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Servië,

land van ontheemden

- door Peter Edelenbosch -

In een aantal landen van het voormalig Oostblok is er nooit een revolutie geweest. Zo is in Servië alles
nog in handen van de staat. Maar
door de Balkan- oorlog zijn grote
groepen van de bevolking ontheemd
geraakt. Daarnaast bevindt het land
zich in een naoorlogse crisis en eist
de neerwaartse spiraal van de economie ook hier zijn tol.

Ontheemd

In Servië is het Kinder Sponsor Plan actief
in Vojvodina, een provincie in het noorden.
Hier wonen vooral Hongaren. Na de oorlog
zijn er veel vluchtelingen neergestreken, zoals Albanezen en Roma(zigeuners), aan wie
gedurende de oorlog werd gevraagd om
andere bevolkingsgroepen te verjagen. Als
‘beloning’ kregen zij hun eigendommen. Ze
wonen nu in door Hongaren verlaten huizen, die hen door de staat zijn toegewezen.
Dit geeft veel problemen. Want Hongaren,
die in de oorlog niet wilden meevechten
en wegtrokken, zijn inmiddels weer teruggekeerd.

Antwoord

Dit alles laat zien hoe ontheemd veel mensen in Servië zijn. Als zendingsorganisatie
worden we geconfronteerd met het onrecht
en verdriet dat velen is aangedaan. We zien
de onoplosbaarheid ervan, en wij kunnen
alleen zeggen dat de vergeving die Jezus
geeft, een antwoord is. Tegelijkertijd realiseren we ons dat aardse goederen tijdelijk zijn

Servische sponsorkinderen

en ons weer kunnen ontvallen. Zelfs door
toedoen van een regering, die je behoort
te beschermen. Wie er zijn vertrouwen op
stelt komt soms bedrogen uit. Alleen God
kan een borg zijn voor je leven en we zullen
moeten leren alleen op Hem te vertrouwen.
Maar dat is makkelijk praten, als je alles
hebt wat je nodig hebt en in een rechtsstaat
leeft waar je door wetten wordt beschermd
en waar je op je oude dag wordt geholpen,
waar je de dokter geen smeergeld hoeft toe
te stoppen om hem aan je bed te krijgen.
Het Kinder Sponsor Plan kent gelukkig enkele van Zijn kinderen die verder kunnen
kijken dan onrecht en frustratie, en toch
- ondanks alles - de liefde van God blijven
verspreiden en werken aan het lenigen van
de nood van gezinnen, hoe die ook ontstaan is.

Sponsorhulp hard nodig

Er heerst ook schrijnende armoede in Servië. De aflossing van de staatsschuld aan
voornamelijk Rusland drukt op de binnenlandse economie. Steeds meer fabrieken en
bedrijven moeten de deuren sluiten, waardoor de arbeiders op straat komen te staan.
Nu veel ouders werkloos zijn geraakt, is er
vooral in grote gezinnen een nijpend tekort
ontstaan aan voedsel, medicijnen, kleding
en dergelijke. Van een twintigtal van deze
families zijn een of meerdere kinderen
opgenomen in het Kinder Sponsor Plan.
Hierdoor wordt tegemoet gekomen in de
eerste levensbehoeften en de zorg voor de
kinderen. De hulp komt vaak precies op het
moment dat er geen brood meer is, of de
elektriciteit zou worden afgesloten vanwege

