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

Oorlog in Oekraïne 

 
Beste donateurs en vrienden van stichting De 
Regenboog  
 
Het was maar kort bericht dat Agnes van stichting 
Samuel ons deze week stuurde. ‘Met ons gaat het 
goed, ondanks de oorlog’. Het is een hele 
geruststelling dat de gewelddadigheden van de 
Russen in dit deel van Oekraïne nog niet is 
losgebarsten. In Transkarpatië, in het uiterste 
Zuidwesten van Oekraïne, is het relatief rustig. In 
dit Hongaars sprekende deel van het immens 
grote Oekraïne is het oorlogsgeweld nog 
uitgebleven.  
 
Die geruststelling is overigens wel relatief, want 
de gevolgen van de oorlog zijn fysiek en psychisch 
steeds meer merkbaar. De spanning kruipt onder 
je huid. Velen in het gebied zijn uitgeweken, 
gevlucht, naar Hongarije. Ook drie families, die 
een FCTH onder hun hoede hebben, zijn naar het 
buurland Hongarije gevlucht om daar een veilig 
heenkomen te zoeken. Het betreft de families 
Füzesi, Kincses en Ilosvay. Intussen doet Samuel-
voorman Géza er alles aan om de achtergebleven 
families met hun kinderen met raad en daad bij te 
staan.  
 
Vanuit Oekraïne zelf vluchten mensen ook 
richting Transkarpatië. De scholen worden 
gebruikt voor opvang van vluchtelingen. Het 
houdt in dat de kinderen geen onderwijs kunnen 
krijgen. Iedereen is gespannen over de dreigende 
situatie. Ze vragen zich steeds af of ze kunnen 
blijven of ook de wijk moeten nemen. Inmiddels 
worden de economische gevolgen van de oorlog 
ook steeds meer voelbaar. Er is vaak geen geld in 
de automaten beschikbaar en een tankbeurt voor 
de auto is onder beperking gesteld.  
 

In haar bericht aan ons zegt Agnes dat ze graag 
wil dat we voor hen persoonlijk bidden én voor 
vrede in het land. Vanzelfsprekend willen we heel 
graag aan dat verzoek voldoen en ook jullie 
vragen het sterke wapen van het gebed in te 
zetten in deze trieste situatie.  
 

Financiële steun 

Graag willen we 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 dan ook uw gift tegemoet, alvast 
heel hartelijk dank! 
 
Uw gift kan naar:  
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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