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EEN VRUCHT VAN HET KINDER SPONSOR PLAN 

 
Victor, links, heeft jarenlang in het Kinder Sponsor Plan gezeten. Samen met  

twee broers is hij naar de bijbelschool gegaan. Hij en zijn broer zijn nu beiden 

voorganger van een gemeente. Zijn andere broer is jeugdleider en ook erg actief 

in de gemeente.  

 

NIEUWE WONING VOOR MALVINA EN KINDEREN        
Wij zijn dankbaar dat twee personen toegezegd hebben om in de huur 

voor Malvina  twee jaar lang te willen voorzien. Haar flat staat dichtbij de 

school van de kinderen en haar werk! Het is een gemeubileerde flat met 

wasmachine en een boiler voor warm water! Het gezin is ontzettend blij 

en dankbaar voor deze hulp!      

    

STAAROPERATIE GESLAAGD 
Wij mochten de moeder van één van de sponsorkinderen, Alexandra Biro 

in de Oekraïne, helpen met de kosten van een staaroperatie en een 

speciale bril die zij nodig had. Wat een zegen is het voor haar om nu weer 

goed te kunnen zien!  

Victor met   zijn familie 

Gaat met een loflied Zijn 
 poorten binnen, Zijn  
voorhoven  met een 
 lofgezang, looft Hem,  
prijst Zijn naam; want  
de Here is goed, Zijn 
 goedertierenheid is tot 
 in eeuwigheid, en Zijn trouw tot in 
verre geslachten. Psalm 100: 4 en 5 
 

Wat schieten we hierin toch vaak 
tekort. De Here te loven en te prijzen 
en de eer te geven die Hem toekomt. 
In de verzen hiervoor staat dat we 
juichend en met vreugde voor zijn 
aangezicht moeten komen. Erkennen 
dat Hij God is, want Hij heeft ons 
gemaakt en Hem behoren wij toe, 
zijn volk, de schapen die Hij weidt. 
Wat een eer en wat een vreugde dat 
wij van Hem zijn, Hem toebehoren. 
Te weten dat Hij ten allen tijde voor 
ons zorgt en dat we niets te kort 
komen. Hij ziet ons en zorgt voor ons 
in allerlei opzicht. Zouden we Hem 
dan niet loven en prijzen en 
aanbidden en vol van vreugde tot 
Hem naderen. Niet om te vragen, 
maar om te danken dat we zijn 
eigendom zijn en dat Hij voor ons, 
zijn eigendom, zorgt. Ja, zelfs het feit 
dat we in Nederland wonen is een 
zegen. We kunnen misschien 
commentaar hebben op dit en op 
dat, maar nog steeds mogen we 
genieten van de voordelen die 
Nederland ons biedt. 
 
Wij weten  dat God voor ons zorgt, 
vaak ook door anderen heen.  Laten 
wij dan een instrument zijn in Zijn 
hand, zodat Hij ons kan gebruiken. 
Zodat veel kinderen en gezinnen in 
nood geholpen kunnen worden. Wij 
zijn dankbaar dat wij mede dank zij 
uw hulp veel families mogen helpen! 
 
Gods rijke zegen toegewenst, 

 

Olga van Lavieren 

 

 

Het gezin heeft een moei-

lijke tijd achter de rug. De 

moeder had toen wij haar 

bezochten net een mis-

kraam gehad. Zij was 

dankbaar dat wij met haar 

konden bidden en haar 

konden bemoedigen. 

Alexandra 

met  haar 

moeder 

staaroperatie 



 

 

GROTE NOOD BIJ FAMILIE DARIE 
Familie Darie,is een gezin uit Roemenië dat bestaat uit vijf kinderen. De vader stierf in 2013 aan een hartaanval en de 

moeders stierf dit jaar op 12 april  aan een hartstilstand. Twee zonen, Lucian, 25 jaar, en Bogdan 17 jaar, zijn in het 

ouderlijk huis gebleven. De meisjes, Roxana, 19 jaar, en haar twee jongere zusjes, Emanuela, 13 jaar, en Rebecca, 8 

jaar, wonen sinds de dood van hun moeder in het huis van hun opa. Oma leeft niet meer. De grootvader zorgt samen 

met hun tante (de zus van de moeder van de kinderen) voor hen.  Zij is getrouwd en woont samen met haar man en 

kinderen in hetzelfde huis. Ze wonen nu met 10 personen in een één-kamerwoning. Op dit moment slapen de twee   

jongste meisjes  samen op één matras op de grond en wordt hun kleding in een doos bewaard. De anderen slapen in 

de keuken en in de gang. Het gezin heeft o.a. een slaapbank, een kledingkast, een tafel en  wat stoelen nodig.  Mocht 

u dit gezin willen helpen, vermeldt u dan bij uw gift ‘familie  Darie  Roemenië”. 

KINDERKAMPEN    
De Lockdown is in veel landen opgeheven.  

Wij hopen deze zomer weer kinderkampen 

te organiseren en dat veel kinderen een geze- 

gende week kunnen beleven. helpt u mee? 

 

 

 

BARNABASCONFERENTIE 
De Barnabas conferentie is een gezegende conferentie die nu al voor de 16e keer wordt georganiseerd in Albanië en 

voor de 4e keer in Bulgarije. Helaas kon dit vorig jaar, vanwege de pandemie, niet doorgaan. Jongeren worden tijdens 

deze conferentie bemoedigd en opgebouwd 

in hun geloof en gaan uit om de Liefde van 

God met anderen te delen. Enkele jongeren 

uit moslim gezinnen zijn tijdens zulke 

conferenties christen geworden. Veel 

jongeren komen uit  gezinnen die 

gesponsord worden en zijn niet in staat om 

de kosten voor deze conferentie op te 

brengen..  De conferentie duurt vier dagen en kost 60 euro per persoon. Wij hopen dat u bereid bent om dit project 

te  ondersteunen, zodat veel jongeren hieraan deel kunnen nemen.  De conferentie in Albanië is D.v. van 28 tot 31 

juli. Ook in Bulgarije hopen wij dit jaar een conferentie te kunnen organiseren. 

 

 

 

 

        
 

      

   P R O J E C T E N  

St. Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 3x  per  jaar 

Correspondentie-adres: Postbus 2098 AB Krinpen a/d Lek 

E-Mail: Info@kindersponsorplan.nl 

NL51 INGB 0006 9903 77 of NL82 RABO 0333 8113 72 

t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan 

Voor giften bij voorkeur bijgevoegde acceptkaart of het 

machtigingsformulier gebruiken 
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St. Kinder Sponsor Plan (KvK24399340) is nauw 

verbonden  met Stg. OostEuropa Zending/Christian 

Care East West 
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