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Corona in Oekraïne 

In een land dat door een oorlog toch al geteisterd 
wordt en waar de economische situatie verder 
verslechterd, komt de corona-pandemie extra 
hard aan. Half november ging Oekraïne opnieuw 
in een, gedeeltelijke, lockdown. Nadat de cijfers 
van corona-besmettingen in de zomer, net als in 
ons land, flink waren gedaald, steeg het vanaf 
september schrikbarend snel. Dagelijks worden 
meer dan 12.000 nieuwe gevallen gemeld. Het 
land is eind november voor een groot deel rood 
gekleurd, de rest staat op oranje. Reizen van en 
naar Oekraïne is feitelijk verboden.  
 
Het gevaarlijke virus en de nare ziekte daarmee 
verbonden gaat ook onze vrienden van stichting 
Samuël niet voorbij. Begin november kregen we 
bericht van Csilla, ons contactpersoon van de 
stichting in Beregszász. dat Marika, die de 
boekhouding altijd nauwgezet bijhoudt, corona 
heeft. We wensen haar en de anderen die in hun 
omgeving besmet zijn geraakt van harte steun en 
Gods nabijheid toe, en hopen op een spoedig 
herstel.  
 

Activiteiten 

Na de eerste lockdown in Oekraïne moesten de 
medewerkers van Samuel ook vanuit huis 
werken. De kinderen bij de 11 FCTH’s konden niet 
naar school en moesten, zo goed en kwaad als 
het ging, online-onderwijs volgen. Geplande 
cursussen en uitjes in de zomer werden van de 
agenda geschrapt. 
 
Csilla was blij dat ze ons verslag kon doen van 
enkele bijeenkomsten die in oktober alsnog 
georganiseerd konden worden. Zo kwamen de 
ouders van de FTCH’s op 22 oktober in Beregszász 
bij elkaar voor een ‘opvoedcursus’. Dominee Géza 
Kacsó, van een naburig dorpje, en bestuurslid van 
Samuel, hield een bemoedigend verhaal over het 

belang van families zoals we dat uit de Bijbel 
leren. Het was een waardevolle dag, vertelt Csilla, 
waar de ouders hun ervaringen, mooie en 
moeilijke, met elkaar konden delen.  
 

 
 

Deelnemers aan de opvoedcursus in Beregszász 

 
Een week later was er alweer een programma 
opgezet, dit keer vooral gericht op ontspanning. 
De excursie ging naar de Sipot-waterval in het 
Karpatisch berggebied. Verder waren er 
meditaties, een filmavond en een kwis.  
 
Csilla meldt ook nog dat eind oktober de ouders 
van de FTCH’s hebben meegedaan aan een 
online-cursus van de regionale overheid. Die 
tweejaarlijkse cursus is een verplicht onderdeel 
als voorwaarde voor de geringe financiële steun 
die de overheid aan de FTCH’s biedt.  
 
Dat de financiële situatie in het land niet erg 
rooskleurig is blijkt ook uit het feit dat Samuel 
sponsors heeft gezocht om het nieuwe schooljaar 
van de FTCH-kinderen weer mogelijk te maken.  
 

FTCH’s 

Hoewel de corona pandemie veel last geeft, ging 
het werk rond de FTCH’s onverminderd door. Het 
huis in Peterfalva is beëindigd omdat de ouders 
het te zwaar vonden en het niet goed meer aan 
konden. De twee kinderen die nog in het huis 
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waren zijn met liefde opgevangen in het FTCH in 
Csetfalva. De Füsezi-familie in Nagybereg hebben 
maar liefst 7 nieuwe kinderen in hun huis 
opgenomen. In Beregszász nam de familie Ilosvay 
2 nieuwe kinderen op. Bij dit alles was de 
directeur van Samuel, Géza Sipos, weer een 
enthousiaste en vasthoudende hulp om ouders te 
helpen hun weg te vinden in de bureaucratische 
wereld die nodig is om alle papieren op orde te 
krijgen. 
 

 
 

Marika Ilosvary met de 2 nieuwe kinderen  
van het FTCH in Beregszász 

 

18-plushuis 

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van 
de plannen van Samuel om een woonhuis aan te 
kopen als plek voor begeleid wonen voor 18-
plussers. Wanneer kinderen in de FTCH’s de 
leeftijd van 18 hebben bereikt worden ze geacht 
zelfstandig verder te kunnen. Gelet op de 
kwetsbaarheid, en soms ook handicaps, van deze 
kinderen is dat veelal een te hoog gegrepen 
ideaal.  
 
Door corona heeft de verwezenlijking van dit 18-
plushuis vertraging opgelopen. Toch blijft het een 
mooi ideaal om na te streven. Vanuit De 
Regenboog hebben we vorig jaar dan ook graag 
geld gevraagd voor de aankoop van dit huis. We 
hebben daarvoor een gift van circa 2000 euro 
klaarstaan om aan onze vrienden van Samuel te 
kunnen overmaken voor dit mooie project. We 
danken onze gevers hiervoor hartelijk. Het 
wachten is op concrete plannen van Samuel zodat 
we het gereserveerde bedrag kunnen overmaken. 
We hopen dat de realisering van dit plan komend 
jaar weer kan worden opgepakt.  
 

Financiële steun 

Aan het eind van dit kalenderjaar willen we ook 
dit keer graag een beroep doen op de 
vrijgevigheid van onze contribuanten, sponsors 
en vrienden. Met uw geldelijke steun kunnen we 
de lopende kosten van het werk dat de Samuel-
medewerkers doen voor de helft betalen. 
Daarmee is de continuïteit van het belangrijke 
ondersteunende werk van de FTCH’s 
gewaarborgd.  
 
Graag zien we uw bijdrage tegemoet op IBAN-
rekening: NL36INGB0000182993 
t.n.v. stichting De Regenboog  
 

 
 

In feeststemming voor de belijdenis van Katalin Bogár, 
Katalin Farkas en Valér Heckó van FTCH Tiszabökény 

 

Nieuwsbrief per mail 

Wanneer u de nieuwsbrief in het vervolg via de e-
mail wilt ontvangen, stuurt u dan een mailtje met 
uw naam en adres naar: 
 
info@stichtingderegenboog.nl 
 
Correspondentieadres: 
Diederik Douw 
Abel Tasmanplantsoen 8 
2253 KA Voorschoten 
Tel. 06-52505755 
E-mail: djdouw@hotmail.com  
 
Website: www.stichtingderegenboog.nl 
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