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S t i c h t i n g  D e  R e g e n b o o g  

Doopdienst 

 

Wat later dan u van ons gewend bent verschijnt deze 

nieuwsbrief van De Regenboog. We wilden wachten 

tot we nieuwe informatie uit de Oekraïne hadden. Die 

werd ons geleverd door een bestuursdelegatie 

bestaande uit Frank Koen, Janneke Boer en Diederik 

Douw. Zij brachten van 16 tot en met 20 augustus een 

bezoek aan onze partnerstichting Samuel en aan alle 

zeven huizen in de Oekraïne.  

 

 
 

Doopdienst in Bótrágy 
 

‘Het was een goede reis met een intensief programma, 

zonder schokkende dingen’, zo vat Frank Koen bij 

terugkomst het bezoek kernachtig samen. Er doen zich 

altijd wel verrassingen voor tijdens een bezoek. Zo is 

er in het plaatsje Bótrágy een ouderpaar dat een 

‘fosterhome’ is gestart. Omdat het ouderpaar van de 

twee pleegkinderen al wat ouder is voldoet dit huis niet 

aan de formele eisen van een Family Type Children 

Home (FTCH). Daarom valt het niet onder onze 

bevoegdheid en dragen we er geen 

verantwoordelijkheid voor. We zijn wel blij dat 

Samuel ook deze ouders van harte wil ondersteunen. 

Het kwam heel mooi uit dat op de zondag van het 

bezoek onze bestuursleden bij de doop van de twee 

kinderen aanwezig konden zijn. Bijzonder was ook dat 

de predikant opeens een beetje Nederlands bleek te 

verstaan en te spreken. Hij heeft voor zijn opleiding 

een tijd aan de gereformeerde Theologische 

Universiteit in Kampen gestudeerd.  

 

 

 

Welzijn voorop 

 

Zoals altijd als een bestuursdelegatie naar de Oekraïne 

gaat is er een vergadering gepland met Samuel om 

terug te blikken en vooruit te kijken. Het was, zeggen 

Frank Koen en Janneke Boer, een plezierige 

vergadering waaruit duidelijk het gevoel sprak van ‘er 

samen voor gaan’. Tijdens de vergadering werden de 

zegeningen op het werk geteld én de zorgen, die er ook 

zijn, eerlijk benoemd.  

Naarmate de ouders in de FTCH’s langer bezig zijn en 

de kinderen ouder worden zie je dat er verschillen 

kunnen ontstaan. Dat is ook niet meer dan logisch. Het 

ene ouderpaar is het andere niet en datzelfde geldt voor 

alle kinderen in de FTCH’s. Maar voor de werkers van 

Samuel, die er natuurlijk boven op zitten, is dat wel 

eens lastig om mee om te gaan. Ons werd hierover 

advies gevraagd. Voorzichtig gaven de bestuursleden 

aan dat ouders bij de opvoeding verschillende keuzes 

kunnen en mogen maken. Dat hoort erbij. Het 

criterium is dat het borgen van het welzijn van de 

kinderen voorop staat. Daar was gelukkig 

overeenstemming over. 

 

 
 

Illés-Márk met ouders in FTCH Nagybereg 
 

Ook werd heel concreet nog advies gevraagd over 

moeiten die er zijn in een van de huizen. Samuel zit 

met dit probleem wat in de maag. De sociaal werker 

van Samuel heeft in dat gezin een goede ingang. Een 

complicatie is echter dat Mónika, vanwege 

zwangerschap, al maanden niet haar reguliere 

bezoeken brengt. Janneke vertelt hoe lastig het dan is 
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als zo’n vraag om advies op je afkomt. ‘Ze vroegen 

ons oordeel. Maar dat is op zo’n afstand heel lastig te 

geven. We moeten ook niet de illusie wekken dat wij 

vanuit Nederland het enige juiste antwoord weten. We 

hebben gezegd: bespreek het goed met iedereen, maak 

een keus en werk dan met een concreet plan van 

aanpak.’  

