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Stichting De Regenboog
Jubileum FTCH De Regenboog
Op 15 mei 2008 bestond FTCH ‘De Regenboog’ in het
Oekraïense Beregovo tien jaar. Dit jubileum werd met tal
van gasten gevierd. Ook een delegatie van stichting ‘De
Regenboog’ uit Maassluis was aanwezig om met de ouders
Attila en Marika en hun grote gezin dit heuglijke feit mee te
beleven. Dit huis in Beregovo was in Trans-Karpatië het
eerste Family Type Children Home (FTCH). In die zin
hebben deze ouders met deze vorm van opvang van wees- en
afgestoten kinderen in hun eigen gezin echt pionierswerk
verricht. De feestelijkheden werden geopend door de
bisschop van de Reformatus kerken in de Transkarpaten,
Zán Fábián Sándor. De burgemeester van Beregovo, István
Gajdos, was in zijn toespraak uitgesproken positief over dit
werk. ,,Dit is de beste oplossing voor kinderopvang’’, zei
Gajdos. Zo functioneert dit huis in de regio ook als
voorbeeld omdat ze bewezen hebben dat dit concept
uitstekend werkt.
Piet Houtman voerde als voorzitter van het bestuur van
stichting ‘De Regenboog’ ook het woord. Hij bedankte de
ouders
voor hun
grote
inzet. Er
waren,
juist ook
omdat het
in de
begintijd
vaak
pionieren
en
improvise
Piet Houtman spreekt het jubilerende gezin toe ren was,
wel eens
discussies. Maar, zegt Houtman, nooit was er enige twijfel
over de zorg die de ouders in dit huis aan de kinderen geven.
,,In die zorg kunnen we iets zien van de afspiegeling van
Gods liefde voor ons.’’
Ook richtte Houtman zich in zijn toespraak tot de overheden
in de Oekraïne. Hij dankte hen voor hun betrokkenheid die
zich ook uit in
de maandelijkse
bijdrage die de
gastouders
ontvangen voor
de verzorging
van de kinderen.
Mede met steun
van de
Nederlandse
overheid, via de
Voordracht door de kinderen
Nationale
Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO), is het

mogelijk om nieuwe huizen voor FTCH’s aan te kopen. Met
de steun en begeleiding van de lokale ‘Stichting Samuel’ is
er zo een goede basis ontstaan voor een structurele aanpak
van een groot
probleem in de
Oekraïne, aldus
Houtman.
Na de diverse
speeches gaven de
kinderen van het
jubilerende huis
blijk van hun zangen voordrachtkunst.
Bestuursvoorzitter
Rijk aangericht feestbuffet!
Piet Houtman vond
het ontroerend om te zien dat er geen onderscheid is te
merken tussen de eigen kinderen van het gezin en de
opgenomen kinderen. Het is zelfs zo dat Marika en Attila
zeer recent nog een kind (Levente, anderhalf jaar oud)
hebben geadopteerd omdat Marika het niet over haar hart
kon verkrijgen dat het kind van hulp verstoken zou blijven.
Omdat ze met hun aantal van tien kinderen op het wettelijk
maximum voor een FTCH zaten, is dat kind voor hun eigen
rekening. ,,Het tekent hun hart voor deze kinderen’’, merkt
Houtman op.
Bij een jubileum
hoort natuurlijk een
cadeau. Namens
stichting ‘De
Regenboog’ en
‘Samuel’ is een grote
oven met een
gaskookplaat
aangeboden aan het
gezin. Een passend en
bruikbaar geschenk
De Regenboog in feesttooi
voor de pas
verbouwde keuken in dit FTCH.

Contact
Het bezoek van de bestuursdelegatie van ‘De Regenboog’
bestaande uit Frank Koen, Diederik Douw en Piet Houtman
werd ook benut om
de andere ouders en
hun kinderen in de
FTCH’s te
bezoeken. Dat
wordt altijd aan
beide kanten zeer op
prijs gesteld omdat
het directe contact
toch weer heel
anders is dan
Bellen blazen, FTCH Csetfalva
indirect via
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maandrapporten die onze stichting via ‘Samuel’ krijgt
aangeleverd.

