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Stichting De Regenboog
Feestelijk
Van 17 mei tot 23 mei 2009 bezocht een
bestuursdelegatie van onze stichting de Oekraïne. In
een goed gepland schema, opgesteld door onze
zusterorganisatie Samuël, werden alle zes huizen, waar
in totaal 38 pleegkinderen een liefdevolle plek hebben
gekregen, bezocht. Absoluut hoogtepunt van onze reis
was de feestelijke opening van de FTCH in Nagybereg

FTCH Nagybereg gereed!
op 20 mei. Tal van genodigden waren op dat
evenement afgekomen. Naast de bisschop, de
burgemeester en andere hoogwaardigheidsbekleders
waren alle ouders van de andere 5 FTCH’s erbij.
Stralend middelpunt van deze feestelijke bijeenkomst
vormden uiteraard Sándor en Olga Füsezi met hun
kinderen Szabina en István en hun zes pleegkinderen:
Karcsi, Andrea, Miki, Gergely, Gergö en Ilés-Márk.

De familie Füsezi luistert naar de toespraken
De familie was op hun paasbest gekleed. Voor ons
dwong het bewondering af hoe lang de kinderen de

nogal plechtige en langdurige openingsceremonie
ondergingen.
Sándor Zán Fábián, bisschop van de Reformatus kerk
in Trans-Karpatië, haalde in zijn toespraak de bekende
tekst uit Marcus 10: 13-17 aan. Daar berispt Jezus zijn
discipelen als ze pogen de kinderen bij hun Meester
vandaan te houden. ,,Laat de kinderen bij me komen,
houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals zij.’’ Maar al te gauw
werpen wij mensen obstakels op die verhinderen dat de
kinderen tot Jezus worden gebracht. De bisschop wees
erop dat de Regenboog en Samuël, en meer in het
bijzonder de ouders van de FTCH’s, prachtige
mogelijkheden hebben om kansarme kinderen een
toekomst te bieden waarin ze Gods liefde kunnen
ervaren.
De speech van de bisschop werd vanuit het Hongaars
in het Oekraïens vertaald. Ben te Voortwis, kon dan
ook niet weten dat hij in zijn toespraak precies
dezelfde Bijbeltekst aanhaalde. Te Voortwis is
voorzitter van de stichting Halm die met een forse gift
heeft bijgedragen aan de (ver)bouw van dit prachtige
huis in Nagybereg.

Samenwerking
Namens de Regenboog feliciteerde voorzitter Piet
Houtman de
ouders en hun
kinderen met
de opening
van het
schitterend
ingerichte
huis. De
ouders hebben
daar zelf erg
veel energie in
gestoken.
Houtman
roemde de
goede
Kinderen in feestkleding!
samenwerking
tussen de overheid in de Oekraïne, die zorg draagt voor
de dagelijkse lasten nadat een FTCH is opgericht.
Voor het zover is moet er heel wat gebeuren. De
stichtingen de Regenboog en Samuël zorgen in een
nauw samenwerkingsverband voor de aankoop van
huizen en de selectie en begeleiding van de ouders.
Houtman constateerde dat door de opgedane ervaring
van de voorbije jaren, ondanks de bestaande
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verschillen in cultuur, we elkaar steeds beter leren
verstaan. De kern van die goede samenwerking zit hem
in goede communicatie en coördinatie, aldus Houtman.
Opmerkelijk was ook de loftuiting van Szvitlána
Jákilmelena, directeur van het jeugddepartement van
het district, aan het adres van moeder Olga. Ze
waardeerde de bijzondere motivatie van het ouderpaar
en sprak van het ‘zaaien van zaden van liefde’.
In een ontroerende toespraak bedankte Olga iedereen
die door gebed en het geven van giften de koop en

ook zeker de voortgang zien van dit project waar de
vele vrijwilligers in Visk mee bezig zijn. Het was een
lange tocht maar zeer de moeite waard. We wisten niet
wat we zagen toen we het huis in aanbouw voor ogen
kregen. De bouw gaat sneller dan verwacht. Onder de
bezielende leiding van István Farkas zijn tal van
bouwvakkers aan de slag gegaan. Het dwingt respect af
hoe gemotiveerd deze mensen aan deze FTCH werken.
Het huis is dermate groot dat er in de onderverdieping
(basement) ruimte is voor bijeenkomsten van de

