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Stichting De Regenboog
Groeten uit Oekraïne
Het heeft even geduurd voor u weer een
nieuwsbrief van De Regenboog onder ogen krijgt.
Door omstandigheden is het in 2015 niet mogelijk
gebleken met een bestuursdelegatie naar Oekraïne
af te reizen. Dat betreuren we uiteraard, maar via
mail en telefoon hebben we elkaar goed op de
hoogte kunnen houden. In deze brief willen we u,
heet van de naald, een terugblik geven op het jaar
2015. Zodat u weer op de hoogte bent van het
reilen en zeilen in de huizen, de FTCH’s, waar
meer dan vijftig kinderen liefdevol worden
opgevangen.

Elisabeth vertelt: ‘Van al die evenementen noem
ik: excursies, vakanties, conferenties en een
zomerkamp in Hongarije. Verder waren er lokale
vergaderingen en conferentie-weekends en
cursussen voor de families van de FTCH’s. In het
bijzonder wil ik noemen het eerste ‘Engelse Bijbel
Kamp’ dat werd georganiseerd voor de kinderen.

Jeugdgroep tijdens het Engelse Bijbel Kamp

De ouders van de FTCH’s tijdens een training

Alle kinderen, ook die van enkele
adoptiegezinnen, konden een week lang met
elkaar luisteren en leren van de Bijbellessen. Er
waren workshops en diverse spellen en we hadden
eindeloos plezier. Los daarvan heeft de staf van
Samuël op diverse conferenties de families van de
FTCH’s vertegenwoordigd.’

Elisabeth Knobloch, stafmedewerker op het
kantoor van Samuel in Beregszász, brengt het
bestuur en u, de trouwe sponsors en donateurs, de
hartelijke groeten over. Ze dankt God voor alle
steun die de gezinnen ervaren. Ook wil ze de
sponsors in Nederland van harte danken voor hun
financiële bijdragen. Ze laat weten dat Samuël
terugkijkt op een jaar dat ‘gezegend was en vol
van activiteiten’.

Het gezin van FTCH Visk genietend van een ijsje
tijdens een zomeractiviteit.
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Nieuw FTCH
Ook vertelt Elisabeth dat Samuël momenteel op
zoek is naar een geschikt ouderpaar voor een
nieuw op te zetten FTCH in Munkács. Naast de
bestaande 8 FTCH’s en een pleeggezin zou dat het
volgende huis, het tiende!, in Transkarpatië zijn.
Samuël werkt daarbij nauw samen met de
plaatselijke Reformatus Kerk.

In haar jaarrapport verheelt de Samuëlmedewerkster niet dat Oekraïne te kampen heeft
met ‘zware tijden, elke dag spanning en ook de
economische situatie geeft moeilijkheden’. Ze
besluit haar brief als volgt: ‘Als we kijken naar al
deze kinderen in de FTCH’s dan prijzen we Gods
grote naam dat Hij ons de mogelijkheid gaf –door
U, om deze kinderen te laten opgroeien in
liefdevolle families.’

Een deel van de kinderen in FTCH Nagydobrony
In het (vooralsnog) nieuwste huis in Feketepatak

Nu het werk in de FTCH’s gestabiliseerd is en al
vele jaren loopt, breekt het moment aan dat
kinderen in de FTCH’s hun schoolloopbaan gaan
afronden. Een belangrijk moment omdat dan de
vraag onder ogen gezien moet worden: hoe verder
met mijn leven? Elisabeth laat weten dat Samuël
de ouders en de kinderen hierbij met raad en daad
bijstaat. In de gezinnen waar gehandicapte
kinderen zijn geven de ouders voortdurend hun
beste krachten om ook deze kinderen medisch en
pedagogisch het beste te geven.

Afscheid
Nadat Piet Houtman eind 2014 al afscheid had
genomen van onze vrienden in Oekraïne, heeft hij
deze zomer van het bestuur afscheid genomen.
Vanaf 2003 is Piet Houtman heel nauw betrokken
geweest bij het werk in Oekraïne. Vele jaren was
hij voorzitter van het bestuur van stichting De
Regenboog.