Subsidies

Nieuwe ontwikkelingen
In de vorige editie van de Nieuwsbrief van stichting ‘De
Regenboog’ meldden we al het een en ander over de
verbouw van de aangekochte huizen in Nagy Dobrony en
Nagybereg (respectievelijk FTCH no 5 en 6). Bij de FTCH
in Nagy Dobrony zijn helaas enkele vertragingen
opgetreden. Zo is een bouwvergunning te laat aangevraagd.
Gevolg daarvan is dat de bouwactiviteiten stil kwamen
liggen omdat eerst een gasleiding verlegd moest worden.
Dat kan pas zodra de bouwvergunning is verleend.
Niettemin is de verwachting dat de verbouw in de komende
maanden wordt afgerond. Overigens woont de familie al
geruime tijd in
het huis in
Nagy
Dobrony.
Na aankoop
van de FTCH
in Nagybereg
is nu geld
nodig om het
huis dat nog in
“casco”
stadium is af
FTCH Nagybereg in casco-fase
te bouwen. De
detail plannen voor de afbouw zijn bijna afgerond.
Een heel nieuwe ontwikkeling is gaande in een ander deel
van Trans-Karpatië in de plaats Visk. De kerkelijke
gemeente is daar, met behulp van veel vrijwilligers, zelf aan
de slag gegaan om een huis te bouwen dat als FTCH kan
functioneren. De bouw gebeurt aan de hand van een door
ons eerder ontwikkeld schema voor een “standaard FTCH”
Het is echt werk van onderop dat in geloof wordt gedaan.
Onze stichting wil dit initiatief graag ondersteunen en heeft
in principe toegezegd bij te willen dragen om materiaal aan
te schaffen. Een definitieve toezegging zullen we pas doen
nadat een volledig bouwplan met kostenbegroting is
ontvangen. Een bijkomend voordeel van het initiatief in
Visk is dat de lokale
gemeenschap actief
betrokken is bij de
realisering van een
FTCH en daarbij dit
initiatief wijder
gedragen wordt,
ook bij het sociaal
ondersteunen van
het gezin door de
lokale
gemeenschap. De
betrokkenheid van
de dorpen en
kerkelijke
gemeenten bij dit
werk voor verstoten
kinderen wordt
Het Samuel team,
daardoor nog groter.
vlnr Marika,Géza en Susanna

Inmiddels is een subsidieaanvraag bij NCDO ingediend en
goedgekeurd ten bedrage van € 47.500,- voor het realiseren
van twee nieuwe FTCH’s (Nagybereg, reeds aangekocht en
mogelijk dus Visk). Zoals bekend verleent NCDO de
subsidie uitsluitend op basis van eigen inkomsten die dan
worden verdubbeld. Uw bijdrage blijft dan ook erg
belangrijk! Ook Sport en Spel Maasland heeft dit jaar weer
subsidie toegezegd waarop weer premie bij Wilde Ganzen
zal worden aangevraagd.
We zijn ook heel dankbaar en verrast door de cheque van
€ 1.670,- die we op 13 juni van Oud Papier Actie (OPA) De
Ark ontvingen ter ondersteuning van ons werk. Eenmaal per
jaar wordt gedurende 6 weken in maart en april (dit jaar
eenmalig twee volle maanden) de opbrengst van oud papier
bestemd voor maatschappelijke doelen.

