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Stichting De Regenboog
Verbouwingen in FTCH’s gaan door
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar nemen we graag
de gelegenheid te baat om u bij te praten over de
recente ontwikkelingen in en rond de FTCH’s in de
Oekraïne. We zijn blij dat alles wat wij graag wilden
doen ook kan worden uitgevoerd. De bouw van het
zevende huis in Visk, waar kinderen straks liefdevol
opgevangen kunnen worden, nadert de slotfase.

Werkbezoek in Visk. 2e van rechts: István Farkas, de
bouwleider en coördinator

De eerste verdieping is geheel klaar, de badkamers en
keuken zijn al betegeld, de cv brandt. Omdat er in Visk
met bouwers wordt gewerkt die voor niets werken, zal
de afwerking nog wat tijd vergen. De verwachting is
dat in het tweede kwartaal van 2011 het huis officieel
wordt geopend.
Dat er nog wat tijd
rest komt in zekere
zin goed uit, omdat
een eerder
ouderpaar om de
FTCH te gaan
leiden, vanwege
twijfel bij onze
partnerorganisatie
Samuel, is
afgevallen.
Inmiddels is er een
nieuw ouderpaar in
het vizier. Daarover
zijn Samuel en de
Badkamer in FTCH Visk
mensen in Visk, die
zelf het initiatief voor deze FTCH hebben genomen,
met elkaar in gesprek. Wij willen daar vanuit

Nederland niet tussen gaan zitten. Wat ons tijdens een
bezoek in augustus jl. opviel was hoe gewetensvol zij
met de selectie van het ouderpaar omgaan. Het is voor
hen zeker ook een zaak van voortdurend gebed.
Verder hadden
we als bestuur
plannen
gemaakt voor
diverse
verbouwingen
in enkele
FTCH’s. Dat is
o.a. nodig
omdat de
kinderen groter
worden en
meer ruimte
nodig hebben.
Alles bij elkaar
opgeteld
hadden we
daarvoor een
Kinderen in FTCH Nagybereg
begroting
opgesteld van 26.950 euro.
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat we voor dit
project een subsidieaanvraag hadden ingediend bij
NCDO (Nationale Commissie Duurzame
Ontwikkeling). In september ontvingen we de
goedkeuring, waarbij NCDO dus op basis van
inkomstenverdubbeling de helft van de projectkosten
op zich neemt.

Zandtaartjes maken, FTCH Nagy Dobrony

Aanvankelijk dachten we dat we gezien ons
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inkomstenpatroon de verbouwingen in fases zouden
moeten uitvoeren. Maar we werden aangenaam verrast
door giften van o.a. stichting Halm en bijdragen uit
enkele andere acties. Zo konden we met de nu
ingezamelde giften nog naar NCDO gaan, om daar het
geld verdubbeld te krijgen. We zijn blij dat deze
subsidie op de valreep nog is toegekend.

kostenraming. In de FTCH in Beregsász, ‘Huize de
Regenboog’, wordt gewerkt aan het bouwen van een
complete bovenverdieping (15.250 euro). In Csetfalva
moet de bovenverdieping worden afgewerkt (2.300
euro). Van de FTCH in Tiszabökény moeten de muren
worden geïsoleerd (3.800 euro). In Nagybereg moeten
eveneens de buitenmuren van isolatie worden voorzien
en moet de bovenverdieping nog ‘glasdicht’ gemaakt
worden (5.600 euro).

Burgemeester Koos Karssen van de Raad
van Toezicht:
‘Ik heb gezien dat het geld goed wordt
besteed’

Op bezoek in FTCH Csetfalva. Rechts Frank Koen

Zoals u wellicht bekend is worden per 1 januari 2011
geen subsidies meer verstrekt door NCDO en zal deze
bron van inkomsten dus wegvallen.
We zullen in de toekomst voor nieuwe investeringen
dus op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden.
Nu we de fondsen voor deze verbouwingen binnen
hebben is meteen het geld ook volledig opgesoupeerd.
Dat brengt ons tot de vrijmoedigheid opnieuw een
beroep op u te doen. Ook in financiële zin. Dat is en
blijft nodig om ons werk voor de kinderen daar te
kunnen blijven doen. Helpt u ons daar weer bij?

