December 2008
Jaargang 6, Nummer 2.

Stichting De Regenboog
Stichting ‘De Regenboog’ heeft met deze
ondernemende mensen in Visk afgesproken dit project
te gaan steunen. Dat gaat in drie fasen met
tussenevaluaties. In totaal is €60.000 met het project
gemoeid. ,,Wij zijn verantwoordelijk voor de aanschaf

Nieuwe FTCH in Visk!
Stichting ‘De Regenboog’ heeft besloten de bouw van
de FTCH in Visk te gaan steunen. Het is het zevende
huis van onze stichting. In de vorige nieuwsbrief
maakten we al melding van de bouwplannen die de
lokale geloofsgemeenschap in Visk had opgevat.

Visk, bouwoverleg
FTCH Visk in aanbouw
Bestuursvoorzitter Piet Houtman vertelt dat achter dit
huis in aanbouw een bijzonder verhaal schuil gaat. Een
Bijbelkring in Visk is naar onze zusterorganisatie
Samuël in Beregovo gegaan om te vragen of ze
wellicht in hun gebied van Trans-Karpatië een FTCH
konden opzetten. Juist toen ze op het Samuël-kantoor
waren hadden ze daar een tekening van stichting ‘De
Regenboog’ binnen gekregen voor een in de toekomst

van materiaal, dat vanwege de snel stijgende inflatie
flink duurder wordt. Zij leveren met de lokale
gemeenschap de arbeidsuren om het huis
daadwerkelijk te bouwen. Om die reden hebben we er
van onze kant geen strikte tijdslimiet aan verbonden’’,
aldus Houtman. Niettemin acht hij het aannemelijk dat
rond eind volgend jaar het huis als FTCH in gebruik
genomen kan worden. In de tussentijd kan Samuël op
zoek naar geschikte ouders voor deze nieuwe FTCH.

De andere FTCH projecten
De vertraging in de afbouw van het huis in Nagy

Visk, uitleg bij de bouwtekeningen
te bouwen standaard-FTCH. Die tekening hebben ze
meegenomen en ze zijn er mee aan de slag gegaan. Ze
deden dat zonder dat ze op maar een cent subsidie
konden rekenen. Het was puur werk vanuit hun geloof,
aldus Piet Houtman.

FTCH Nagy Dobrony gereed!
Dobrony is verleden tijd. Het huis is helemaal klaar, zo
bleek tijdens het laatste bezoek. De verbouwing is
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binnen de geplande (aangepaste) begroting gebleven.
De afbouw van de FTCH in Nagybereg is in volle
gang. Naar verwachting zal in het vroege voorjaar van
2009 het gezin zijn intrek in deze FTCH nemen. Wel is
besloten om de verbouwing van de bovenverdieping
voorlopig niet te doen. Dat kan nog wel als de kinderen

mede met financiële steun van
hulpverleningsorganisatie Dorcas Hulp, in het
Hongaarse Debrecen een zomerkamp. Dit soort
kampen is zeker voor herhaling vatbaar. Naast
ontspanning, waar de kinderen zeer van genoten
hebben, zouden de ouders van de FTCH’s daar ook
gerichte scholing kunnen krijgen.

Nagybereg FTCH in de laatste bouwfase

Het gezin Bocskor, FTCH Nagy Dobrony

in dit gezin groter zijn.
Daarnaast zijn er nog aanvragen voor kleinere
projecten in bestaande FTCH’s. Het gaat daarbij om de
bouw van een badkamer in het huis in Peterfalva, een
bovenverdieping in Csetfalva en een badkamer en de
bovenverdieping in de FTCH in Beregovo. De kosten
van die projecten worden geraamd op ca €30.000. Die
plannen kunnen gefaseerd uitgevoerd worden.

Bestuursvoorzitter Piet Houtman wijst op het belang
van deze vorm van ondersteuning en begeleiding. De
vele vormen van professionele hulp zoals van
psychologen en orthopedagogen zoals wij die in het
westen kennen zijn in de Oekraïne niet aanwezig. ,,Op
termijn streven we naar lokale oplossingen. Voor ons
als bestuur is het voor de komende tijd een opdracht
om de ondersteuning en begeleiding aan de ouders
verder vorm te geven.’’

