Stichting De Regenboog
Reis naar Oekraïne
Van 4 tot 7 mei hebben Frank Koen en Janneke
Boer, voorzitter respectievelijk bestuurslid van De
Regenboog, een bezoek gebracht aan onze
vrienden in Oekraïne. In deze nieuwsbrief
vertellen ze over hun bevindingen.
Het verheugende nieuws is dat in de Family Type
Children Homes, de FTCH’s, -de negen huizen
waar ruim vijftig kinderen hun plek hebben
gevonden - het over het geheel genomen goed
loopt. De ouders doen hun uiterste best de hun
toevertrouwde kinderen liefdevol op te voeden.
Ze helpen ze om zich op hun toekomst voor te
bereiden.

Formeel vallen ze dan niet meer onder de
overheidsregeling en bekostiging van de wet op
de FTCH. Geen enkel FTCH-ouderpaar piekert er
echter over om de 18-plussers op straat te zetten.
Ze blijven zich verantwoordelijk voelen voor de
kinderen.
Maar probleemloos is de toekomst voor heel wat
kinderen bepaald niet. Als gevolg van
verwaarlozing in hun prille jeugd en/of
lichamelijke en verstandelijke beperkingen, zal
ongeveer de helft van de FTCH-kinderen niet
zelfstandig kunnen wonen. De andere helft zal,
over het algemeen goed geschoold, straks klaar
zijn voor de arbeidsmarkt en een eigen woonplek
gaan zoeken.

Nieuwe grotere kassen bij het FTCH in Nagybereg
Frank Koen en Janneke Boer
op bezoek in het FTCH in Visk

Juist die toekomst van de kinderen is in enkele
gesprekken met ds. Ferenc Tarackösi en Eva
Valkócz, beiden vanaf het begin nauw betrokken
bij het werk van onze samenwerkingspartner
Samuël, besproken. Het is tekenend en
bemoedigend dat Samuël hierover nadenkt en dit
onderwerp op de agenda zet.
Wanneer de kinderen in de FTCH’s de leeftijd van
18 bereiken, breekt een nieuwe periode aan.

Voor die kinderen die dat niet kunnen, heeft
Samuel ons gevraagd mee te denken over de
mogelijkheden voor een gezinsvervangend tehuis
en het opzetten van een ‘granny-project’. Met dat
laatste wordt beoogd dat jongeren wel
zelfstandig gaan wonen, maar granny’s hebben
die hen als coach/buddy ondersteunen. Zo nodig
kunnen de granny’s hen tijdelijk een thuisplek
geven. Granny’s kunnen FTCH-ouders zijn, maar
ook andere ouders kunnen deze rol vervullen.
Daarmee biedt dit project een woon- en leefvorm
tussen volledig zelfstandig wonen én het

Pagina 1.

Juli 2016
Jaargang 14, Nummer 1

permanent, onder begeleiding, wonen in een
gezinsvervangend tehuis.
Van onze kant juichen we deze initiatieven van
harte toe. We hebben geadviseerd dat een huis
voor 18-plusjongeren zo veel als mogelijk
zelfvoorzienend moet zijn, zodat het
onafhankelijk is van externe giften. Concreet is
Samuel op zoek naar een ‘projectmanager’ om de
plannen voor zo’n tehuis en het granny-project
verder uit te werken. Aan die uitwerking zitten
uiteraard de nodige financiële en juridische haken
en ogen vast.

opdat het ten goede komt aan alle
huizen/kinderen. Daarbij kan gedacht worden aan
zomerkampen, trainingen voor ouders en
dergelijke. Uit de rapportages die we vanuit
Oekraïne krijgen blijkt dat de training aan ouders
steeds meer invulling krijgt en professioneler
wordt. Een ontwikkeling waarvoor we dankbaar
zijn.
Nieuw FTCH
Intussen wordt er hard gewerkt aan de opening
van een nieuw FTCH, de tiende!

Wijsheid
We volgen deze ontwikkelingen met
belangstelling en hebben er vertrouwen in dat
Samuel hierin op de goede weg is en verstandige
beslissingen neemt. Behalve ons meedenken met
hen, hebben we ook een gift aan Samuel kunnen
overhandigen van € 4000. Voor het eerst is een
dergelijke gift niet gekoppeld aan een project met
bijbehorende begroting.