“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
(Marc. 2:17)
In deze editie vertellen we iets over
het sponsorprogramma in Servië. Onze
contactpersoon aldaar heeft visie om
mensen aan de rand van de samenleving
te bereiken met het Evangelie. Hij brengt
de sponsorhulp ook aan niet-gelovige
gezinnen, en krijgt zo de kans om ouders
de juiste weg te wijzen. Al meer dan eens
mochten we vernemen dat families tot
geloof gekomen waren!
De Here Jezus heeft ook laten zien, dat
Hij juist degenen die op de verkeerde
weg zijn op het oog heeft. Hij is aan het
kruis gestorven om zondaren te redden.
Hoe ver we ook afgedwaald zijn of welke
fout we ook begaan hebben, als we tot
inkeer komen, worden we door Zijn bloed
gereinigd.
Deze boodschap willen we uitdragen via
het Kinder Sponsor Plan.
Bidt u mee, dat velen die
Jezus nog niet
kennen hieraan gehoor
zullen geven?
Anneke Steinmann

betalingsachterstand. Er is steeds weer grote
dankbaarheid voor de hulp die door onbekenden is gestuurd.

Hartverwarmend

Een van Gods dienaren in Servië is Laszlo
Santa, een boer uit Becej. Hij kreeg van de
40 hectare die zijn grootvader ooit bezat
er na de oorlog 10 terug. Nu de regering
registratie van kerken toestaat, heeft hij zijn
ouderlijk huis omgebouwd tot kerk.
De burgemeester heeft ontdekt dat Laszlo
een hart heeft voor arme gezinnen en daar,
mede dankzij het sponsorprogramma werkelijk iets voor kan betekenen. Als hij een
gezin in grote problemen tegenkomt, pleegt
hij vaak overleg met Laszlo. Hoe hartverwarmend, dat een burgemeester in gesprek
gaat met een voorganger van een kerk die
voorheen eigenlijk niet eens getolereerd
werd! Het is ons gebed dat met gezamenlijke inspanning steeds meer gezinnen effectief geholpen kunnen worden.
Sponsoring van een kind (€ 25,- per
maand) komt een heel gezin ten goede.
Bel 0180-516380 of maak gebruik van
de bon aan de achterzijde.
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Afgebrand huis
In april van dit jaar
brandde het huis
van de Roemeense
familie Budi uit.
Een karkas van wat
ooit hun thuis was
is alles wat hun
rest. Inmiddels kon
er dankzij uw giften een nieuw dak
op de nog intacte
muren geplaatst
worden. Er moet
echter nog een
hoop gebeuren voor de familie Budi weer in hun huis kan
wonen. In totaal is er nog zo’n € 2.500,- nodig om de Budi’s
voor de winter een veilig onderkomen te geven. Draagt u uw
steentje bij?

Goed nieuws Roma-gezinnen
Voor de families Damian en Luncan is er
voldoende geld binnengekomen voor
een beter huis. Hartelijk dank
voor uw bijdragen! De familie
Chirita is een heel eind op
weg met de bouw. Maar onder
andere voor de dakbedekking is nog geld nodig (totaal
nog ongeveer € 1.100,-). Met
hulp van u allen hebben zij
straks een solide dak boven
hun hoofd.

EVEN BIJTANKEN
Deze zomer konden weer een aantal kinderen
in de diverse sponsorlanden een week op kamp.
Even weg van alle problemen thuis, gezonde
maaltijden, sport en spel en samen leren over
de Here Jezus. Een week om bij te tanken en
om nooit meer te vergeten!

Wordt KSP-consulente!
Wil je actief iets doen voor arme
gezinnen in Oost-Europa? Organiseer gezellige en boeiende
avonden aan huis!
Het KSP zoekt vrouwen die op vrijwillige
basis het sponsorplan
willen vertegenwoordigen in eigen omgeving, door o.a. het organiseren van info-avonden.
Interesse? Vraag het informatiepakket aan (zie Colofon).

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.
Verantwoording van de giften (voorgaande 2 maanden)
Hulp gezinnen 			
Huizenprojecten			
Basisfonds (werkprojecten)		
Medisch Fonds 			
Kindersponsoring			
KSP Algemeen			

€ 8.190,€ 2.780,€
340,€
330,€ 54.460,€ 16.870,-

Kinder Sponsor Contact is het contactblad 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 bon, of (NL) de bijgesloten acceptgirokaart.

 Stuur mij info over Kindersponsoring

Bon

 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