Pas op de plaats
Het bestuur van de stichting heeft besloten om na de
bouw van de 7e FTCH, het huis in Visk pas op de
plaats te maken met betrekking tot de oprichting van
nieuwe huizen. Als er straks zeker veertig kinderen in
FTCH’s zijn opgevangen willen we ons concentreren
op de begeleiding van de ouders en de kinderen. De
kinderen met soms complexe problemen vergen extra
aandacht. Onze stichting beoogt de ouders zo goed
mogelijk te ondersteunen, onder andere door trainingen
aan te bieden. Afgelopen zomer organiseerde Samuël,

De kinderen op kamp in Debrecen

Aandacht en begeleiding
Aan het recente bezoek dat een delegatie van stichting
‘De Regenboog’ in oktober aan de Oekraïne bracht
nam ook het nieuwe bestuurslid Janneke Boer-van den
Beukel deel. In een vraaggesprek voor deze
nieuwsbrief vertelt ze over zichzelf en haar ervaringen.
,,Ik heb
psychologie
gestudeerd
en ben nu
in opleiding
tot gezondheidszorgpsycholoog.
Al enkele
jaren werk
ik als
gedragskundige in
de zorg met
FTCH Nagybereg, een nieuw spel!
mensen met
een verstandelijke beperking. In mijn werk ben ik
bezig met de ontwikkeling en het gedrag dat onze
cliënten laten zien. Ik ondersteun het team dat deze
mensen begeleidt.
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=Hoe ben je betrokken geraakt bij het werk van de
stichting ‘De Regenboog’?
,,Ik ben in 2000 en 2001 voor vrijwilligerswerk in de
Oekraïne geweest. Die reizen hebben veel indruk op
me gemaakt. Er zijn in dat land veel kinderen die
afgestaan worden voor staatsweeshuizen of in FTCH’s

Janneke op bezoek in FTCH Nagy Dobrony
terecht komen. Vaak hebben die kinderen veel
meegemaakt of hebben ze een ontwikkelingsachterstand opgelopen. Ik heb gezien hoe fijn het voor
ze is als ze in een FTCH een thuis met een vader en
moeder krijgen. Door hun achtergrond hebben ze soms
speciale aandacht en begeleiding nodig om zich goed
te kunnen ontwikkelen. Stichting ‘De Regenboog’
heeft mij gevraagd om als bestuurslid mee te kijken
naar de behoefte aan sociale begeleiding en mee te
denken hoe we dat het beste vorm kunnen geven.’’
=Tijdens de reis in oktober heb je uitgebreid contact
gehad met Angéla Keijzer. Kun je daar wat over
vertellen?
,,Voor de lokale sociale begeleiding heeft onze

Karcsi, FTCH Nagybereg
stichting Angéla Keijzer, de vrouw van
bouwcoördinator Jack, benaderd. Zij is
maatschappelijk werkster in Hongarije en is in staat
met enige regelmaat de FTCH-huizen van stichting
‘De Regenboog’ te bezoeken. Door mijn opleiding en
werk heb ik kennis van de (anders verlopende)

ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning en
begeleiding van ouders. Tijdens de bezoeken die
Angéla aan de gezinnen brengt en haar gesprekken met
de ouders kan ze tegen problemen aanlopen. Dan is het
goed dat wij daar samen over kunnen nadenken,
overleggen en specifiek advies geven of ondersteuning
bieden. Angéla is nog maar net begonnen met dit werk
en we moeten nog zoeken naar de beste vorm van
sociale begeleiding van de FTCH’s.’’
=Wat waren je indrukken van je bezoek aan de
verschillende FTCH’s? ,,Het was een intensief bezoek
omdat we in
een korte
tijd alle
huizen
hebben
bezocht. Ik
vond het fijn
om met de
ouders en
kinderen
kennis te
maken. De
meeste
ouders
komen
Marika, FTCH Peterfalva
enthousiast
en betrokken over. Er is een aantal kinderen dat een
ontwikkelingsachterstand lijkt te hebben. Binnen de
veiligheid van het gezin waar ze nu leven lijken zij
zich wel goed te ontwikkelen. Er zijn ook kinderen
waarover we wat meer zorgen hebben. De ouders in de
FTCH’s hebben hier geen opleiding voor gevolgd en
missen soms de kennis over de ontwikkeling van
kinderen en de wijze waarop zij die kunnen
beïnvloeden. Ook kunnen ze tegen problemen
aanlopen doordat de kinderen vóór ze in het gezin
kwamen al veel naars hebben meegemaakt.”
=Wat kan de stichting
‘De Regenboog’ voor
hen, de ouders en de
kinderen, betekenen?
,,De sociale
begeleiding bestaat er
vooral uit dat we oog
hebben voor de
problemen die de
ouders ervaren. Dan is
het goed en nuttig dat
we ze kunnen
ondersteunen. We
Fanny, FTCH De Regenboog
gaan ervan uit dat zij
de kinderen het best
kennen en willen hen in staat stellen de kinderen naar
hun beste kunnen op te voeden. We proberen hen dan
ook niet onze manier van opvoeden op te leggen.’’
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Raad van Toezicht