Huis voor het FTCH in oprichting in Munkács

Zoals vaak zit daar weer een bijzonder verhaal
aan vast. De Reformatuskerk in Munkács kwam
bij Samuel, met het verzoek een FTCH te starten.
Deze kerkelijke gemeente, waar een broer van
Ferenc dominee is, heeft een groot huis ter
beschikking om de kinderen te ontvangen. Frank
en Janneke hebben dit huis bekeken en achten
het, na een verbouwing, zeer geschikt als FTCH.
Het is een ruim bemeten huis en zeker geschikt
om als FTCH te gebruiken.
Iván in het FTCH in Visk

Als voorwaarde voor de gift hebben we gesteld
dat Samuel ‘in wijsheid’ het geld mag besteden,

Samuel vertelde ons dat voor dat nieuwe huis al
ouders klaar staan om het FTCH daadwerkelijk te
starten. Het zijn Irénke en Peter Baksa, vrienden
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van de ons welbekende Susanna, stafmedewerker
van Samuel die nog met zwangerschapsverlof is.
Frank en Janneke hebben het beoogde ouderpaar
bij Susanna thuis ontmoet en kregen van hen een
positieve indruk. De planning is dat al na de
zomer, september 2016 als het schoolseizoen
begint, dit FTCH daadwerkelijk van start gaat. We
waren blij verrast en zijn dankbaar over deze
nieuwe, verrassende ontwikkeling.

Financiën en verantwoording over 2015
Dankzij uw financiële steun konden onze
werkzaamheden in het afgelopen jaar
gecontinueerd worden.
Geconstateerd wordt dat er voor projecten
steeds minder een financiële ondersteuning
vanuit Nederland gevraagd, maar er steeds meer
vanuit lokale initiatieven wordt gerealiseerd.
Voornaamste uitgavenpost waren de activiteiten
van de onze partner, stichting Samuel ter
ondersteuning van de FTCH’s. Mede dit gegeven
gaf dat over 2015 de uitgaven 3.960 Euro lager
lagen dan de inkomsten.
Dit overschot is inmiddels als gift aan Samuel ter
beschikking gesteld, zoals u eerder in deze
nieuwsbrief hebt kunnen lezen.

Tuin bij het FTCH in oprichting in Munkács

Nieuwtje
Het eerste FTCH-kleinkind is geboren. Het is
Márk, zoontje van Monika, de oudste
pleegdochter van het FTCH in Péterfalva. Onze
bestuursleden waren in de gelegenheid om bij de
trotse ouders op kraambezoek te gaan.

Met het ouder worden van de kinderen verandert
ook de zorg die gegeven kan worden. Dit heeft
ook zeker financiële consequenties, zij het door
het geven van extra trainingen dan wel door het
ondersteunen van nieuwe vormen van
dagbesteding, denkt u aan het granny-project.
Totaal uitgaven - 13.964 Euro

Aandeel Exploitatiekosten Stg Samuël - 9227 Euro
Bestuurskosten Stichting De Regenboog - 737 Euro
Gift spec.project - 1000 Euro
FTCH de Regenboog - 1500 Euro
FTCH Feketepatak - 1500 Euro

Monika met Márk
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De FTCH’s de Regenboog in Beregszász en het
relatief nieuwe FTCH in Feketepatak hebben in
2015 beide een micro-krediet mogen ontvangen
op basis van geld welke door de jeugdgroep uit
Maassluis ter beschikking is gesteld. Voorwaarde
hierbij is dat de terugvloeiende opbrengsten
direct ten goede komen aan het werk van
stichting Samuel en daartoe opnieuw een
structurele bestemming krijgt.
Tevens is een eenmalige gift ter ondersteuning
van het ‘street children project’ in Beregszász
gedaan.
Totaal inkomsten - 17.923 Euro

Uw steun wordt gevraagd!
Om te blijven voldoen aan de vaste kosten die we
met Samuel delen, is uw financiële hulp nodig.
Ondanks alle schommelingen in de wisselkoersen,
blijft onze euro in Oekraïne nog altijd veel waard.
Dat is een belangrijk gegeven in een land waar de
kosten voor alledaagse dingen behoorlijk
oplopen.
Met onze geldelijke steun kunnen we dus nog
steeds het verschil maken en meer kinderen
helpen.
We hopen daarom dat u dit mooie werk blijft
steunen door uw gebed én dat u een financiële
bijdrage wilt geven.
Bij voorbaat danken we u voor uw medewerking.
Giften zijn welkom op
IBAN rekening NL36INGB0000182993
T.n.v. Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis.
Correspondentieadres:
Diederik Douw
Jeroen Boschstraat 7
3141 XJ MAASSLUIS
Tel. 06-52505755
E-mail: djdouw@hotmail.com

Sponsors - 6005 Euro

Website: www.stichtingderegenboog.nl

Vrienden - 5205 Euro
Giften kerken - 500 Euro
Collectes kerken - 2040 Euro
Violen Actie - 537 Euro
Interest - 166 Euro
Subsidie Gem Maassluis - 470 Euro
Giften voor specifieke projecten - 3000 Euro

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg
aan het einde van het boekjaar in totaal €
28.626,-
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