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Stichting De Regenboog
Recente ontwikkelingen
Graag willen we u als vriend, sponsor of ‘meelever’
van onze stichting weer bijpraten over het werk dat we
mogen doen in de Oekraïne. Een bestuursdelegatie
bracht een werkbezoek van 14 tot 20 maart 2010.
Tijdens die reis werden opnieuw alle zes FTCH’s
bezocht en konden we de vele kinderen daadwerkelijk
weer zien. Veruit de meeste kinderen doen het goed.
Ze bloeien op in gezinnen waar ze met liefde worden
omringd. Prachtig om dat te mogen zien.
Ook werd weer een bezoek gebracht aan het verder in
de Subkarpaten gelegen Visk. In eerdere
nieuwsbrieven vertelden we al over de bijzondere
wijze waarop deze FTCH tot stand is gekomen. Een
Bijbelkring in die plaats heeft, met tal van vrijwilligers,
een pracht van een huis neergezet. De bouw nadert nu
rap de eindfase. Naar verwachting zal de opening
plaatsvinden in oktober aanstaande.

FTCH in Visk nadert de eindfase!
Uiteraard hoopt een bestuursdelegatie bij de opening
aanwezig te zijn. Intussen is onze zusterorganisatie,
Stichting ‘Samuël’ druk doende met de selectie van
een ouderpaar. Er zijn twee ouderparen waarmee nu
gesprekken gaande zijn. Mogelijk dat een korte
stageperiode bij een andere FTCH nog wordt gebruikt
om de ouders voor deze nieuwe FTCH optimaal voor
te bereiden op hun nieuwe taak. We spreken onze
bewondering uit voor de zorg en aandacht die Samuël
hieraan besteedt.

Verbouwing
Met de bouw van deze nieuwe FTCH in Visk willen
we als bestuur voorlopig even pas op de plaats maken
wat betreft huizenbouw of aankoop van huizen. We
willen bij het opgroeien van de veertig kinderen in de

verschillende huizen de aandacht vooral richten op de
ontwikkeling van de kinderen en hun toekomst. Voor
enkele FTCH’s betekent het dat een verbouwing nodig
is om de kinderen ruimte te geven om zich goed te

Gelukkige kinderen in FTCH Peterfalva
kunnen ontwikkelen.
We merkten tijdens ons laatste bezoek dat de ouders
daarover onderling ook met elkaar spreken en echt oog
hebben voor de langere termijnontwikkeling van de
aan hun zorg toevertrouwde kinderen. Zo heeft huize
‘De Regenboog’ in Beregovo het plan opgevat om een
thuiswerkbedrijfje op te zetten voor houtbewerking.
Voor een aantal kinderen is dat een mooie
tijdsbesteding. Ook anticiperen de ouders daarmee op
het moment dat de kinderen 18 worden en de
overheidstoelage stopt. De ouders zien het echter als
hun verantwoordelijkheid de zorg voor de kinderen in
hun FTCH te blijven geven, ook al ze de leeftijd van
18 gepasseerd zijn.

Verdubbelaar, uw steun gevraagd!
Als bestuur van stichting ‘De Regenboog’ willen we de
ouders in hun begeleiding van de kinderen en hun
toekomstgerichtheid graag van dienste zijn. We hebben
daarom een begroting opgesteld om in een viertal
FTCH’s verbouwingen en verbeteringen uit te voeren.
Dit betreft het afbouwen van de bovenverdiepingen in
twee FTCH’s. Kinderen groeien op en hebben daarbij
meer privacy en ruimte nodig. In twee andere FTCH’s
moet de isolatie worden verbeterd om de hoge
stookkosten te reduceren. De projectkosten voor deze
verbeteringen bedragen in totaal € 29.000.
Dit is een project dat we inmiddels hebben ingediend
bij de Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling
(NCDO). Wellicht kent u nog de formule waarmee
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deze commissie werkt. Nadat wij eerst zelf geld
hebben ingezameld kunnen we met dat bedrag naar de
NCDO stappen, waarna vervolgens de ‘verdubbelaar’
in werking treedt. Dat blijft, ook in tijden van crisis,
een prachtig middel om duurzaam ontwikkelingswerk
te steunen.
Gelet op de plannen die het bestuur heeft opgesteld

