Oradea,  die al zo’n 20 jaar verbonden is met
de zending,  moet diverse onderzoeken ondergaan vanwege gezond-
heidsproblemen.
Ook  lijdt zij aan coxartrose, waardoor zij moeilijk loopt. Graag willen 
wij haar helpen om diverse behandelingen en analyses te bekostigen.