Subsidies

Op 17 november jl. had het bestuur het jaarlijkse
overleg met de Raad van Toezicht. Het was, in de
werkkamer van burgemeester J.A. (Koos) Karssen, een
vruchtbaar overleg. In korte tijd werden de activiteiten
van het afgelopen jaar toegelicht en konden de leden
van de Raad van Toezicht daarop reageren.
Burgemeester Karssen bracht in 2004 zelf een bezoek
aan de Oekraïense zusterstad van Maassluis, Beregovo.
Hij herinnert zich dat levendig. ,,Ik was onder de
indruk van de armoede daar. Ook schrok ik van de
slechte staat van de wegen.’’ Na de Oranjerevolutie is
er veel in gang gezet, constateert Karssen. Ook de
steun van de regering voor de verzorging van de
kinderen in de FTCH’s valt daar onder. ,,Ik ben toen in
de eerste FTCH in Beregovo geweest. Ik vond het
aangrijpend om te zien hoe de kinderen in dat huis een

De ondersteuning die onze stichting van de Nationale
Commissie voor internationale samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling (NCDO) ontvangt loopt tot en
met 2009. Daarin is de bouw van het huis in Visk
begrepen. Voor de afbouw van Visk heeft stichting ‘De
Regenboog’ echter nog een financieel gat te dichten
van
ongeveer
€20.000.
Helaas
konden
we dit
jaar geen
geld uit
de
subsidiepot van
‘Wilde
FTCH Zomerkamp, Debrecen
Ganzen’
krijgen
omdat hun budget al in mei was uitgeput.
Onze stichting is daarom op zoek naar nieuwe sponsors
om ons werk te financieren.

Giften

FTCH Nagybereg in aanbouw
plek hebben gekregen. Als je ziet hoe in enkele jaren
het aantal huizen is gegroeid dan neem ik daar mijn pet
voor af. Ik ben er ook trots op, want het is een hele
prestatie’’, aldus Karssen.
In reactie op het recente besluit van het bestuur van
stichting ‘De Regenboog’ pas op de plaats te maken
met betrekking tot het opzetten van nieuwe huizen,
merkt de burgemeester op dat een ,,verstandig besluit’’
te vinden. ,,Werken aan verdieping en begeleiding is
heel goed omdat de ontwikkeling de afgelopen jaren
heel snel ging. Ik ben verheugd dat het bestuur zowel
in Hongarije als hier mensen heeft gevonden die de
deskundigheid hebben om de sociale begeleiding van
ouders en kinderen op een hoger plan te brengen.’’

Regenboog Website!
We zijn blij dat we kunnen melden dat de stichting nu
ook online is. Neemt u eens een kijkje op
www.stichtingderegenboog.nl
De recente nieuwsbrieven en basisinformatie over de
FTCH’s is daar te vinden. Binnenkort hopen we meer
actuele foto’s op de site te laten zien.

We zeggen onze sponsors en donateurs hartelijk dank
voor de vele giften die we ook dit jaar weer ontvingen.
Een speciaal woord van dank gaat naar ‘Sport en Spel’
uit Maasland. Van hen kregen we recent het fraaie
bedrag van €6.000 voor ons werk in de Oekraïne. Ook
diverse collectes en acties, waaronder Oud Papier
Actie Maassluis, leverden erg mooie bedragen op. Een
aparte vermelding maken we voor een al eerder
ontvangen gift van €500, speciaal bestemd voor
speeltoestellen in de tuin van de FTCH in Nagybereg,
die nu in 2009 worden gerealiseerd.

Uw steun blijft nodig!
Om het werk van onze stichting goed te kunnen
voortzetten is uw steun nodig. We stellen het zeer op
prijs als u dat ook in de vorm van een gift wilt doen.
De kinderen in de Oekraïne, die door de opvang in de
FTCH weer een toekomst krijgen, zullen u er dankbaar
voor zijn.
Giften zijn 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
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