Gezamenlijk overleg met stichting Samuel

Samen film kijken in FTCH Csetfalva

Hij ziet met dankbaarheid terug op al die jaren
waarin het werk uitgroeide en stabiliseerde. Hij
roemt de toegenomen samenwerking met Samuël.
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‘In de loop der jaren konden we elkaar, ondanks
de verschillen in cultuur, steeds beter vinden’,
aldus de oud-voorzitter.
Houtman dankt de vrienden daar voor hun goede
samenwerking en wenst ze Gods zegen voor de
toekomst.

Financiën en verantwoording over 2014
Dankzij uw financiële steun konden onze
werkzaamheden in het afgelopen jaar
gecontinueerd worden.

Piet Houtman bij een bezoek aan FTCH Tiszabökény

Als bestuur zijn we dankbaar voor de inzet en
energie die Piet Houtman heeft gegeven aan dit
werk. Als blijk van waardering heeft het bestuur
hem en zijn vrouw Marijka een fraai Leerdams
sierglas aangeboden. In de vaas zijn alle kleuren
van de regenboog verwerkt. Op de bodem van de
vaas is gegraveerd: ‘Bedankt Piet 2003-2015’.
Frank Koen is nu de voorzitter van de stichting.

Teodóra in FTCH Péterfalva

In 2013 is er besloten om als stichting de
Regenboog op een gelijkwaardige voet te gaan
werken met stichting Samuel. Financieel heeft dit
als gevolg dat ook in de financiering van de
activiteiten van stichting Samuel voor 50% wordt
bijgedragen.

Gift
Onze stichting kreeg afgelopen zomer een verzoek
om structureel bij te dragen aan het
straatkinderenproject ‘Het Arendsnest’ in
Beregszász. Het betreft voornamelijk dagopvang
en naschoolse opvang van huis- en thuisloze
kinderen. De mensen achter deze stichting kennen
we goed; de familie Brokaar. Toen zij nog daar
woonden hebben we bij hen wel gelogeerd als we
de FTCH’s gingen bezoeken. Omdat structurele
hulp niet past bij het doel van onze stichting,
hebben we gemeend er goed aan te doen dit mooie
project eenmalig te steunen met een gift van 1000
euro.

Vader en zoon in FTCH Csetfalva
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Over 2014 waren de uitgaven lager dan de
inkomsten. Dit kwam mede doordat een
bestuursreis naar Oekraïne wegens de
oorlogsdreiging in de eerste helft van 2014 niet
door is gegaan.

Inkomsten 2014
Sponsors en vrienden
Collectes
Andere giften en acties
Subsidie Gem. Maassluis
Totaal

11872
2100
1159
470
15601

Uitgaven 2014
FTCH ondersteuning
Bestuurs-/reiskosten
Overigen
Totaal

8790
2219
505
11514

Uw steun blijft nodig!
Uit de brief die Elisabeth ons stuurde blijkt wel
dat de oorlogsdreiging in het land doorwerkt op de
economie. De situatie blijft gespannen en is broos.
Voor ons als stichting is het daarom belangrijk dat
we kunnen bijdragen aan de vaste kosten die
Samuël maakt ter ondersteuning van de FTCH’s.
We doen daarom ook dit jaar opnieuw een beroep
op uw mooie werk wilt blijven steunen.
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.

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg
aan het einde van het boekjaar in totaal € 24.667,Goed is om hierbij te vermelden dat de reserves
worden aangehouden om bij te kunnen springen in
geval van calamiteiten met kinderen of gezinnen
van de FTCH’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
medische ingrepen.

Correspondentieadres:
Diederik Douw
Jeroen Boschstraat 7
3141 XJ MAASSLUIS
Tel. 06-52505755
E-mail: djdouw@hotmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl

Lívia in het pleeggezin in Bótrágy

Mede namens alle FTCH’s fijne feestdagen
gewenst!

Márk van FTCH ‘de Regenboog’ in Beregszász
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