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

Crisis in Oekraïne 

Graag willen we u als vriend of donateur van onze 
stichting aan het eind van het jaar bijpraten over 
het wel en wee van onze vrienden in Oekraïne. 
Net als vorig jaar is de situatie in het land verre 
van gunstig. In het oosten van het land is het 
grote buurland Rusland nog steeds bezig met de 
opbouw van militair materieel aan de grens met 
Oekraïne waardoor de onrust wordt 
aangewakkerd.  
 
Ook het coronavirus veroorzaakt nog veel 
problemen en zorgen. Begin december was 
slechts 27 procent van de bevolking volledig 
gevaccineerd. Het aantal te betreuren doden, als 
gevolg van corona, is opgelopen naar bijna 
90.000. De vierde coronagolf, die nu in het land 
woedt, doet een aanslag op het zorgsysteem.  
 
Gelukkig horen we van onze zusterpartner daar, 
stichting Samuel, geen al te verontrustende 
geluiden, waar we uiteraard heel dankbaar voor 
zijn. In elk geval belet het rondwarende virus ons 
om onze partner in Oekraïne te bezoeken. We 
houden elkaar voortdurend per e-mail op de 
hoogte. We hopen uiteraard dat de situatie het 
binnenkort toelaat om elkaar weer lijfelijk te 
ontmoeten. 
 
In de brief van ons bestuur aan Samuel, aan het 
eind van het kalenderjaar, hebben we opnieuw 
onze steun en bemoediging aan Samuel 
uitgesproken, zodat ze hun belangrijke 
ondersteunende werk aan de huizen met 
kinderen (FTCH’s) kunnen voortzetten. We 
hebben hen beloofd ook de komende paar jaar 
nog financieel te steunen. Onze stichting neemt 
de helft van de operationele kosten voor zijn 
rekening.  
 

Jubileum 

Op 4 december vierde het FTCH in Visk het 
tienjarig jubileum. Jószef en Livia Kiss, de ouders 
van het huis, hebben dat heuglijke feit met een 
‘dankbaarheidsfeest’ gevierd. Zij mochten de 
afgelopen jaren aan acht kinderen een veilig thuis 
bieden. De Kiss-familie laat ons weten dat ze God 
danken voor Zijn zegen op het werk dat ze mogen 
doen in Visk.  
 

 
 

De ouders van FTCH Visk (midden), omringt door andere 
FTCH ouders en leden van stichting Samuel 

 
Intussen is het twintig jaar geleden dat in 
Beregszász het eerst FTCH werd geopend. Vanuit 
Nederland werd dit huis ‘financieel geadopteerd’. 
In 2003 kwam hieruit stichting De Regenboog 
voort. De bedoeling was, om na dit eerste huis, 
andere huizen op te zetten of aan te kopen, zodat 
veel meer kwetsbare kinderen een veilig thuis 
zouden krijgen. We mogen vaststellen dat die 
doelstelling van destijds op zegenrijke wijze is 
gerealiseerd. 
 
Zonder aarzeling mogen we stellen dat Cees van 
de Kerk een van de drijvende krachten is geweest 
van onze stichting. Met zijn gedrevenheid wist 
Cees mensen enthousiast te maken en hij kreeg 
dingen voor elkaar die je niet zou verwachten.  
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Op 16 september 2021 is Cees van de Kerk op 93-
jarige leeftijd overleden. Zijn kinderen en 
kleinkinderen noemen hem in de rouwkaart een 
‘zeer bijzonder mens’. Dat is ook zoals wij Cees 
kennen. We herinneren Cees van de Kerk in 
dankbaarheid en met respect.  
 

Ontwikkelingen 

Wij zijn blij te constateren dat er lokaal steeds 
meer wordt opgepakt, zonder dat wij als stichting 
de Regenboog hier direct bij betrokken dienen te 
zijn. Het starten van een nieuw huis in Munkács 
enkele jaren terug was hier al een voorbeeld van. 
Recentelijk kregen wij het heugelijke nieuws van 
onze zusterpartner Samuel dat zich wederom een 
stel heeft aangemeld als toekomstig FTCH gezin. 
 