Initiatiefrijk 

 

Ook in een ander FTCH zijn er wel wat problemen, zo 

bleek tijdens het bezoek. De ouders maken zich zorgen 

over kinderen die vanwege een schoolopleiding verder 

van huis zijn. De mogelijkheid dat hun dochter een 

verkering krijgt ervaren ze als een groot probleem.  

Anderzijds hoorden we van Viktor, de vader van het 

FTCH in Csetfalva, dat hij gekozen is in de dorpsraad 

als vertegenwoordiger van zijn straat. Hij is juist 

iemand die altijd actief is en initiatiefrijk is. Zo is hij 

heel toekomstgericht bezig door nu al een huis te 

bouwen op een deel van zijn land, zodat de kinderen 

daar straks zelfstandig kunnen wonen. 

 

 
 

Investering in de toekomst in Csetfalva 
 

Ook in huize Regenboog te Beregszász is er veel 

activiteit. Ondanks het feit dat sommige kinderen, 

zoals István en Márton, gehandicapt zijn, draait het 

soepel in dit gezin en heerst er een goede sfeer. 

Moeder Marika heeft haar eerdere plannen om te gaan 

bakken waargemaakt. Met hulp van Fruszi maken ze 

de prachtigste feesttaarten. Ze hebben ontdekt dat daar 

een aardige winstmarge op zit.  

 

In het FTCH van Tiszabökény loopt het ook heel 

aardig. Wel heeft een van de kinderen een 

oogafwijking en kampt een ander met een 

glutenallergie. Problemen zijn er rond Gyurika, een 

jongen met een handicap die veel zorg nodig heeft. Hij 

wordt thuis geschoold en maakt zeker ook voortgang. 

Voor verdere begeleiding is echter meer specialistische 

hulp nodig. Hulp die alleen in Hongarije te verkrijgen 

is. Alleen mogen kinderen uit een Oekraïens FTCH 

daar niet naar toe. 

 

 
 

Lacika in FTCH Tiszabökény toont zijn tekentalent 
 

De huizen in Nagybereg en Visk werden eveneens 

bezocht en daar loopt het goed. Wel is het in het pas 

geopende FTCH in Visk nog een beetje zoeken naar de 

balans nu het gezin daar in korte tijd flink is gegroeid. 

Niettemin zijn de ouders er vast van overtuigd dat er 

nog drie pleegkinderen bij kunnen. Ook die nieuwe 

kinderen willen ze graag een goede toekomst bieden. 

In elk geval is het huis in Visk er groot genoeg voor. 

  

 
 

Dianna aan de maaltijd in FTCH Visk 
 

We hebben hierboven wat ingezoomd op het wel en 

wee in de verschillende huizen. Het heeft ons als 

bestuur erin bevestigd dat we vooralsnog moeten 

blijven investeren in de kwaliteit van de zorg in plaats 

van inzetten op het zo snel mogelijk openen van een 

nieuw huis. Al willen we die laatste mogelijkheid ook 

zeker niet uitsluiten.  
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Aardig om te melden is dat sinds enkele maanden de 

ouders van alle FTCH’s als groep op Facebook zitten. 

Terwijl wij enkele jaren geleden nog wel eens dachten 

aan het opzetten van een internetproject is dit nu, 

zonder enige aandrang van onze kant, door henzelf 

geregeld. Susanna van Samuel vindt dit heel leuk om te 

doen, zij is dan ook de motor achter dit Facebook-

project.  

 

 
 

Ilosvay familie van FTCH ´de Regenboog´ in Beregszasz, 

samen met medewerkers van stichting Samuel en stichting 

De Regenboog 
 

Jubileum 

 

Tijdens het bezoek is ook gesproken over het feit dat 

Samuel en stichting De Regenboog hun 10-jarig 

bestaan herdenken. Het leek ons als bestuur een aardig 

idee om de direct bij stichting Samuel betrokken 

mensen, waarmee we zo veel samen doen en beleven, 

een keertje naar Nederland te halen. Dat idee viel in 

heel goede aarde. ‘Ze waren overdonderd door de 

uitnodiging en hadden er niet van geslapen’, vertelt 

Frank Koen.  

