Stichting De Regenboog
Algemene situatie Oekraïne
Zo tegen het eind van het kalenderjaar praten we
onze sponsors en vrienden van De Regenboog bij
over het reilen en zeilen van onze vrienden in
Oekraïne. Er is in dat land veel onrust en dat heeft
zijn weerslag op de gezinnen met kinderen in de
FTCH’s en op de medewerkers van onze partner
in Oekraïne, stichting Samuel.
Tijdens het bezoek dat Frank Koen en Diederik
Douw in augustus brachten vernamen ze dat er
veel gaande is in het land. De economische
situatie is ronduit slecht te noemen, van een
regulier loon kan een Oekraïner niet meer
rondkomen. Veel mannen werken dan ook als
‘gastarbeider’ voor een aantal maanden in WestEuropa.

Hij stimuleert ook de immigratie vanuit
omliggende landen naar Hongarije. Zo stelt de
regering van Hongarije subsidie beschikbaar voor
huisvesting in dat land. Veel Hongaren vertrekken
daarom uit Transkarpatië. Het gevolg is dat veel
woningen in de streek leeg komen te staan en
soms onverkoopbaar blijken. De waarde van de
huizen in Transkarpatië, vooral in de dorpen, is
enorm gedaald.
Toekomst 18 plus
Tijdens het bezoek van de bestuursleden van De
Regenboog is met Samuel een aantal zaken
besproken. Van hun kant waren er twee
voorstellen. Zo is er een plan over de toekomst
van de jongeren uit de FTCH’s die de leeftijd van
18 hebben bereikt en in principe op eigen benen
zouden moeten kunnen staan. De praktijk is
anders, omdat er veel gehandicapte en kwetsbare
kinderen in de FTCH’s zijn opgenomen. Samuel
wil voor deze groep jongeren, die niet volledig
zelfstandig kunnen wonen, een huis beschikbaar
stellen, waar jongeren onder begeleiding kunnen
wonen.

Grootscheepse renovatie van de bijgebouwen van de kerk in
Beregszász, gefinancierd vanuit Hongarije

Ook is er spanning in het land vanwege de
‘identiteitspolitiek’. De Oekraïense overheid zet in
op versterking van de eigen identiteit van land en
volk. Bijvoorbeeld door het verbieden van andere
talen dan Oekraïens. Tegelijk wordt ook vanuit
Hongarije identiteitspolitiek bedreven en dat
heeft gevolgen voor de Hongaars-sprekende
minderheid in de Sub-Karpaten. De Hongaarse
regering van Viktor Orban steekt onder meer geld
in Hongaarse scholen en kerken in Oekraïne.
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Mark, FTCH de Regenboog in Beregszász,
reflecteert op het gezin en z´n toekomst
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Enkele weken na het bezoek van De Regenboog
aan Oekraïne kwam er al een concreet voorstel
van Samuel op ons bordje. Ze hebben in
Beregszász een huis op het oog, met vier
slaapkamers, een grote woonkamer een keuken
en twee badkamers. De prijs voor dat tamelijk
grote huis, in het centrum van het stadje,
bedraagt ‘slechts’ 40.000 euro.

Geza Sipos van stichting Samuel in gesprek
met jongvolwassenen in FTCH Csetfalva

Lacika helpt z’n vader met het boerenbedrijf
bij FTCH Tiszabökény

Samuel is enthousiast over dat huis dat zich als
het ware aandient.
De Regenboog is blij met het initiatief dat onze
vrienden in Oekraïne hebben genomen. Ze willen
met dit initiatief deze kwetsbare groep jongeren
blijven steunen, ook als ze het ouderlijk huis, het
FTCH, hebben verlaten.
De Regenboog kan dit initiatief niet structureel
ondersteunen, hoezeer we dit plan ook
toejuichen. Het zou ons blijvend verbinden aan
Samuel, terwijl we op termijn willen toewerken
aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van
de stichting daar. Wat De Regenboog wel van
harte wil doen is, met een eenmalige gift, dit
bijzondere jongerenhuis in Beregszász steunen.
We willen onze achterban dan ook van harte
oproepen dit mooie initiatief te steunen en
daarvoor een geldbedrag te schenken.

