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S t i c h t i n g  D e  R e g e n b o o g  

Jubileum 

 

Stichting De Regenboog bestaat dit jaar tien jaar. In de 

afgelopen jaren hebben we u als donateur, sponsor of 

belangstellende steeds van onze activiteiten in 

Oekraïne op de hoogte gehouden. Ter gelegenheid van 

ons jubileum leek het ons goed en zinvol de mensen 

van onze zusterorganisatie uit Beregszsász uit te 

nodigen voor een bezoek aan Nederland. Met een 

uitgekiend programma wilden we hen iets laten zien 

van onze cultuur, onze relatie met de achterban, en de 

verankering in een kerkelijke gemeenschap. Ook was 

in het programma opgenomen een educatieve dag, 

waarin onze gasten konden zien en ervaren hoe het in 

een Nederlands ziekenhuis toegaat en wat een 

‘kinderdienstencentrum’ allemaal doet om kinderen 

met een verstandelijke handicap of met ernstige 

meervoudige beperkingen te helpen.  

 

Als bestuur blikken we met grote tevredenheid en 

dankbaarheid terug op het bezoek van onze Oekraïense 

gasten. Het heeft onze onderlinge band versterkt en dat 

geeft ons, als stichtingen hier en in Oekraïne, het volste 

vertrouwen samen verder te gaan met dit mooie werk. 

Want er blijft ook de komende tijd volop werk aan de 

winkel om te zorgen dat de wees- en afgestoten 

kinderen een goede toekomst tegemoet zien.  

 

 
 

V.l.n.r. Margaret Kelemen, Ferenc Taracközi 

en Géza Sipos 

 

Wat kunnen we in deze bijzondere editie van de 

nieuwsbrief beter doen dan hen zelf aan het woord 

laten. Susanna Bako, een van de staf-medewerkers op 

het bureau van stichting Samuel, maakte een uitvoerig 

verslag van de reis naar Nederland. Dat laten we 

hieronder grotendeels volgen. Susanna doet haar 

verhaal mede namens de anderen: dominee Ferenc 

Taracközi, Eva Valkócz, Géza Sipos en Margaret 

Kelemen.  

 

Reisverslag Susanna 

 

‘Het is heel lastig om de vierdaagse reis naar 

Nederland samen te vatten. Als ik dat toch probeer dan 

komt die ene zin uit Psalm 133 bij mij op. “Hoe goed 

is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen.” Dat 

zinnetje bevat alles: onderlinge verbondenheid als 

broeders en zusters, geloof in God, begrip en vreugde. 

Woensdagochtend vroeg verlieten we Beregszász. De 

weg was lang, maar zonder gaten en bij de grens 

hadden we geen problemen. We dankten God dat we 

de volgende morgen vroeg bij Piet Houtman en zijn 

Marijka in Maassluis veilig voor de deur stonden. Na 

een heerlijke kop koffie en wat bijpraten vertrokken we 

naar ons verblijf ‘Bouwlust’ in Maasland.  

 

 
 

Hoeve Bouwlust 

 

Overal om ons heen zagen we het prachtige landschap. 

Alles ziet er zo schoon uit en elk stukje grond is in 

cultuur gebracht. De natuur is bijna aan te raken. 

Typisch Nederlands was de aanblik van grazend vee en 
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de windmolens. Wat ons opviel was dat de huizen niet 

zijn afgeschermd door hekken en muren. Ook zijn er 

geen gordijnen voor de ramen. Dat is een symbool van 

openheid. De huizen zijn in één stijl gebouwd en staan 

keurig in het gelid. Ze concurreren niet met elkaar. 

 

 
 

Op bezoek bij de burgemeester van Maassluis, 

Koos Karssen 

 

Na een paar uurtjes slaap werden we aan het eind van 

de middag verwelkomd door burgemeester Koos 

Karssen in zijn kamer op het gemeentehuis. We 

vonden dat een grote eer en warmden ons aan zijn 

vriendelijke woorden. 

 

Op vrijdag ontving Frank Koen, bestuurslid van 

stichting De Regenboog en burgemeester van Capelle 

aan den IJssel, ons in zijn kantoor. Hij vertelde ons 

over zijn stad. We hebben allemaal even zijn stoel 

uitgeprobeerd en lieten ons op de foto zetten met zijn 

ambtsketen om.  

 

 
 

De tijdelijke burgemeester van Capelle aan den IJssel,  

Géza Sipos! 

 

Daarna kregen we een excursie in het IJsselland 

Ziekenhuis die ons in tal van opzichten verwonderde. 

We wisten wel dat de medische zorg in Nederland 

goed op orde was, maar om dat nu met eigen ogen te 

zien was heel bijzonder. We liepen met open mond 

door het ziekenhuis, verbaasd als we waren over de 

schoonheid en het comfort dat we zagen. We kregen 

een uitgebreide casus voorgelegd van een peuter van 

twee en een half. Ook kregen we een rondleiding op de 

kinderafdeling en het geboortecentrum en de eerste 

hulp. We hadden veel vragen en die werden door onze 

gastvrouwen vriendelijk beantwoord.  

 

 
 

Rondleiding op de kinderafdeling van het 

IJssellandziekenhuis 

 

Alsof dat nog niet genoeg was kregen we na de 

heerlijke lunch in het ziekenhuis nog meer positieve 

ervaringen te verwerken. We brachten een bezoek aan 

‘De Bolsterberg’ te Zoetermeer, dat bestuurslid 

Janneke Boer had geregeld.  

