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Verborgen

armoede

Ieder die Roemenië bezoekt
en bereid is verder te
kijken dan de toeristische
bezienswaardigheden,
komt er al gauw achter
dat er nog veel armoede
is, verscholen achter schuttingen van huizen of kale
muren van flatblokken. Hier
wonen de arme gezinnen
die via het Kinder Sponsor
Plan worden ondersteund.
Saline Mamahit, zendelinge
in Codlea, nam tijdens de
groepsreis die in februari
jl. plaats vond, een kijkje
achter deze schuttingen en
muren.

Veel te klein

“Eén van de sponsorgezinnen die wij bezochten is de Roemeense familie Lucaci
uit Codlea. Dit gezin bestaat uit vader,
moeder en vijf kinderen; ze wonen in een
éénkamerappartement van een verpauperd
flatgebouw. Veel te klein voor een gezin
van zeven personen. Zij kunnen zich alleen douchen in een gemeenschappelijke
douchegelegenheid, bestemd voor alle
flatbewoners. Ze houden overigens hun te
kleine appartement wel schoon en dat is
goed om te zien. Hun wens en gebed is, dat
God voorziet in een grotere woonruimte. De
oudste vier kinderen komen ook bij ons op

Flatblok in Codlea

Eén kamer
kamer om
om te
te leven...
leven...
Eén

de kinderclub, waar ze leren over de Here
God. Ook hebben ze plezier in de spelletjes
die er gedaan worden.

Geen ouders meer

Een ander gezin dat wij bezochten woont in
een dorp vlakbij de plaats Ploiesti, ten noorden van Boekarest. Althans, gezin… het bestaat uit vier kinderen die geen ouders meer
hebben. Ze wonen bij hun grootmoeder, en
ook hun overgrootmoeder is daar in huis.
Hun vader is overleden door ziekte; hun
moeder is om het leven gekomen toen een
brug waarover zij liep instortte.

Kaarsjes opgebrand

De omstandigheden waarin deze familie
leeft, zijn erbarmelijk: zij hebben geen water en geen elektriciteit. ’s Avonds steken ze
kleine kaarsjes aan voor een beetje licht in
huis. De kaarsjes zijn binnen een mum van
tijd opgebrand. Elektriciteit zou hun letterlijk en figuurlijk meer verlichting geven.
Het pad naar hun huisje is onverhard. Toen
wij erheen liepen, had het net geregend en
gesneeuwd; de modderspetters zaten op
mijn spijkerbroek. Maar ja, wat wegen die
modderspetters op tegen het harde leven
dat zij leiden…?

“Heden is aan dit huis redding
geschonken.” (Luc. 19:9)
In de media wemelt het van de berichten
over de economische crisis. Als we daar op
af zouden gaan, dan kunnen we ons alleen
nog maar zorgen maken. Echter wie de
Here kent, mag bij Hem schuilen.
De Here Jezus wil graag in onze nabijheid
zijn. Zacheüs, de rijke belastingambtenaar,
was in een boom geklommen om van
een afstand Jezus voorbij te zien gaan.
Maar Jezus riep hem, en wilde bij hem
te gast zijn, ook al spraken de omstanders er schande van. De Heer is er op uit
om allen op de goede weg te brengen,
ook degenen die het helemaal verkeerd
hebben gedaan. Hij heeft Zijn bloed
gegeven om verlorenen te redden.
In het leven van Zacheüs kwam direct
verandering toen Jezus zijn huis was binnengekomen. Hij gaf toe wat hij fout had
gedaan en wilde zijn leven beteren. In
plaats van anderen te benadelen, wilde
hij gaan uitdelen en helpen. De liefdevolle
aandacht van Jezus bracht hem tot een
nieuwe levenswijze.
Moge dit ook de uitwerking zijn van Zijn
aanwezigheid in ons leven. Dat wij zorg en
aandacht hebben voor
anderen die in
moeilijkheden verkeren.
En in vertrouwen
onze weg gaan samen
met Hem.
Angela Zimmerman

