
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Balaszi is erg blij met hun nieuwe huis! Dankzij uw giften konden 

wij een beter huis voor hen kopen!  

 

HULP AAN OEKRAïNSE VLUCHTELINGEN 

Onlangs ben ik samen met mijn man Aad in Roemenië geweest en  

hebben wij o.a. enkele vluchtelingen bezocht. Wij waren blij verrast te 

zien hoe goed ze verzorgd worden door de Roemenen. 

Wij kunnen ons niet voorstellen wat het is, wanneer je alles in één keer 

moet achterlaten en naar een vreemd land gaat waar je de taal niet 

spreekt en niemand kent. Het ergste is wanneer je familieleden, ouders  

of echtgenoot achter moet laten en niet weet of je ze nog terug zult  

zien. Een moeder met twee kinderen vertelde dat haar dochter van 12 

jaar bijna niet meer praat. Ze hoorden de geweerschoten en zijn gevlucht. 

Haar echtgenoot, de vader van de kinderen, moest ze achterlaten. Ze 

leven in angst, want ze weten niet of ze hem weer terug zullen zien. 

Enkele vluchtelingen schrikken al bij het horen van een auto met een 

kapotte uitlaat. Wij zijn dankbaar dat wij met uw hulp konden helpen. Wij 

hebben geld over kunnen maken voor levensmiddelen naar de Oekraïne, 

maar ook hebben wij toiletartikelen ter plekke kunnen kopen zoals 

shampoo, tandpasta en douchegel voor de vluchtenlingen in Roemenië. 

Ook zijn wij blij dat wij wat speelgoed aan de kinderen konden geven, 

skeelers, kinderfietsjes en steppen. Het was prachtig om de blijdschap te 

zien op de gezichten van de kinderen toen ze de spullen zagen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN! 

De familie Cuna uit Albanië bedankt u hartelijk voor de giften die zij 

ontvangen hebben voor de aankoop van gereedschap om het beroep als 

smid te kunnen uitoefenen. De vader is nu nog op zoek  naar een ruimte 

om te huren, waar hij een atelier kan openen. De ruimte die iemand had 

toegezegd om te verhuren, bleek een ruimte te zijn met achterstallige 

schulden voor elektra.  

 

 

Als ik zwak ben, ben 

ik pas sterk 

2 Kor.12:10 

 

HUIS VOOR FAMILIE BALASZI - OEKRAÏNE 

HET OUDE HUIS HET NIEUWE HUIS 

Toen ik deze tekst las, moest ik ook   

denken aan Nick Vujicic die geboren 

werd zonder ledematen. Op jonge 

leeftijd had hij gedachten van 

zelfmoord, maar hij dacht aan het 

verdriet wat hij zijn ouders zou 

aandoen die veel van hem houden. 

Hij dacht dat zijn leven niets waard 

was. Gelukkig heeft hij het niet 

gedaan, want nu dient hij God en 

getuigt over de hele wereld over Zijn 

Liefde! Nick is getrouwd en heeft 3 

mooie kinderen! 

God gebruikte Mozes die van zich 

zelf zei dat hij niet kon spreken, 

Gideon die de jongste was van het 

gezin achtte zichzelf niet in staat om 

te strijden,  David een schaaps-

herder die in de ogen van zijn broers 

en zelfs in de ogen van zijn vader, 

niet de toekomstige koning zou 

kunnen worden. Maar God had een 

plan, zoals hij ook een plan heeft 

met een ieder van ons! 

Het getuigenis van Natalia op pagina 

2, laat het ook weer zien. Juist toen 

ze moe was,  geen kracht had en 

zich niet in staat voelde om van God 

te getuigen, werd ze door God 

gebruikt. God stuurde haar naar een 

prostituée die in de ogen van velen 

niets waard is, maar in Gods ogen 

erg kostbaar is!  Misschien voelt u 

zich zwak of denkt u dat u geen 

talent heeft en niets voor God kun 

betekenen. Laten wij niet kijken 

naar wat wij  zelf denken te kunnen 

of hoe wij ons voelen, maar laten wij 

tot God komen en zeggen: ”Heer, 
hier ben ik, wilt U mij gebruiken en 

door mij heen werken, ook al ben ik 

zwak. God kan en wil een ieder van 

ons gebruiken! Want als ik zwak 

ben, ben ik pas sterk! 