Uitbreiding werkzaamheden
Het bestuur van onze stichting is blij met de hulp die we
krijgen van het in Hongarije wonende echtpaar Jáck en
Angéla Keijzer.
Jáck is als
projectleider
nauw betrokken
bij de verbouw
van de
aangekochte
FTCH’s. Met
zijn ervaring is
hij in staat
ingewikkelde
Bouwbespreking in Visk.
bouwklussen te
In het midden Jack Keijzer
coördineren.
Zijn vrouw
Angéla is opgeleid als maatschappelijk werkster en gaat
voor een proefperiode van een half jaar helpen bij de
begeleiding van de ouders in de FTCH’s. Het spreekt voor
zich dat bij deze kinderen, die vaak een naar verleden achter
zich hebben, er deskundige hulp en begeleiding nodig is. In
de Oekraïne is die expertise en hulp niet of nauwelijks
beschikbaar.

Computerproject
Helaas moeten we concluderen dat het project
‘Informatiecentrum Tiszabökény’ is mislukt. Door het
besluit van de beheerders kinderen tijdens schooltijd niet toe
te laten op de computers en ze niet onbeperkt te laten
internetten, bleven de inkomsten te gering om dit project
levensvatbaar te maken. Overigens werd dit principiële
besluit door ons ten volle ondersteund. In goed overleg
wordt nu bekeken of de computers beschikbaar kunnen
worden gesteld aan de FTCH’s. De ouders gaven eerder al te
kennen graag onderling contact via een internetverbinding te
onderhouden. Daarmee kunnen we aan deze investering nog
een goede bestemming geven.
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Tractor-project
De lening die stichting ‘De
Regenboog’ heeft verstrekt
aan István Kincses van
FTCH Tiszabökény is nu al
een succes. István
ontwikkelt zich als een
heuse ondernemer. Hij teelt
diverse groenten (en recent
ook sierplanten) en heeft
een flinke lap grond
gepacht. Met zijn oude,
maar oerdegelijke trekker,
plus bijbehorende
István en zijn tractor
landbouwwerktuigen als eg
en ploeg, is hij hard op weg een self-supporting bedrijf op te
zetten.

Uitgaven 2007
a. Exploitatiekosten
FTCH ondersteuning
Bestuurs-/reiskosten

€
€

7.773,1.744,-

b. Investeringen/projecten
Verbouw FTCH Nagy Dobrony
Kleine projecten
Algemene projectkosten
Totaal

€
€
€
€

29.060,656,2.117,41.350,-

+

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg aan het
einde van het boekjaar in totaal € 29.989,Vanaf boekjaar 2005 vindt accountantscontrole plaats van de
financiële jaarstukken. Een volledig financieel verslag 2007
kunt u opvragen bij de penningmeester.

Tomatenkas, Tiszabökény

Nieuwe bestuursleden
In de vorige Nieuwsbrief hadden we al een
afscheidsinterview met Cees van de Kerk. Hij is nu ook
teruggetreden als bestuurslid, evenals Nel Bergwerff. Beiden
zijn werkers van het eerste uur. In dankbaarheid blikken we
als bestuur terug op hun grote inzet en vele werk voor onze
stichting. Gelukkig kunnen we nog steeds een beroep doen
op hun expertise. Als nieuwelingen in het bestuur heten we
welkom Diederik Douw, die zich over de financiën zal
bekommeren en Janneke Boer. Als psycholoog zal zij haar
kennis en kunde aan onze stichting ten dienste stellen. We
heten hen van harte welkom.

Financiën en verantwoording over 2007
Dank zij de financiële steun van onze trouwe achterban
konden onze werkzaamheden in het afgelopen jaar volgens
plan worden uitgevoerd. Ook in 2007 ontvingen we van
NCDO en Wilde Ganzen dank zij deze gezonde basis
verdere subsidies i.v.m. de realisatie van de FTCH’s in
Tiszabökény en Nagy Dobrony.
Inkomsten 2007
Sponsors en vrienden
Diverse andere giften
Collectes en acties
Subsidie Gem. Maassluis
Subsidie NCDO
Premie Wilde Ganzen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