Om de stedenband die Maassluis heeft met zusterstad
Beregsász wat aan te halen, toog burgemeester J.A.
(Koos) Karssen afgelopen zomer naar de Oekraïne.
‘Het was prettig om de nieuwe burgemeester daar te
ontmoeten en het contact weer wat aan te halen’, blikt
Karssen terug op zijn reis. Hij vertelt dat ondanks de
bezuinigingen van de rijksoverheid, de VNG toch geld
uittrekt voor een project in Beregsász. Een project dat
erop gericht is het afvalprobleem en het stinkende
water in de stad aan te pakken.’We hebben verder
afgesproken dat een delegatie uit de Oekraïne volgend
jaar hierheen komt, zodat we hen wat hulp kunnen
bieden in de contacten met de burger en

FTCH Tiszabökény, Timea en Istvan met hun pleegkinderen

Twee jonge dames, FTCH Peterfalva
Projectdetails

Voor de volledigheid melden we de
verbouwingsprojecten die op stapel staan, met de

automatiseringskwesties.’
Karssen benutte de reis naar de Subkarpaten ook om
als lid van de Raad van Toezicht van Stichting ‘ De
Regenboog’ een kijkje te nemen in de FTCH in
Tiszabökény. ‘Ik heb daar het huis en de groentekas
achter het huis bezocht’, vertelt Karssen over zijn
werkbezoek. ‘Het ouderpaar Timea en Istvan runnen
een groot gezin. Naast hun twee eigen kinderen hebben
ze zes pleegkinderen, sommigen met een handicap. Ik
was onder de indruk van de begeesterde ouders. We
hadden wat cadeautjes meegenomen voor de kinderen,
dat viel in goede aarde.’
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Karssen sprak ook met de medewerkers van onze
partner in de Oekraïne, stichting Samuel. ‘Ik heb
gezien hoeveel steun zij geven aan de ouders van de
FTCH’s. Het zijn zeer toegewijde en geïnspireerde
mensen, heb ik gemerkt. Dan zie je wat het werk van
onze stichting daar in de praktijk uitwerkt. Dat maakte

denk dat het goed is nu te kiezen voor consolidatie.
Bedenk ook dat in luttele jaren het aantal kinderen in
de FTCH’s is gegroeid van zes naar vijftig! Foto’s van
alle kinderen hangen in het kantoor van Samuel. De
directeur van Samuel zei tegen me: ’dat zijn mijn
schatten’.
‘Ik sprak daar ook met de predikant en dan proef je hoe
belangrijk de kerk daar is voor het sociale leven. Ook
bezocht ik een school en wat me opviel was de
armzalige toestand waarin dat gebouw verkeerde. Dat
doet je weer beseffen hoe rijk we hier in het westen
wel niet zijn. Ik denk dat dat voor ons een extra reden
is om met de mensen daar mee te leven en ze ook in
financiële zin te blijven steunen. Het geld dat we hier
bijeenbrengen voor het werk daar in de FTCH’s is
zeker goed besteed. Ik heb gezien dat op de manier
waarop ‘de Regenboog’ werkt er geen geld aan de
strijkstok blijft hangen. Het geld komt echt terecht
waarvoor het is bedoeld: in de gezinnen waar de
kinderen een nieuwe toekomst krijgen.’

Lol in FTCH Csetfalva

indruk op me. Onze Nederlandse nuchterheid vormt
een goede combinatie met hun idealisme.’ De
burgemeester is te spreken over de structurele opzet
waarbij de Oekraïense overheid de exploitatiekosten
voor haar rekening neemt, Samuel zorgt voor steun en
begeleiding van de ouders en wij, vanuit Nederland, de
aankoop van huizen mogelijk maken. ‘Het is een
prachtige mogelijkheid om kinderen daarmee een
betere toekomst te bieden dan een bestaan in de
massale staatsweeshuizen.’
Wat Karssen wel opviel was dat de staat de meer
‘moeilijke’ kinderen, met een achterstand en/of
handicap, het liefst plaatst in een FTCH. ‘Dat legt extra
druk op de ouders en daarmee komt het meer aan op de
sociale en pastorale begeleiding van de ouders. Daar
ligt zeker een taak voor ‘de Regenboog’.’
Dat onze stichting na het zevende huis in Visk een pas

Géza Sipos, directeur van Samuel in
Beregsász:
‘Ik ervaar dit werk als een roeping van
God’
Een van de drijvende krachten van onze
partnerorganisatie in de Oekraïne is Géza Sipos. Géza
is de directeur van de stichting. Hieronder komt hij zelf
aan het woord.
‘Ik ben geboren op 11 juni 1961 in Beregsász en daar
woon ik nog steeds met vrouw en twee dochters. In
2000 werd ik door God geroepen met de woorden:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen; ik heb je bij