Ondertussen is er dan voor ons als bestuur van De 

Regenboog in Nederland werk aan de winkel. Hoe stel 

je een zinvol en aangenaam programma vast voor de 

vijf gasten uit de Oekraïne? De voorlopige gedachte is 

dat in de mei-vakantie van 2013 het bezoek hierheen 

zal komen. Dominee Ferenc Taracközi zal dan, als 

voorzitter van Samuel, 

ongetwijfeld willen vertellen wat 

hem drijft in dit mooie werk. 

Hetzelfde geldt voor Géza Sipos, 

de man die de dagelijkse leiding 

van Samuel heeft. Hij gaat 

stralen als hij vertelt hoe 

kinderen die eerst amper kansen 

hadden door de opvang in een 

FTCH een prachtige toekomst 

tegemoet mogen gaan.  

 
    Adam in Nagydobrony 

 

Voor ons als bestuur ligt hier zeker een portie 

huiswerk. Uiteraard verneemt u hiervan meer in de 

volgende nieuwsbrief.  

 

Financiën en verantwoording over 2011 

 

Dankzij uw financiële steun konden onze 

werkzaamheden in het afgelopen jaar gecontinueerd 

worden. 

  

Zoals eerder in de nieuwsbrief van december 2011 is 

verteld, zijn de in 2010 opgestarte verbouwingen bij 

meerdere FTCH’s afgerond. Voor het uitvoeren van 

deze verbeteringen hadden wij een subsidie van NCDO 

ontvangen. Dit was echter de laatste maal dat wij van 

deze subsidieregelingen gebruik hebben kunnen 

maken; wegens beleidswijzigingen van de Nederlandse 

overheid zijn deze inmiddels stopgezet.  

 

Verder kon zoals verwacht de bouw van het FTCH in 

Visk in 2011 afgerond worden.  

 

Over 2011 waren de uitgaven echter aanmerkelijk 

hoger dan de inkomsten. De nog doorlopende projecten 

die met de NCDO subsidie zijn gerealiseerd droegen 

hier in belangrijke mate aan bij. 

 

 

 

Inkomsten 2011

Sponsors en vrienden 15175

Collectes 1675

Andere giften en acties 1187

Subsidie Gem. Maassluis 470

Totaal 18507

Uitgaven 2011

a. Exploitatiekosten

  FTCH ondersteuning 8051

  Bestuurs-/reiskosten 4050

b. Investeringen/projecten

  FTCH de Regenboog 7550

  FTCH Tiszabökeny 3800

  FTCH Nagybereg, isolatie 4400

  FTCH Nagybereg, bovenverdieping 1200

  Bouw van FTCH Visk 8710

  Ondersteuningskosten J. Keizer 624

  Reiskosten t.b.v. FTCH projecten 802

Totaal 39187  
 

 

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg aan 

het einde van het boekjaar in totaal € 12.926,- 
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Aspirant dominee in Csetfalva 
 

Vanaf boekjaar 2005 vindt accountantscontrole plaats 

van de financiële jaarstukken. Een volledig financieel 

verslag 2011 kunt u opvragen bij de penningmeester. 

 

Uw steun blijft nodig! 

 

Zoals altijd willen we ook nu weer u vragen om steun 

voor ons werk in de Oekraïne. Dat kan door uw gebed 

voor het werk in de verschillende huizen. En ook voor 

de werkers van Samuel die hun best doen naar eer en 

geweten oplossingen te zoeken voor de problemen 

waarmee ze geconfronteerd worden. 

 

 
 

Op de trap bij FTCH Csetfalva 
 

Ook willen we weer een beroep doen op uw 

vrijgevigheid. Want alleen dankzij uw financiële 

bijdrage kunnen we dit mooie werk blijvend 

volhouden. 

 

Bij voorbaat willen we u dank voor uw steun. 

 

Meer weten? 

 

Mocht u meer willen weten, neemt u dan gerust contact 

op met één van de bestuursleden. 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. 

 

 
 

Geza Sipos met Teodóra in FTCH Péterfalva 
 

 

Giften zijn 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: clhoeven@gmail.com 

Website: www.stichtingderegenboog.nl 
 