volgens plan worden uitgevoerd. Ook mochten wij
giften ontvangen van de Govert van Wijn stichting en
van stichting HBS.
Daarbij kon het lopende project voor de FTCH in
Nagybereg binnen de begroting gerealiseerd worden.
Ook de bouw van de FTCH in Visk ligt op schema.
Ook hier slaagde Stichting de Regenboog er in 2009 in,
de kosten binnen de begroting te houden, mede dankzij
de begeleiding en inzet van onze locale adviseur Jack
Keijzer. (zie ook de vorige nieuwsbrief, 7/2)
Inkomsten 2009
Sponsors en vrienden
Collectes
Andere giften en acties
Subsidie Gem. Maassluis
Govert van Wijn stichting
Stichting HBS
Totaal

Uitgaven 2009
a. Exploitatiekosten
FTCH ondersteuning
Bestuurs-/reiskosten

Gyurika in FTCH Tiszabökény is zichtbaar
ingenomen met ons bezoek!
willen we graag een beroep op u doen om de kring van
vrienden, sponsors en giftgevers uit te breiden. We
willen u stimuleren om even in uw eigen familie- en
vriendenkring rond te kijken, of collega’s aan te
spreken en ze te wijzen op dit goede doel.
Van deze nieuwsbrief worden extra exemplaren
aangemaakt zodat u deze ook her en der kunt uitdelen
om het werk van stichting ‘De Regenboog’ onder de
aandacht te brengen. Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief vindt u ook een formulier waarbij u zich
kunt aanmelden als vriend of sponsor van onze
stichting.

Financiën en verantwoording over 2009
Dank zij de financiële steun van onze trouwe achterban
konden onze werkzaamheden in het afgelopen jaar

b. Investeringen/projecten
Verbouw badkamer Regenboog
Verbouw bovenverdieping Peterfalva

Bouw Visk
Afronding aankoop Nagybereg
Algemene projectkosten
Reconstructie Nagydobrony
Totaal

14762
1584
6321
506
4000
2250
29423

6248
2224

2500
4000
28615
1306
650
-756
44787

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg aan
het einde van het boekjaar in totaal € 23.119,Dit is een afname van € 15.364,- ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Vanaf boekjaar 2005 vindt accountantscontrole plaats
van de financiële jaarstukken. Een volledig financieel
verslag 2009 kunt u opvragen bij de penningmeester.

Uw steun blijft nodig!
Zo hopen wij het lopend jaar de eerder genoemde en
hoogst noodzakelijke 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. Dit kunnen we als stichting enkel met uw
steun realiseren!

Sponsoractie
Controle van de financiële boekhouding.
Links de boekhoudster, Margit Kelemen,
rechts Diederik Douw

Verder willen we u graag attenderen op een actie van
Albert Heijn de Block en Staelduinsebos. Deze
bedrijven voeren in de maanden september en oktober
een sponsoractie. Ook onze stichting kan daaraan als
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‘goed doel’ mee doen. Bij de aangesloten winkels
krijgt u een sponsorpunt ter waarde van tien eurocent,
dit bij aankoop van 10 €. Hoe meer sponsorpunten u
vergaart en spaart hoe meer wij daar als stichting mee

Het Regenboog bestuur:
Piet Houtman, voorzitter
Frank Koen, vice voorzitter
Caroline van Hoeven, secretaris
Diederik Douw, penningmeester
Janneke Boer, lid, psycholoog
Ari Doelman, lid, bouwadvies
Piet de Jong, lid, PR-publicaties
Raad van Toezicht:
J.A. Karssen, burgemeester van Maassluis
P.Both, huisarts te Maassluis
E.H. van der Weide, predikant PKN