Een feestelijke en rijk gedekte tafel
verbouw van deze FTCH mogelijk hebben gemaakt.
Door de wetenschap dat er veel voor het ouderpaar is
gebeden voelen ze zich geestelijk sterk om hun taak in
het gezin te verrichten. ,,God zegent ons daarin’’,
vertelde Olga.
Na de reeks toespraken was het de hoogste tijd de
innerlijke mens te versterken met hapjes en drankjes.
De familie had met een uitgebreide catering echt op
z’n Hongaars uitgepakt.
Voor ons als bezoekers was het een voorrecht erbij te
mogen zijn. Heel concreet zie je dan voor ogen wat
met het ingezamelde geld in Nederland wordt gedaan.
Het was hartverwarmend.

Veel belangstelling voor de Nieuwsbrief!
kerkelijke gemeente in Visk.
Ondertussen zal ónze aandacht, van Samuël en de
Regenboog, vooral gericht zijn op het zoeken en
vinden van geschikte ouders om hier een FTCH op te
zetten waar afgestoten- en weeskinderen een nieuwe
toekomst tegemoet mogen gaan. Om jaloezie van
overige bewoners uit Visk te voorkomen hebben de
bouwers besloten geen ouderpaar uit Visk te zoeken.

FTCH in Visk
In de vorige Nieuwsbrief maakten we melding van de
bijzondere wijze waarop gewerkt wordt aan het
zevende huis in Visk. We moesten tijdens deze reis dan

FTCH Nagy Dobrony, spelende kinderen

FTCH in Visk

Dat betekent dat Samuël druk bezig is mensen te
vinden elders uit de regio.
We hadden de Nieuwsbrief van december 2008 bij ons
waar enkele foto’s van het bouwproject in Visk in
stonden. Hoewel ze geen woord van het verhaal
konden lezen, spraken de foto’s natuurlijk voor zich.
De nieuwsbrieven vonden dan ook gretig aftrek.
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Economische crisis
Als stichting de Regenboog hebben we ons voor
€ 60.000 verbonden aan dit bijzondere project. Dat
geld wordt in fasen uitbetaald door onze bouwkundige
man ter plekke, Jack Keijzer. Jack spreekt Hongaars en
kan uitstekend overweg met de bouwploeg. Het kan
zijn dat dit huis nog dit jaar gereed komt. Dat is
natuurlijk fantastisch.
Een praktisch probleem is evenwel dat dit voor het
lopende jaar zwaar drukt op onze begroting. Daarbij
komt dat de inkomsten voor dit jaar wat achterblijven.
Wellicht dat de economische crisis daar debet aan is.
Het benodigde geld dat we min of meer al voorzien
hadden voor kleine(re) noodzakelijke verbouwingen in
de FTCH’s in Peterfalva en Beregszasz dreigt in de
knel te komen.

Daarnaast is ook de begeleiding van de kinderen
van groot belang en willen wij graag ook de
ouders verder ondersteunen met trainingen.
Gelukkig hebben we in mei de toezegging gekregen
van een gift van € 4.000 van de Maassluise Govert van
Wijnstichting. Waarvoor onze hartelijke dank!

Inkom ste n 2008
S pons ors en vrienden
Collec tes
A ndere giften en acties
S ubsidie Gem . M aas s luis
S ubsidie NCDO
P rem ie W ilde Ganz en
S port en S pel
S tic hting HA LM
Oud P apier A c tie
Tota a l

Uitga ve n 2008
a. E xploitatiek os ten
FTCH onders teuning
B estuurs -/reis k os ten
b. Inves teringen/projec ten
A fbouw FTCH Ces tfalva
A ank oop en om bouw FTCH Nagy bereg
B ouw FTCH V is k
Lening trac tor FTCH Tisz abökeny
A lgem ene projec tk os ten
Tota a l

€ 16.327
€ 2.539
€ 1.263
€ 498
€ 40.532
€ 4.564
€ 6.000
€ 30.000
€ 1.670
€ 103.393

€ 5.924
€ 3.247

€ 3.500
€ 60.000
€ 17.000
€ 2.700
€ 3.248
€ 95.619

Vanaf boekjaar 2005 vindt accountantscontrole plaats
van de financiële jaarstukken. Een volledig financieel
verslag 2008 kunt u opvragen bij de penningmeester.
Zo hopen wij het lopend jaar diverse hoogst
noodzakelijke reparaties en verbeteringen aan
meerdere huizen te kunnen uitvoeren. Daarnaast is ook
de begeleiding van de kinderen van groot belang en
willen wij graag ook de ouders verder ondersteunen
met trainingen. Zie daarvoor de informatie onder het
volgende kopje.