 

 
 

Uitleg door Janneke Boer bij het KDC 
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Dit ‘kinderdienstencentrum’(KDC) is een waar 

paradijs voor kinderen met een verstandelijke 

beperking of een ontwikkelingsachterstand. Door 

middel van een individueel opgesteld zorgplan krijgt 

elk kind behandeling, therapie en zorg die specifiek op 

de individuele behoeften van het kind afgestemd zijn. 

We waren verrast door de liefde en het geduld dat de 

professionele werkers lieten zien in hun omgang met 

deze kinderen.  

 

Ook keken we mee naar een activiteit die 

‘belevingstheater’ wordt genoemd. Daar worden 

kinderen met ernstig meervoudige beperkingen op 

meerdere zintuigen geprikkeld door het gebruik van 

muziek, materialen en kleuren. Zo wordt het kind 

gestimuleerd zijn omgeving waar te nemen en meer 

gericht te zijn op de wereld om hem heen.  

Na deze indrukwekkende ervaringen konden we 

ontspannen met een drankje en een diner aan de 

Noordzee bij Scheveningen. Later op de avond hebben 

we in Den Haag nog de gebouwen van parlement en 

regering bekeken. 

 

 
 

Susanna Bako aan het strand 

 

Op zaterdag waren we te gast bij Piet de Jong, 

bestuurslid van De Regenboog, die ons een toeristisch 

uitje bezorgde in Delft. Een stad met mooie oude 

kerken en grachten. Ook was er een markt waar oude 

maar goede spullen werden verkocht. Bij het ‘Stads 

Koffy Huis’ hebben we de lekkerste broodjes van 

Nederland geproefd.  

 

 
 

Piet de Jong en Ferenc Taracközi in een typisch 

Nederlandse omgeving… 

 

Die avond hadden we in ‘De Ark’ een bijzondere 

samenkomst met de huidige en vroegere bestuursleden 

van De Regenboog en hun vrienden en sponsors. 

 

 
 

‘Meet & greet’ in De Ark 

 

Op deze avond vierden we de jubilea van onze beide 

stichtingen. Alle medewerkers van Samuël vertelden 

op persoonlijke wijze over hun betrokkenheid bij het 

werk onder wees- en afgestoten kinderen. 

 

 
 

Ferenc Tarackozi vertelt over zijn motivatie en de  

noodzaak van voortgang van het werk 
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Diederik, de penningmeester van De Regenboog, was 

een fantastische vertaler. Aan het eind van deze avond 

gaf de directeur van Samuel een houtsnede aan onze 

vrienden van De Regenboog. Het houtsnijwerk laat de 

onderlinge band zien tussen onze beide landen. De 

fysieke afstand wordt overbrugd door een regenboog. 

Het was een kostbaar moment waarbij niemand de 

ogen droog hield. 

 

 
 

Gezamenlijke besturen van Samuel en de Regenboog 

 

De volgende dag woonden we een kerkdienst bij in 

‘De Ark’. Oud en jong gingen staan bij het lofprijzen 

van de Heer. De kinderen kregen speciaal aandacht in 

de eredienst met een eigen Bijbelvertelling. We vonden 

dat heel bijzonder om mee te maken, evenals het 

gezamenlijk koffiedrinken als gemeente na afloop van 

de dienst. We maakten nog kennis met een groep 

actieve jongeren die deze zomer ons land bezoeken.  

’s Avonds hadden we een afsluitend diner bij Piet en 

Marijka. De heerlijke maaltijd was bereid door oud-

bestuurslid Nel Bergwerff en haar man Dick. Ook oud-

voorzitter Cees van de Kerk en zijn vrouw Anneke 

waren van de partij. Ook willen we vanaf deze plek 

ons meeleven betonen met bestuurslid Ari Doelman 

die er wegens ziekte niet bij kon zijn.  

 

 
 

Susanna en Cees van de Kerk 

 

Terugblikkend op onze reis zijn we God dankbaar voor 

onze broeders en zusters in Nederland die ons dit 

fantastische programma hebben aangeboden. We zijn 

dankbaar voor de samenwerking tussen beide 

stichtingen, nu al weer tien jaar. We zijn blij met de 

goede onderlinge band, die het samenwerken zo goed 

mogelijk maakt. Dank voor alle steun die jullie ons 

gaven, niet alleen financieel, nee, veel meer… We 

ervaren en herkennen elkaar als broeders en zusters in 

onze Heer Jezus Christus. In die bijzondere band 

dragen we elkaars lasten en kunnen we samen iets 

laten zien van de belangrijkste wet van God: het 

liefdegebod.’ 

 

 
 

Uw steun blijft nodig! 

 

Tot zover het verslag van onze Oekraïense gasten. 

Nader commentaar over deze gedreven 

samenwerkingspartner is overbodig. Als u na het lezen 

van dit enthousiaste verhaal nog meer overtuigd bent 

dat het zinvol is en blijft dit werk te ondersteunen dan 

zijn wij u daarvoor erkentelijk. Die steun ondervinden 

we door uw gebed wat onmisbaar is voor het soms 

zware werk.  

 

Geldelijke steun blijft ook nodig om ons werk te 

kunnen continueren. Zeker nu de vaste kosten, 

bijvoorbeeld de kosten voor brandstof in Oekraïne, wel 

omhoog gaan. Daarom vragen we u ook dit keer om 

het werk van onze stichting financieel te steunen met 

uw gift of sponsorbijdrage.  

 

We danken u bij voorbaat voor uw steun! 

 

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: clhoeven@gmail.com 

 