Het stel heet István en Judit Vinda en zij wonen 
samen met hun zoon Ármin en geadopteerde 
dochter Antónia in Nagydobrony. Ze doen aan 
veeteelt en daarbij kleinschalige landbouw voor 
eigen levensonderhoud. Ook werkt István als 
sergeant van de wacht en werkt Judit in haar vrije 
tijd als banketbakker. De familie Vinda wendde 
zich in 2019 tot Samuel voor hulp bij het 
adopteren van een kind. Dit leidde ertoe dat de 4-
jarige Antónia bij het gezin is gekomen en 
opgenomen is in een liefdevolle en zorgzame 
familie.  
 

 
 

Het gezin Vinda 

 
Na de 20-jarige jubileumviering van Samuel, 
hebben ze de keuze gemaakt om ook een 
volwaardig FTCH gezin te willen zijn.  
 

 
Op dit moment is Samuel op zoek naar een huis 
voor hen in het buitengebied, zodat ze het FTCH 
kunnen beginnen en ze ook de agrarische 
activiteiten kunnen voortzetten. 
 

 
 

Kinderen van verschillende FTCH’s tijdens een 
groepsactiviteit 

 

Financiële verantwoording 

In 2020 zijn er geen specifieke projecten geweest 
welke een extra financiële ondersteuning vanuit 
Nederland behoefden. De voornaamste 
uitgavenpost was in 2020 dan ook de activiteiten 
van onze partner, stichting Samuel, ter 
ondersteuning van de FTCH’s.  
In 2020 bestonden deze voor ongeveer 1/5 uit de 
kosten die voor trainingen, seminars en kampen 
gemaakt worden. Dit is een lager aandeel dan 
gebruikelijk was in de afgelopen jaren. 
Voornaamste reden hiervoor was dat de 
mogelijkheden voor trainingen en dergelijke door 
corona maatregelen in Oekraïne beperkt waren.  
Het overige deel zijn de organisatiekosten die 
Samuel heeft. De vaste personeelskosten, in 
totaal werken er drie personen, hebben hierbij 
een groot deel in hun begroting.  
Als bestuur is er in 2020 geen bezoek aan 
Oekraïne gebracht. Ook hier beperkten de corona 
maatregelen de mogelijkheden. Middels e-mail 
en sociale media is er wel geregeld contact over 
de activiteiten. De bestuurskosten konden 
daarmee tot 2% van de totale uitgaven beperkt 
blijven. 
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De lijn van 2020 is ook in het lopende jaar 
voortgezet, zij het dat er voor de ondersteuning 
van de FTCH´s en stichting Samuel 15% meer 
kosten zijn gemaakt.  
 

Dit verschil komt voornamelijk doordat er dit jaar, 
binnen de corona maatregelen van de Oekraïense 
overheid, meer groepsactiviteiten en trainingen 
mogelijk waren. 
 

 
 

Ouders van verschillende FTCH’s tijdens een seminar 

 

Financiële steun 

Gelet op onze beloften die we als stichting 
opnieuw aan Samuel hebben bevestigd, willen we 
graag weer een beroep doen op uw vrijgevigheid 
om het werk in Oekraïne te kunnen voortzetten. 
Die steun is van belang, zeker in deze voor hen 
zware en moeilijke jaren.  
 
Graag zien we een gift van u tegemoet op IBAN-
rekening: NL36INGB0000182993 
t.n.v. stichting De Regenboog 
 

Nieuwsbrief per e-mail 

Wanneer u de nieuwsbrief in het vervolg via de e-
mail wilt ontvangen, stuurt u dan een bericht met 
uw naam en adres naar: 
 
info@stichtingderegenboog.nl 
 
Correspondentieadres: 
Diederik Douw 
Abel Tasmanplantsoen 8 
2253 KA Voorschoten 
Tel. 06-25072432 
E-mail: djdouw@hotmail.com 
 
Website: www.stichtingderegenboog.nl 
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