Drie jonge dames, FTCH in Csetfalva
verdienen. We hopen dat u hieraan mee wilt doen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij bestuurslid
Diederik Douw, zijn mail is: diederik.douw@caiway.nl
De deelnemende bedrijven zijn: Albert Heijn de Blok,
Gall & Gall, Etos en de Blockshop, Staelduijnsebos .
De actie loopt in Maasland, Maassluis en Schiedam.
Het spreekt voor zich dat we als bestuur van ‘De
Regenboog’ graag gebruik willen maken van deze
bijzondere actie en we hopen dat veel lezers en
sympathisanten van onze stichting dat ook doen. Tegen
de tijd dat de actie echt van start gaat willen we u
daaraan graag nog even herinneren.

Steun
Omdat we heel graag de bovenvermelde verbouwingen
van de FTCH’s willen realiseren, gelet op de toekomst
van de kinderen, doen we ook dit keer weer een beroep
op uw meeleven en op uw steun. Die steun bestaat er
ook uit dat we graag een vaste gift of donatie tegemoet
zien.
Giften zijn daarom van harte welkom op gironummer
182993 t.n.v.
Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis
Correspondentieadres:
Caroline van Hoeven-Koning
Trasmolen 39

Attilla met Marton op de arm,
FTCH De Regenboog, Beregovo
Meer weten?
Mocht u meer willen weten, spreek dan één van de
bestuursleden aan. Kijkt u ook eens op onze website.
Daar vindt u uitleg over achtergronden en wetgeving
betreffende FTCH’s. Ook vindt u daar de
nieuwsbrieven over de afgelopen paar jaar.

3146 TE MAASSLUIS
Tel. 010-5927987
E-mail: clhoeven@gmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl
Stichting De Regenboog is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 24349225.
De stichting heeft de ANBI status. Uw giften zijn dus
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Subsidie verleend door:

Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling
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Stichting ‘De Regenboog’ zet zich in voor afgestoten en weeskinderen in de Oekraïne. Met steun
van onze stichting zijn er zeven Family Type Children Homes’ (FTCH’s) opgezet waar kinderen in
een stabiele gezinsomgeving kunnen opgroeien. We werken daarbij nauw samen met stichting
Samuël, een diaconale organisatie van de ‘Reformatuskerk’.
Deze wijze van hulp verlenen is uiterst duurzaam en wordt gesteund door de Nederlandse
overheidsinstelling die een deel van het ontwikkelingsbudget beheert, de Nationale Commissie
Duurzame Ontwikkeling (NCDO).
Deze commissie wil specifieke projecten steunen door het geld dat wij als stichting bijeen hebben
gebracht te verdubbelen. We hopen van harte dat ook u vriend of sponsor wilt worden van onze
stichting. Zodat dit mooie werk echt duurzaam kan zijn.

Ja, ik wil graag De Regenboog steunen:

□ Als vriend van De Regenboog:
Ik maak aan De Regenboog voor dit jaar een gift over van …….€

□ Als sponsor van De Regenboog:
Ik maak tot wederopzegging aan de Regenboog een maandelijks bedrag over van:
□ 10 €

□ 25 €
□ 35€
□ 50 €
□ ander bedrag:……..€
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
Het Gironummer is: 182993 t.n.v. Stichting De Regenboog, Maassluis
Dit formulier kunt u ingevuld sturen aan Caroline van Hoeven-Koning
Trasmolen 39
3146 TE MAASSLUIS
Aanmelding per E-mail mag ook: clhoeven@gmail.com
Als tegenprestatie willen wij u graag blijven informeren over ons werk, daarom ontvangt u
persoonlijk tweemaal per jaar een nieuwsbrief.
Stichting De Regenboog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24349225.
De stichting heeft de ANBI status. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
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