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

Nog steeds oorlogsdreiging 

 

Het werd hoog tijd, na anderhalf jaar, om onze 

vrienden in Oekraïne weer te bezoeken. In de 

vorige Nieuwsbrief gaven we aan dat, vanwege de 

dreigende situatie in het land, een bezoek in mei 

moest worden afgeblazen. Gelukkig kon de reis 

die Frank Koen en Diederik Douw eind oktober 

maakten, wel doorgaan. Diederik vertelt, na 

terugkomst, hoe de spanning in het land volop 

voelbaar en merkbaar is. De spanning van een 

land in oorlog is er zeker, ook al zijn de 

daadwerkelijke oorlogshandelingen in het 

oostelijk deel van het land ver van het gebied waar 

Samuel het kantoor heeft en waar de huizen met 

de kinderen zijn.  

 

‘Heel voelbaar is die dreiging er rond de 

dienstplicht. Enkele oudere jongens in de FTCH-

gezinnen studeren in Hongarije. Ze blijven 

vooralsnog in dat land om te voorkomen dat ze 

een oproep krijgen om in het leger te moeten 

dienen. In feite kunnen deze jongens nu niet naar 

huis terug. Gelukkig hebben de vaders van de 

FTCH’s vrijstelling van dienstplicht.’ 

 

 
 

Vader en zoon in FTCH Csetfalva 

 

De economische effecten van het land in crisis 

zijn groot. Dit jaar was er een inflatie van maar 

liefst 25 procent. In het voorjaar moesten de 

salarissen van Samuel flink worden verhoogd om 

een beetje het verlies aan inkomsten te dekken. 

Sindsdien is de wisselkoers voor Oekraïne verder 

verslechterd, zegt Diederik. Het land verkeert op 

het randje van bankroet en behoeft dringend 

leningen van het IMF of de EU. 

 

De ouders van de FTCH’s zijn vooral bezig met 

de zorg voor de kinderen en met het dagelijks 

levensonderhoud. ‘Wat in dit geval gunstig is, is 

dat de meeste FTCH’s feitelijk ook kleine 

boerenbedrijven zijn. De huizen zijn goeddeels 

zelfvoorzienend. In deze spannende tijden is dat 

een relatief voordeel. Ondanks alle onzekerheid 

betaalt de Oekraïense overheid gelukkig nog 

steeds de maandelijkse kinderbijslag van de 

gezinnen.’  

 

 
 

Jonge biggetjes voor de handel 

bij het FTCH in Nagydobrony 

 

Positief beeld 

 

Tijdens hun bliksembezoek hebben Frank Koen en 

Diederik Douw de meeste FTCH’s kunnen 

bezoeken. ‘We kregen daar een positief beeld van, 

het loopt goed in de diverse huizen. Wel zijn er 

zorgen rond het gezin in Peterfalva, maar we 

hebben de indruk dat Samuel daar op een 

verstandige manier mee omgaat.’ 
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Klaudia in FTCH Csetfalva wordt al een hele dame! 

 

Het totaal aantal FTCH’s ligt nu op negen. Het 

laatste anderhalf jaar zijn er op een nieuwe, voor 

ons onverwachte, manier twee huizen bijgekomen: 

een in Bótrágy en een in Feketepatak. Diederik 

vertelt hoe dat in zijn werk is gegaan. ‘Samuel 

heeft al jaren ook een taak in het bemiddelen bij 

adoptie. Onze stichting De Regenboog heeft daar 

in de afgelopen jaren in de praktijk nooit mee te 

maken gehad. In het geval van de twee nieuwe 

huizen ligt dat nu anders. Via adoptie zijn die 

gezinnen op weg naar een officiële FTCH-status.  

 

 
 

Lackó familie in Bótrágy 

 

De ouders in Bótrágy hebben een aantal kinderen 

opgenomen. De bedoeling is dat er nog één kind 

komt, zodat er met vijf pleegkinderen formeel 

wordt voldaan aan de FTCH-norm. De ouders in 

Bótrágy hebben een goede plek in hun dorp en 

ook het contact met de lokale dominee verloopt 

uitstekend.’  

 

 

De pastorale zorg voor de overige FTCH’s is voor 

Samuel en onze stichting wel een punt van 

aandacht en zorg. Veel lokale pastors tonen helaas 

weinig betrokkenheid bij het reilen en zeilen van 

de FTCH in hun kerkelijke gemeente. Monica, de 

sociaal werkster van Samuel, probeert zo goed 

mogelijk dit gebrek aan pastorale zorg op te 

vangen. Timea Kincses, de moeder van het FTCH 

in Tiszabökény, is in Boedapest een cursus 

begonnen, vergelijkbaar met wat we in Nederland 

kennen als een sociaal-pedagogische (SPW) 

opleiding. ‘Dat is een mooie ontwikkeling om te 

zien. Dit ouderpaar is zeer gemotiveerd om hun 

ouder wordende kinderen in het FTCH nog beter 

te kunnen begeleiden.’ 