Gods liefde delen

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de
gezinsbezoeken tijdens onze reis. Met alle
bezochte gezinnen hebben we Gods liefde
mogen delen door bemoedigende woorden
te spreken, door met hen te zingen en te
bidden, en hun levensmiddelenpakketten
te geven.
Laten we blijven omzien naar onze medemens, want de geestelijke en materiële
nood is hoog!”
Saline Mamahit
Er zijn nog veel arme gezinnen die wachten op
steun. Voor € 25,- per maand bent u al sponsor van een arm kind. Neem voor meer informatie contact met ons op (zie Colofon).
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Bouw Romahuizen gestart!
De familie Chirita
is blij en dankbaar dat er met
de bouw van hun
woning gestart
kon worden. Zij
kijken er naar uit
hun schamele onderkomen, waar
de regen op de
bedden druppelt
en de wind door
de kieren waait,
te verruilen. Ook
de bouw voor
de andere twee
Romafamilies kon worden aangevangen. Voordat de winter in
Roemenië invalt, hopen wij dat deze families hun nieuwe huis
kunnen betrekken. Om de bouw te kunnen voltooien is nog
zo’n € 1.500,- per gezin nodig. Helpt u mee?

Uw hulp is de moeite waard!
“Ik wil u dank zeggen
dat u voor ons zorgt
en ik dank God voor
u.” - Zomaar een zin
uit de vele bedankbrieven van ouders die
wij de afgelopen tijd
binnen kregen en die
aangeven wat uw sponsorhulp voor de arme
gezinnen betekent.

Informatiemiddag
Albaniëreis

Meldt u vrijblijvend aan voor de informatiebijeenkomst
voor de Albaniëreis (24 t/m 31 aug.) o.l.v. Feike ter Velde.
Deze is op zaterdag 20 juni, van 13.00 – 16.00 uur, in
ons kantoor te Krimpen a/d IJssel. Graag ontvangen wij
vooraf uw opgave.

Actie schoolpakketten
In juni start in Oost-Europa weer de drie maanden durende
schoolvakantie. Voor veel kinderen is er geen uitje of
vakantie. Zij maken zich eerder zorgen of zij in september
nog wel naar school kunnen. Vaak moeten ouders
grote offers brengen om alle benodigde schriftjes,
pennen, potloden (en boeken) voor hun kroost te
bekostigen. Een enkel sponsorkind keert na de
zomervakantie niet meer terug naar school, simpelweg omdat zijn ouders dit niet meer kunnen betalen. Daarom willen wij deze
ouders tegemoet komen met
een schoolpakket
voor hun kinderen.
Al voor € 7,50 kan
de plaatselijke contactpersoon voor een
kind de nodige spullen aanschaffen.

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.
Verantwoording van de giften (voorgaande kwartaal)
Hulp gezinnen 			
Huizenprojecten			
Basisfonds (werkprojecten)		
Medisch Fonds 			
Kindersponsoring			
KSP Algemeen			

€
€
€
€
€
€

13.140,11.255,260,965,99.285,5.000,-

Kinder Sponsor Contact is het kwartaalblad van het Kinder
Sponsor Plan (KSP). Het KSP is aangemerkt als A N B I (gevestigd
in Rotterdam).
Informatie Nederland: Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan de IJssel. Tel. (NL) 0180-516380
Info België: OostEuropa Zending VZW, Postbus 2, 2950 Kapellen
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften NL: ING 6990377 t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan te Krimpen a/d IJssel. Voor België: Kredietbank Nr. 414-0353661-35
Of gebruik de coupon, of de bijgesloten acceptgirokaart.

 Stuur mij info over Kindersponsoring

Coupon

 Ik meld mij aan als kindersponsor voor € 25,- per maand.
Naam: __________________________________________________
Straat: ___________________________________-_______________
Postcode: __________________Plaats:________________________
Telefoon: __________________E-mail:________________________
 Ik machtig u om € _____________ p. mnd. / eenmalig (onderstreep) te incasseren (alleen NL)
van mijn rekening nr:
(Machtiging is herroepbaar binnen 30 dagen)

Handtekening:
Inzenden aan:
Stg. Kinder Sponsor Plan (KSP) Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan den IJssel.
(B) OostEuropa Zending VZW, Postbus 2, 2950 Kapellen