Elisabeth Verschoor-Eikenboom 



 

 
GETUIGENIS VAN NATALIA - CONTACTPERSOON KINDER SPONSOR PLAN BULGARIJE 

Natalia is samen met haar dochter, Rozalia, al sinds 2009 verbonden met onze Zending. 

Ze werkt in tien verschillende dorpen, waar families wonen van Turkse afkomst met 

een moslim achtergrond. Ze brengt het evangelie aan deze vrouwen. Inmiddels zijn 

velen van hen, maar ook mannen, christen geworden! 

Natalia vertelde dat ze op een dag erg moe was en geen kracht meer had. Ze had 

verschillende problemen. Haar ouders waren ziek, zelf was ze ook ziek en eigenlijk erg 

ontmoedigd. Ze was aan rust toe en wilde even weg. Het laatste beetje geld wat ze nog had, 20 leva 

(ongeveer 10 euro), gebruikte ze om te tanken. Ze reed al een tijdje en was boos op zich zelf, dat ze haar 

laatste geld had gebruikt voor benzine. Ze huilde en bleef rijden. Toen zag ze iemand bij de bushalte. Ze 

hoorde Gods stem dat ze moest stoppen en terug moest rijden. Ze luisterde niet en reed door. Ze zei tegen 

God dat zij juist iemand nodig had om voor haar te bidden en dat ze moe, boos en zwak was. Na drie keer 

Gods stem te hebben gehoord, reed ze toch terug naar de bushalte en zag een prostituée. Ze vertelde dat 

God haar liefheeft. De prostituée begon te huilen. Haar dikke make up liep door haar tranen helemaal uit. 

Hoe kan God van mij houden? Ze vertelde dat ze een dochter heeft en dat ze gevallen was. Haar broek en 

schoenen waren kapot en ze had geen geld om nieuwe te kopen. Natalia herinnerde zich dat iemand haar 

kinderkleding had gegeven, die nog in de kofferbak lag. Het was precies de maat van het meisje! Alles zat e 

er in, broek, schoenen, jas etc. Natalia was zich er niet van bewust hoeveel prostituées er in Bulgarije zijn. 

Nu bezoekt ze nog geregeld met verschillende vrouwen de prostituées. Enkelen zijn al tot bekering 

gekomen! Een echtgenoot van één van hen, die ook christen was, heeft zich opnieuw bekeerd. Op een 

moment dat Natalia dacht niets te kunnen doen voor God, heeft God haar toch gebruikt! 

BARNABASCONFERENTIE 

Voor de 16e keer zal ook dit jaar de Barnabasconferentie voor jongeren in Albanië georganiseerd worden 

en tevens één in Bulgarije. Jongeren worden op deze conferentie opgebouwd en bemoedigd om iets voor 

het Koninkrijk van God te doen. Velen hebben juist door deze conferentie God beter leren kennen en Hem 

mogen ervaren. De kosten voor de conferentie zijn € 75 per deelnemer. 

 

 

HOORAPPARAAT VOOR JULIANA 

Juliana, een meisje van 12 jaar, verloor haar moeder toen ze twee jaar was. De moeder 

was zwanger, maar door complicaties is zij met haar ongeboren kind overleden. Juliana 

werd misbruikt door haar vader en kreeg problemen met haar gehoor. Haar tante, de zus 

van haar vader, zorgt nu al enige jaren voor haar. Juliana heeft een hoorapparaat nodig 

dat helaas niet wordt betaald door de verzekering. De kosten bedragen € 2500.              

 

        JULIANA 

JONGEREN OP DE BARNABASCONFERENTIE IN ALBANIË 

 

              
 

St. Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 4x  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 

 St. Kinder Sponsor Plan (KvK24399340) is nauw 

verbonden  met Stg. OostEuropa Zending/Christian 

Care East West 
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