 

 
 

Elisabeth in gesprek met Timea Kinsces 

 

Het verhaal van het nieuwste huis, in Feketepatak, 

is bijzonder. Diederik geeft weer wat ze in hun 

ontmoeting met Edre en Ida Tihor hoorden. ‘Zij is 

een jonge gepensioneerde onderwijzers, 50 jaar 

oud. Hij was vroeger alcoholverslaafd. Via een 

afkickprogramma van de Reformatuskerk is hij in 

contact gekomen met Samuel. In die periode zijn 

ze tot geloof gekomen. In 2005 hebben ze, via de 

bemiddeling van Samuel, Márk geadopteerd, 

geboren in 2001. Na verloop van tijd ontstond bij 

hun de wens meer kinderen een nieuwe toekomst 

te bieden. Zo kwamen er twee meisjes bij uit een 

staatsweeshuis. Het bleken twee zusjes te zijn uit 

een Roma-gezin. Nog tijdens de procedure bleek 

dat er, in een ander staatsweeshuis, nog een broer 

en zus waren van dit tweetal. Uiteindelijk zijn die 

vier kinderen in december 2013 in het gezin Tihor 

opgenomen. Vervolgens bleek dat ze nog een 

zusje hadden, in weer een ander staatsweeshuis. 

Ook zij is liefdevol opgenomen in dit gezin.  
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Kinderen in Feketepatak 

 

De moeder is de drijvende kracht in dit FTCH. De 

vader is vooral bezig als boer. Hij verbouwt 

diverse groenten. Uit dankbaarheid voor zijn 

afkicken levert hij gratis groenten aan voor de 

maaltijden in het afkickcentrum.  

We konden merken dat Samuel een goede ingang 

heeft in dit bijzondere gezin. Er is tijd nodig voor 

de kinderen om aan elkaar te wennen, nu ze samen 

opeens een groot gezin vormen. We hebben goede 

hoop dat dit goed komt en dat het een warm en 

goed gezin zal zijn.‘ 

 

Diederik noemt het een zegen dat het werk van de 

FTCH’s op deze manier recent is uitgebreid. 

Daardoor kunnen nog meer kansarme kinderen 

een goede opvang krijgen in warme en hartelijke 

gezinnen.  

 

Samuel 

 

Vlak voordat Diederik en Frank arriveerden in 

Beregszász is Susanna Bako daar bevallen van een 

dochter, Petra. Moeder en kind maken het goed en 

dankbaarheid overheerst. Voor en tijdens de 

bevalling waren er grote zorgen en bleek een 

ingrijpende operatie bij Susanna nodig. ‘Bij ons 

bezoek hebben we weer ervaren hoe troosteloos 

het ziekenhuis daar is en hoe gebrekkig de zorg.  

 

Het was een emotioneel weerzien met Susanna, 

met wie we de afgelopen jaren zo veel contact 

hadden, omdat zij voortdurend optrad als tolk.’  

 

 
 

Petra Bako 

 

Susanna is in elk geval drie jaar weg bij Samuel, 

een soort van zwangerschapsverlof. Ze wordt in 

die tijd vervangen door Elisabeth. Ook zij spreekt 

goed Engels en weet van wanten. Ze heeft eerder 

voor Samuel kampen en 

uitwisselingsprogramma’s georganiseerd voor de 

FTCH’s. Daarnaast geeft ze Engelse les op een 

school.  

 

‘Verdrietig is dat Marika, de 

boekhouder op het kantoor, 

borstkanker heeft. Tijdens het 

bezoek was ze volop bezig 

met chemokuren. Ook met 

haar was de ontmoeting 

emotioneel. Ze is, ook voor de 

afleiding, regelmatig op 

kantoor te vinden. Onze 

vrienden daar vragen ons om 

voor haar genezing te bidden!’  

Een verzoek dat we graag doorgeven. 

 

Financiën 

 

Uit bovenstaande is wel duidelijk geworden 

hoezeer de oorlogsdreiging doorwerkt op de 

economische en financiële situatie in Oekraïne en 

dus ook op onze vrienden daar: Samuel en de 

FTCH’s. Diederik Douw omschrijft de toestand 

waarin we nu verkeren als ‘uiterst onzeker’, al zijn 

er nu geen acute problemen. Hij verwacht wel dat 

Samuel een financieel beroep op De Regenboog 

zal doen. De kosten voor levensonderhoud zijn 

enorm gestegen. Ook de benzinekosten lopen flink 

op, zeker nu Samuel meer huizen te bezoeken 

heeft. Als stichting De Regenboog betalen we, 

volgens de afgesproken verdeelsleutel, de helft 

van de vaste kosten die Samuel maakt.  
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Gyurika met Frank Koen in FTCH Tiszabökény 

 

Daarbij komt dat de vaste groep van sponsors die 

De Regenboog steunt ietwat terugloopt. Nieuwe 

aanwas van dergelijke trouwe vrienden, inclusief 

hun financiële steun, is gewenst. ‘Nu we zo veel 

zegen ervaren op ons werk in Oekraïne, hopen en 

bidden we dat dit werk goede voortgang mag 

hebben. De kinderen daar verdienen het zeker.’ 

 

 
 

Istvan in FTCH Regenboog is inmiddels een hele man,  

maar nog steeds sterk hulp behoevend. 

 

 

Uw steun blijft nodig! 

 

Gelet op de bemoedigende ontwikkelingen in de 

diverse huizen, en de onontbeerlijke steun van 

Samuel daarbij, voelen we ons vrij ook dit maal 

een beroep te doen op uw financiële steun. Zonder 

die steun kunnen we dit mooie werk niet 

continueren.  

 

We danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw 

meeleven en uw bijdrage! 

 

Giften zijn welkom op  

IBAN rekening NL36INGB0000182993  

T.n.v. Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis. 

 

Correspondentieadres: 

Diederik Douw 

Jeroen Boschstraat 7 

3141 XJ MAASSLUIS 

Tel. 06-52505755 

E-mail: djdouw@hotmail.com  

 

Website: www.stichtingderegenboog.nl 

 

 

 
 

 

Mede namens alle FTCH’s fijne feestdagen 

gewenst! 