Samuel heeft ons te kennen gegeven dat het voor
de realisatie van dit huis op zoek gaat naar
sponsors en ook acties wil opzetten om geld in te
zamelen. Ze hebben ons verder laten weten dat
Samuel, als diaconale organisatie verbonden aan
de Reformatuskerk, iemand wil aanstellen om
deze jongeren te helpen bij het zelfstandig
wonen. De kerk steunt het project van harte.
Ten tweede overweegt Samuel een ‘noodfonds’
in het leven te roepen, ter aanvulling op het
inkomen van de jongeren uit de FTCH’s die de
leeftijd van 18 hebben bereikt en werk hebben
gevonden.
We hebben dat idee besproken en staan er niet
positief tegenover. Gelet op de slechte
economische situatie zal dat fonds vrijwel zeker
een structureel karakter krijgen. Het bestuur van
De Regenboog heeft laten weten dat we daar
geen steun aan kunnen geven, dat valt te zeer
buiten onze doelstelling als stichting.
FTCH’s
De afgelopen ruim vijftien jaar heeft De
Regenboog veel werk kunnen maken van haar
missie om jongeren die niet een veilig eigen thuis
hebben, een liefdevol thuis te bieden in een
Family Type Children Home. Mede dankzij
financiële steun van De Regenboog zijn maar
liefst 11 FTCH’s van de grond gekomen, waarmee
ruim zeventig kinderen daadwerkelijk zijn
geholpen om een eigen toekomst op te kunnen
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bouwen. Een prachtig resultaat, waar we blij en
dankbaar voor zijn.

hun pleegkinderen net zo te ondersteunen als de
FTCH. Ook daar zijn we blij mee.

Financiële steun en project 18-plushuis
We willen zoals gebruikelijk is ook in deze
nieuwsbrief weer een beroep doen op onze
sponsors en vrienden om het werk van onze
stichting te ondersteunen. Dat geld blijft nodig
om de werkers van Samuel hun werk te blijven
laten doen.

Csilla van stichting Samuel bij de kinderen
in FTCH Nagydobrony

Nog steeds gaat het werk in de FTCH’s door. Zo is
er een elfde huis gestart in Kígyós, een dorpje
tussen Beregszász en Nagybereg. Het ouderpaar,
nog een vrij jong stel, heeft twee pleegkinderen
opgenomen. De vader is in dienst van de
Reformatuskerk en kan ook helpen bij het
begeleiden van andere ouders in de FTCH’s.

We doen dit keer een speciaal en vrijmoedig
beroep op u een gift te geven voor het in deze
brief beschreven initiatief voor een 18-plushuis in
Beregszász. We steunen dat initiatief van Samuel
van harte en we hopen dat met een mooi
startbedrag vanuit Nederland dat huis snel van de
grond komt.
Uw giften zijn van harte welkom op IBAN
rekening: NL36INGB0000182993
t.n.v. stichting De Regenboog

Frank Koen in gesprek met Csilla van stichting Samuel
en de vader van het FTCH in Feketepatak

Frank en Diederik hebben tijdens hun bezoek dit
nieuwe huis bezocht en hielden er een positieve
indruk aan over. Net als het eerder gestarte huis
in Bótrágy is dit huis formeel geen FTCH, omdat
ze niet het minimum aantal vereiste
pleegkinderen hebben. Voor Samuel is dat geen
enkele belemmering om deze ouderparen met

Kristina uit het FTCH in Munkács samen met
Samuel directeur Geza Sipos
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Verantwoording over 2018
In 2018 zijn er geen specifieke projecten geweest
welke een extra financiële ondersteuning vanuit
Nederland behoefden. De voornaamste
uitgavenpost was in 2018 dan ook de activiteiten
van onze partner, stichting Samuel ter
ondersteuning van de FTCH’s. Deze bestaan voor
ongeveer 1/3 uit de kosten die voor trainingen,
seminars en kampen gemaakt worden. Het
overige deel zijn de organisatiekosten die Samuel
heeft. De vaste personeelskosten, in totaal
werken er drie personen, drukken hierin in
toenemende mate op hun begroting. Mede
hierdoor lagen de uitgaven over 2018 141 Euro
hoger dan de inkomsten. Als bestuur is er in 2018
geen bezoek aan Oekraïne gebracht. Middels
email en internet is er geregeld contact over de
activiteiten, wat de noodzaak tot een bezoek
beperkt. Hierdoor konden evenwel de
bestuurskosten beperkt blijven.

Nieuwsbrief per mail
Wanneer u de nieuwsbrief in het vervolg via de email wilt ontvangen, stuurt u dan een mailtje met
uw naam en adres naar:
info@stichtingderegenboog.nl
Correspondentieadres:
Diederik Douw
Abel Tasmanplantsoen 8
2253 KA Voorschoten
Tel 06-52505755
E-mail: djdouw@hotmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl

Nelli en Lidia van FTCH Munkács
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