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

Voortdurende oorlog 

De brute aanvalsoorlog van Rusland tegen 
Oekraïne gaat onverminderd door. Onze vrienden 
van stichting Samuel in Beregszász in 
Transkarpatië, vertellen ons hoezeer die oorlog, 
ook in het verre westen van het land, doordringt 
en een stempel op het dagelijks leven drukt. 
Ágnes, onze contactpersoon van Samuel, laat 
weten dat er momenteel brandstoftekorten zijn. 
Ook gaat vrijwel dagelijks het luchtalarm af en is 
elektriciteit vaak afgesloten. Ondanks deze 
somber stemmende berichten gaat het werk van 
Samuel onder de gezinnen met kinderen in de 
FTCH’s op volle kracht door. Ze danken God, laat 
Ágnes ons weten, dat hun levens niet in direct 
gevaar zijn vanwege de oorlog en dat ze hun 
werkzaamheden kunnen blijven doen. Nog een 
tweetal gezinnen verblijft in Hongarije. Ze zijn 
daarheen uitgeweken om een oproep voor het 
leger te ontlopen, wachtend op betere tijden.  
 
Het afgelopen jaar heeft Samuel, zo goed en 
kwaad als het ging, de ouders met hun gezinnen 
fysiek en mentaal gesteund. In maart hebben de 
kinderen van de FTCH’s een financiële bijdrage 
gekregen. Een maand later werd er steun 
verleend door kleding, medicijnen en 
voedingswaren te verstrekken.  
 

 
 

Activiteit met moederdag 

Daarnaast was er tijd en ruimte voor activiteiten 
die voor de nodige ontspanning zorgen, zoals het 
vieren van moederdag, een dag die in Oekraïne 
veel uitbundiger wordt gevoerd dan in Nederland. 
Moederdag heeft in Oekraïne dan ook een 
uitgesproken christelijk karakter. 
 

 
 

Groepsspel tijdens het kinderuitje van juli 

 
In juni was er voor de kinderen een speciaal uitje 
met digitaal schatgraven en een heus 
luchtkasteel. De maand erna werd onder meer 
benut om de kinderen bij te spijkeren in de 
Hongaarse, Oekraïense en Engelse taal, alsook in 
rekenen. Vanwege de oorlog, en eerder al 
vanwege de covid-pandemie, zijn er heel wat 
lesuren uitgevallen. In september, bij de start van 
het nieuwe schooljaar, kregen de kinderen een 
compleet schoolpakket, tassen met 
schoolspullen, toegeschoven. In de maand 
oktober hebben de kinderen met gedichten en 
liederen de ouderen in hun omgeving in het 
zonnetje gezet, tijdens de door Dorcas 
georganiseerde ‘internationale dag van de 
ouderen’.  
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In november deden de kinderen van de FTCH’s 
mee aan een creatieve wedstrijd: ‘Hier ben ik 
goed in’. In december waren er leuke activiteiten 
rond Advent, samen met de Reformatuskerk, ook 
werd er een opvoedcursus voor de ouders 
georganiseerd. Verder wil Samuel juist in dit jaar 
de kinderen rond Kerst verrassen met een 
geschenk.  
 

 
 

Samen eten op kamp 

 
Ágnes had ook slecht nieuws te melden over de 
gezondheidssituatie van de directeur van Samuel 
Géza Sipos. Hij heeft prostaatkanker en krijgt daar 
momenteel chemokuren voor.  
 
Ágnes roept ons op voor Géza te bidden, alsook 
voor het werk van de stichting. Ook voor het volk 
van Oekraïne vraagt ze om gebed voor vrede en 
een eind aan de oorlog. Vanzelfsprekend geven 
wij deze oproep tot meeleven en meebidden 
graag door aan de vrienden en sponsors van 
Samuel in Nederland. 
 

Financiële verantwoording 

In 2021 zijn er geen specifieke projecten geweest 
welke een extra financiële ondersteuning vanuit 
Nederland behoefden. De voornaamste 
uitgavenpost was in 2021 dan ook de activiteiten 
van onze partner, stichting Samuel ter 
ondersteuning van de FTCH’s. Voor 2021 
bestonden deze voor ongeveer 30% uit de kosten 
die voor trainingen, seminars en kampen gemaakt 
werden. Met de trainingen en kampen werd een 
inhaalslag gemaakt ten opzichte van de 

voorgaande jaren, toen deze door Covid maar in 
beperkte mate konden doorgaan. Het aandeel in 
de kosten lag in de voorgaande jaren ook 
beduidend lager. 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.  
 

 
 
 
Mede door de hernieuwde mogelijkheden voor 
trainingen en kampen lagen de uitgaven over 
2021 3.688 Euro hoger dan de inkomsten.  
Als bestuur is er in 2021 geen bezoek aan 
Oekraïne gebracht. Ook hier beperkte de Covid-
19 maatregelen de mogelijkheden. Via email en 
internet is er wel geregeld contact over de 
activiteiten. De bestuurskosten konden daarmee 
tot 2% van de totale uitgaven beperkt blijven. 
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Steun vanuit Nederland 

Als stichting De Regenboog voelen we ons zeer 
verwant met onze partner in Oekraïne en zijn 
onder de indruk van hun geloof, inzet en mentale 
veerkracht. Een reis van ons bestuur naar 
Oekraïne achten we onder deze omstandigheden 
niet verantwoord. Wel hebben we aangegeven 
dat, vanwege de oorlogssituatie en de enorme 
gevolgen die dat heeft op het land, wij ons willen 
inspannen onze financiële steun, ook ná 2023, 
nog te continueren.  
 

 
 

Groepsactiviteit met kinderen van verschillende FTCH’s 

 
We nemen nu jaarlijks de helft van de 
operationele kosten, personeel en administratie, 
voor onze rekening. Afhankelijk van de inkomsten 

van onze stichting en de reserves die we voor 
noodgevallen hebben aangelegd, kunnen we die 
financiële steun nog wat langer voortzetten.  
 
Daarom willen we ook voor het nieuwe 
kalenderjaar de achterban van stichting De 
Regenboog vriendelijk maar dringend verzoeken 
onze vrienden in Oekraïne te blijven steunen, 
zeker in deze uiterst moeilijke periode die ze nu 
doormaken.  
 
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 
 

 
 

Spelenderwijs samen leren 
 

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 emailadres 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 
 

mailto:info@stichtingderegenboog.nl
mailto:djdouw@hotmail.com
http://www.stichtingderegenboog.nl/
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Het bestuur van Stichting De Regenboog  

wenst u een gezegend nieuw jaar! 

 
 

 
 

Kerstwens van Samuel 
met foto van een kersttaart gemaakt in de bakkerij 

 van de Ilosvay familie (FTCH Beregszasz) 