12.630,2.235,1.818,487,17.630,8.697,43.497,-

Andrea met Viki, FTCH Peterfalva

Uw steun blijft nodig!
Wilt u dit werk steunen? Dat kan uiteraard en we stellen dat
ook zeer op prijs. Er blijft nog zo veel te doen om kinderen
in de Oekraïne een toekomst met perspectief te bieden.
Giften zijn daarom van harte welkom op Gironummer
182993 t.n.v.
Stichting’ De Regenboog’ te Maassluis.
Correspondentieadres
Caroline van Hoeven-Koning
Trasmolen 39
3146 TE Maassluis
Tel. 010-5927987
E-mail cvhoeven@xs4all.nl

Subsidie verleend door:

+
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Wat is een FTCH
Onder het oude communistische regime is in Oekraïne een systeem opgezet waarbij achtergelaten kinderen (in de
volksmond ook wel “wegwerpkinderen” genoemd) en wezen in grote tehuizen worden ondergebracht met
leeftijdscategorieën van 0-3, van 3-6, van 6-12 en van 12-18 jaar. Deze kinderen krijgen slechts weinig persoonlijke
aandacht en worden daarnaast nog een aantal keren uit hun vertrouwde omgeving overgeplaatst totdat zij uiteindelijk
op 18 jarige leeftijd zelf hun weg maar moeten zien te vinden.Criminaliteit en prostitutie zijn vervolgens vaak het
volgende station
In 1994 is door het Oekraïense parlement een wet aangenomen die een nieuwe vorm van kinderopvang regelt. Hierbij
nemen ouders een aantal pleegkinderen in hun gezin op, al of niet naast eigen kinderen. Deze pleegkinderen groeien
nu dus op in gezinsverband: ze hebben een vader, een moeder, broertjes en zusjes. Zo'n Family Type Children Home
(FTCH) kan uit maximaal 10 kinderen bestaan (inclusief de eigen kinderen).
In de wet wordt een FTCH zelfs de “te verkiezen vorm van kinderopvang” genoemd. Ook is vastgelegd dat de
overheid ondersteuning biedt in de kosten van o.a.: levensonderhoud, verwarming en elektriciteit. Het heeft jaren
geduurd voordat ook invulling gegeven werd aan deze goede nieuwe wet. In de Subkarpaten was FTCH De
Regenboog de eerste FTCH en het zou nog enkele jaren duren voordat de overheid ook daadwerkelijk de steun gaf
die in de wet staat voorgeschreven. Sinds de politieke omwenteling in 2004 voorzien de overheden nu daadwerkelijk
in deze financiële ondersteuning.
Echter de financiering van een huis dat als FTCH kan worden ingericht moet elders vandaan komen. De lokale
overheid heeft hier geen middelen voor. Het is dus van cruciaal belang om in deze kritische fase d.m.v. financiële
ondersteuning (investering) een start te geven aan een nieuw op te richten FTCH. De overheid voorziet daarna in de
exploitatiekosten, waarbij de ouders ook een pensioenvoorziening krijgen.
Onze stichting wordt vanwege onze ervaring en goede resultaten van de reeds opgerichte FTCH’s door gemeenten en
districten in Trans-Karpatië regelmatig benaderd om nieuwe FTCH's te willen starten.

Bestuur
P.N. Houtman, Maassluis, voorzitter
tel.: 010 5910394
J.F. Koen, Lexmond, vice voorzitter
tel.: 0347 342036
C.L. van Hoeven - Koning, Maassluis, secretaris
tel.: 010 5927987
D.J. Douw, Maassluis, penningmeester
tel.: 06 25072432
J.C. Boer - van den Beukel, Maassluis, psycholoog
tel.: 010 8806138
A. Doelman, Maasland, bouwcoördinatie
tel.: 010 5910854
P.H. de Jong, Delft, publicaties, PR
tel.: 015 2568415

Raad van Toezicht
J.A. Karssen, burgemeester van Maassluis
P. Both, huisarts te Maassluis
E.H. van der Weide, predikant PKN
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