Vlnr: Géza Sipos, Piet Houtman, Susanna Bako en
Marika Kelemen

Spelen in de tuin, FTCH Peterfalva

op de plaats wil maken om extra aandacht te kunnen
geven aan de gezinnen met de groter wordende
kinderen, kan op Karssens instemming rekenen. ‘Ik

je naam geroepen, je bent van mij! (Jesaja 43:1). Ik ben
God dankbaar dat hij me heeft gered en dat ik een
‘rijker’ leven heb gekregen. Ik zie daarin Gods hand in
mijn leven.’
Géza vertelt hoe hij in 2001 ouderling in de kerk werd
en in 2005 voorzitter van de kerkenraad. Een jaar later
werd hij benaderd door ds. Ferenc Taracközi, de
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hoofdpredikant van de grote Reformatuskerk in
Beregsász, om voor de stichting Samuel te gaan
werken.
‘Ik geloof oprecht dat dit geen toeval was, maar de wil
van God. Vooral in het begin had ik twijfels of ik dat
werk wel goed zou kunnen doen’. Géza verwijst
vervolgens naar zijn collega’s Susanna Bako en
Marika Kelemen die hem met raad en daad bijstaan in
het werk van Samuel. Terugblikkend op de jaren dat
hij leiding geeft aan de organisatie, zegt hij dat hij in
alle moeiten, vragen en uitdagingen, geleerd heeft de
zegeningen te tellen.
‘Al onze pogingen zijn waardeloos als God niet met
ons was geweest. Hij is het die het huis bouwt. Zonder
Hem is het werk van de bouwers vergeefs (Psalm
127:1) Het mooiste is dat God het dan zijn lieveling in
de slaap geeft (Psalm 127:2)’.
‘Na zo’n geweldige belofte van God, die ons liefheeft,
kunnen we aan de slag gaan. Ik heb in de afgelopen
jaren ervaren dat de zegeningen van God tot ons
komen door de glanzende ogen van de kinderen. Zo

woorden: ’Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich
opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt
niet mij op, maar Hem die mij gezonden heeft.’
Gelet op deze woorden benadrukt Géza het belang van
de christelijke overtuiging van de ouders die een FTCH
beheren. ‘Het is immers belangrijk dat de kinderen die
bij hen opgroeien worden grootgebracht bij het licht
van Gods Woord. Daardoor worden wij telkens weer
geïnspireerd voor ons werk van alledag en daar bidden
we om.’

Kinderen van FTCH De Regenboog, Beregsasz

Steun en giften

Kampeerweekend van FTCH ouders en kinderen

kunnen we de diepe zin van ons werk zien en ervaren.’
Géza maakt van de gelegenheid gebruik om ook de
gevers van giften en donaties hartelijk te bedanken.
Ook stelt hij de gebeden die voor Samuël worden
opgezonden zeer op prijs. Hij bedankt in het bijzonder
stichting ‘de Regenboog’ omdat zonder deze steun
vanuit Nederland Samuël in de Oekraïne simpelweg
niet zou kunnen bestaan. ‘Ik wil jullie bedanken dat we
met elke vraag naar jullie kunnen gaan, dat we jullie
advies kunnen vragen en dat jullie flexibel zijn en, het
belangrijkste, dat jullie begripvol zijn en ons
accepteren zoals we zijn.’
De directeur van Samuël noemt het genade dat in
luttele jaren zes huizen (FTCH’s) functioneren met
steun van Samuël en de Regenboog. Ook vertelt hij
over de bijzondere wijze waarop het zevende FTCH in
Visk tot stand kwam. ‘Dat is een nieuwe kans om
verstoten kinderen en weeskinderen een liefdevolle
plek te bieden waar ze in vrede kunnen leven. Daarbij
voelen we ons telkens weer bemoedigd door Jezus’

We zeggen onze sponsors en donateurs hartelijk dank
voor de vele giften die we ook het afgelopen jaar weer
ontvingen.
We zijn dankbaar dat we met uw financiële steun de
plannen die we de afgelopen jaren ontwikkelden ook
daadwerkelijk konden realiseren.
Met name de ouders en kinderen in de Oekraïne zijn er
u dankbaar voor!
Mogen we op uw steun blijven rekenen?
Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 182993
t.n.v. Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis.
Correspondentieadres
Caroline van Hoeven-Koning
Trasmolen 39
3146 TE Maassluis
Tel. 010-5927987
E-mail: clhoeven@gmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een
subsidie uit het programma Maatschappelijke
Transformatie Midden- en Oost-Europa (Matra) van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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