Training en begeleiding
FTCH Csetfalva, Béci op de viool
Toch willen we ook niet schromen om onze vaste
sponsors en andere giftgevers op te roepen, voor men
gaat genieten van een welverdiende vakantie, nog even
de geldzak te laten rammelen ten behoeve van de
kansarme kinderen in de Oekraïne.

Zoals we in de vorige editie van de nieuwsbrief al
aangaven wil onze stichting pas op de plaats maken
met de aankoop van nieuwe huizen. Het is nodig extra
tijd, aandacht en ook wel geld te besteden aan de
sociale begeleiding van de ouders met hun

Financiën en verantwoording over 2008
Dank zij de financiële steun van onze trouwe achterban
konden onze werkzaamheden in het afgelopen jaar
volgens plan worden uitgevoerd. Ook mochten wij
giften ontvangen van stichting HALM, Sport en Spel
Maasland en Oud Papier Actie. Daarbij ontvingen we,
mede dankzij deze gezonde basis, ook in 2008 van
NCDO en Wilde Ganzen verdere subsidies voor de
realisatie van de FTCH’s.
Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg aan
het einde van het boekjaar in totaal € 37.763,-
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Vergadering bij Stichting Samuël

pleegkinderen. Naarmate die kinderen groter worden
kunnen ook de problemen toenemen. Het is mogelijk
dat enkele kinderen afwijkend gedrag vertonen als
gevolg van een traumatische ervaring voordat ze

onze zusterstichting beloofd te delen in de financiële
lasten. Ook dat is weer een aanslag op ons budget,
maar we zien dit als een absolute noodzaak.

Oproep
We hopen met bovenstaande informatie u weer te
hebben bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rond
de bestaande zes FTCH’s en de 7e in aanbouw. Gelet
op de verplichtingen die we zijn aangegaan hoeft het
geen betoog dat we dit mooie en duurzame
ontwikkelingswerk van harte bij u aanbevelen. Dat kan
door uw gebed voor ons werk hier en in de Oekraïne
en door het overmaken van een gift om een succesvolle
voortgang van het FTCH werk te verzekeren.
De kinderen daar zullen u dankbaar zijn.

Visk, Jack Keijzer vertaalt de Nieuwsbrief
werden afgestoten. Hoe belangrijk is het dan dat de
ouderparen daarin goed begeleid worden. De Oekraïne
loopt in het omgaan met verstandelijk gehandicapten
en mensen met psychische problemen ver achter op
onze hoog ontwikkelde samenleving. Een kenner ter
plekke vertelde ons dat Oekraïne medisch-technisch
vrijwel gelijk oploopt met de Westerse landen, maar op
het terrein van de psychische kennis en kunde een
halve eeuw achteraan komt.
Aniko Örsi, bestuurslid van Stichting Samuël en als
psychologe woonachtig en werkzaam in Hongarije
heeft inmiddels een trainingsdag voor de FTCH ouders

FTCH Nagy Dobrony, Oma vertelt

Giften zijn van harte welkom op gironummer 182993
t.n.v.
Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis
Correspondentieadres
Caroline van Hoeven-Koning
Trasmolen 39
3146 TE MAASSLUIS
Tel. 010-5927987
E-mail cvhoeven@xs4all.nl
Zie ook onze website: www.stichtingderegenboog.nl

Marton, FTCH De Regenboog
verzorgd. Hier is erg positief op gereageerd.
Verder prijzen we ons gelukkig dat Samuël naast de
pastorale steun aan de pleegouders ook een locale
psycholoog heeft gevonden in de persoon van István.
Hij begint deze zomer aan zijn werk als begeleider van
de ouders van de zes FTCH’s. Hij zal de ouders met
grote regelmaat bezoeken. Ook wil hij maandelijks de
ouders bij elkaar halen om een gezamenlijke training te
geven. Wij vinden deze aanpak heel positief en hebben

Subsidie verleend door:

Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling
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