Stichting De Regenboog
Opening FTCH in Múnkacs
In Oekraïne loopt de planning vaak net even
anders dan aanvankelijk gedacht. In de vorige
nieuwsbrief kondigden we het al aan, maar nu is
het echt zo ver. Op 1 juni 2017 is de tiende FTCH
daadwerkelijk van start gegaan. Een mijlpaal in de
geschiedenis van onze stichting en van Samuel,
onze zusterorganisatie in Beregszász.

Openingsceremonie in bijzijn van
de burgemeester van Múnkacs

Het huis van het nieuwe FTCH in Múnkacs

De dag van 1 juni heeft in veel landen, ook in
Oekraïne, een speciale betekenis. Die eerste juni
is ‘internationale dag van het kind’, ook wel
Kinderdag genoemd. Het verwijst naar een
aanbeveling van de Verenigde Naties uit 1954 om
deze dag speciaal aan kinderen en hun rechten te
wijden. De feestdag wordt vaak benut voor trips
naar pretparken, dierentuinen en musea en er
zijn cadeautjes voor kinderen.

We feliciteren onze samenwerkingspartner
Samuel en de ouders van harte met de opening
van dit nieuwe huis. Ook wensen we hen Gods
zegen toe bij hun belangrijke werk bij de
opvoeding van en het begeleiden van deze vaak
kwetsbare kinderen. Samuel heeft op de
Facebookpagina een reeks foto’s geplaatst, waar
de blije kinderen en het fraaie huis goed te zien
zijn. Zie hun facebook groep op
https://www.facebook.com/groups/3701011630
45093/

In Múnkacs, helemaal in het westen van
Oekraïne, was 1 juni een bijzondere dag omdat
Péter en Irénke Baksa de trotse ouders werden
van hun FTCH. Dit nieuwe FTCH, waar afgestoten
weeskinderen een veilige plek krijgen in een
warm gezin, is mede mogelijk gemaakt door de
steun van het plaatselijk jeugdzorgcentrum en het
lokale bestuur van de stad.
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Ontwikkelingssamenwerking
De opening van dit tiende FTCH is een natuurlijk
moment om even stil te staan bij onze
betrokkenheid als stichting bij deze vorm van
ontwikkelingssamenwerking, specifiek gericht op
duurzame hulp aan kinderen. In 2005 komt de
samenwerking met Samuel, de diaconale tak van
Reformatuskerk, echt tot bloei. Er zijn dan drie
FTCH’s in gebruik. Een jaar later wordt de vierde
al aangekocht. In Nederland maken we dankbaar
gebruik van de mogelijkheden die de Nationale
Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO) biedt
om nieuwe huizen in Oekraïne aan te kopen.

De kinderen van FTCH Visk bij de motorrit die jaarlijks
gehouden wordt voor de FTCH’s

Inmiddels is in Nederland de NCDO ter ziele en is
het inzamelen van grote geldbedragen om
nieuwe huizen te bekostigen, niet echt meer
mogelijk. Zonder dat expliciet zo te hebben
afgesproken, heeft Samuel die gewijzigde
omstandigheden moeiteloos verwerkt in hun
werkwijze.
In 2012 werden we bij een bezoek aan onze
partner in Beregszász verrast door nieuwe
ontwikkelingen. Zo ging er in Botrágy een
‘fosterhouse’ van start, met hulp en steun van
Samuel. Het 9e huis in Feketepatak en nu het
tiende in Múnkacs, bevestigen die eerder
ingezette trend. Een trend waarbij Samuel het
voortouw neemt en wij meer op afstand geraken.

Het FTCH in Nagybereg dat mede met NCDO fondsen
tot stand kwam

De filosofie van de NCDO-projecten is om met
‘externe financiering hulp te bieden aan lokale
organisaties’, met als uiteindelijk doel dat zij de
verantwoordelijkheid overnemen. Er ontstaat een
mooie samenwerkingsvorm tussen Nederland als
gulle gever waarmee huizen worden aangekocht
én Samuel dat zich inzet ouders te zoeken om de
FTCH’s daadwerkelijk te starten. De overheid daar
ziet het belang van deze vorm van hulpverlening
in en draagt bij aan de maandelijkse lasten van de
ouders.
Het gezin Laczkó in Botrágy
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Als bestuur juichen we die ontwikkeling alleen
maar toe. Het geeft aan dat Samuel steeds meer
de verantwoordelijkheid op zich neemt. Niet
alleen voor de hulp en begeleiding van de ouders
en meer dan vijftig kinderen in de FTCH’s, maar
nu ook voor de uitbreiding van het werk, door
nieuwe FTCH’s mogelijk te maken.

Mede hierdoor lagen de uitgaven over 2016 1.401
Euro hoger dan de inkomsten.

Verantwoording over 2016
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 wordt gevraagd. Steeds meer
wordt vanuit lokale initiatieven gerealiseerd,
zoals u ook weer in deze nieuwsbrief heeft
kunnen lezen.

Op excursie naar Eger

Voornaamste uitgavenpost waren de activiteiten
van onze partner, stichting Samuel ter
ondersteuning van de FTCH’s.

Seminar voor de kinderen tijdens zomerkamp

Daarnaast zijn er een tweetal speciale giften door
de stichting gedaan. Ten eerste betrof dit een gift
van 4.000,- euro aan stichting Samuel om een
impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van
de kinderen.
De tweede gift van 3.000,- euro betrof een
eenmalige schenking voor woonruimte voor een
Roma gezin, waar Jack Keijzer bij betrokken is.
Het is hierbij goed te vermelden dat deze gift
door specifieke betrokkenen bijeen is gebracht.
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Vandaar dat we ook voor deze zomerperiode een
beroep op onze donateurs en sponsors willen
doen, dit mooie werk financieel te blijven
steunen. Bij voorbaat danken we u reeds voor uw
gift.
Uw giften zijn van harte welkom op
IBAN rekening NL36INGB0000182993
T.n.v. Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis.
Correspondentieadres:
Diederik Douw
Abel Tasmanplantsoen 8
2253 KA Voorschoten
Tel. 06-52505755
E-mail: djdouw@hotmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl
Financiële steun
Vooralsnog blijft er ook voor ons nog werk aan de
winkel. We willen onze partner in Oekraïne van
harte blijven steunen in hun werkzaamheden. De
vaste personeelskosten, in totaal werken er drie
personen, drukken zwaar op hun begroting. Ze
zijn dan ook zeer content met onze financiële
steun om hun diaconale taak ten volle waar te
maken.

Spelletjes voor de kinderen tijdens door Samuel
georganiseerd zomerkamp

Nieuwsbrief per email

Gezamenlijk sporten tijdens door Samuel georganiseerd
zomerkamp

Zoals u wellicht weet zijn alle jaargangen van
onze nieuwsbrief ook op onze internetsite als PDF
bestand terug te vinden.
Wij willen u echter ook de mogelijkheid bieden
om de nieuwsbrief, in plaats van op papier, als
PDF toegestuurd te krijgen.
Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u zich
aanmelden door een e-mail te sturen naar:
info@stichtingderegenboog.nl
Graag in het onderwerp vermelden dat het om
een aanmelding voor de nieuwsbrief gaat.
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