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Stichting De Regenboog
Jubileum Stichting Samuel
Op zondagmiddag 2 december jl. was er een
jubileumbijeenkomst in de grote Reformatus Kerk in
het centrum van Beregszász. Reden voor deze
bijzondere dankstond was het feit dat onze
zusterorganisatie Samuel in Oekraïne het tienjarig
bestaan vierde. Alle bestuursleden van De Regenboog
kregen een prachtig verzorgde uitnodiging voor deze
viering. Op de kaart stond een citaat uit het Bijbelboek
Jesaja met bijbehorende tekening van een klein kind
dat schuilt in een grote hand.

‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos
zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het
vergeten, Ik vergeet jullie nooit. Ik heb je in mijn
handpalm gegrift.’
(Jesaja 49: 15 en 16a).

De Samuel medewerkers
V.l.n.r.: Marika Kelemen, Géza Sipos
en Susanna Bako.

Voor een overzicht van de kinderen in de verschillende
huizen is het onderstaande staatje inzicht gevend. Het
biedt tevens een blik op de ontwikkelingen van de
afgelopen tien jaar.

Bord aan de wand van het Samuel kantoor

Helaas was het voor ons als bestuur op zo korte termijn
niet mogelijk fysiek bij dit jubileumfeest aanwezig te
zijn. Namens het bestuur van De Regenboog heeft
voorzitter Piet Houtman een felicitatie verstuurd aan
onze vrienden van Samuel.
‘We mogen met z’n allen terugblikken op vele
gezegende jaren waar een intensieve en goede relatie
tussen onze beide stichtingen is ontstaan die geleid
heeft tot een zeer constructieve samenwerking’. Piet
Houtman sluit de felicitatiebrief af met de wens dat
‘God jullie mag zegenen in al het toekomstige werk,
ook na het bereiken van deze mijlpaal!’

2001

Beregszász
3 eigen kinderen

“de Regenboog”
8 pleegkinderen

2002

Péterfalva
3 eigen kinderen

7 pleegkinderen

Csetfalva
3 eigen kinderen

6 pleegkinderen

Tiszabökény
2 eigen kinderen

6 pleegkinderen

2003

2005
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2008

2009

2011

Nagydobrony
3 eigen kinderen

7 pleegkinderen

Nagybereg
2 eigen kinderen

8 pleegkinderen

Visk
2 eigen kinderen

5 pleegkinderen

een groep christenen uit de VS ter plekke 40.000 dollar
toe voor het opzetten van een FTCH. Dominee Ferenc
Taracközi, waar we als stichting al contact mee
hadden, was daar ook bij betrokken. Samuel werd voor
dit tweede huis verantwoordelijk.

Vrijwel zeker is dat er in Visk nog dit jaar 3
pleegkinderen worden verwelkomd. Dat betekent dat
er in totaal vijftig pleegkinderen in de zeven FTCH’s
liefdevol zijn opgevangen en een nieuwe toekomst
tegemoet mogen zien.

Vader István Severa bij FTCH Péterfalva

Teodóra in FTCH Péterfalva

Piet Houtman: ‘Soms hoor je mensen cynisch spreken
over ontwikkelingssamenwerking. Concreet als
individu of groep iets ondernemen wordt dan als
zinloos omschreven, het zou maar een druppel op de
gloeiende plaat zijn. Ik gebruik liever het beeld van de
vonk die een vuur kan ontsteken. Sta eens stil bij wat
de opvang in deze zeven huizen voor deze vijftig
kinderen concreet mag betekenen.’

Terugblik
Houtman haalt ter gelegenheid van het jubileum van
Samuel herinneringen op aan het prille begin. Nadat
De Regenboog, toen nog onder de vlag van de
Maassluise stichting ’Aktie Kerstgroet’, zelf al
verantwoordelijk was voor het gelijknamige huis in
Beregszász, kwamen we bij Péterfalva met elkaar in
contact, vertelt Houtman. ‘Tijdens een rondreis zegde

Vervolgens kwam Samuel het jaar daar op met het
verzoek mee te helpen een derde FTCH op te zetten.
Hun vraag aan ons was mee te doen op vijftig/vijftig
basis. Aanvankelijk waren we als bestuur wat huiverig.
Waar begin je aan en steek je je niet zwaar in de
schulden? We gingen in principe akkoord, maar eisten
wel eerst een degelijke begroting van Samuel. Die
kregen we, veel meer in detail dan we hadden
verwacht. Dat gaf veel vertrouwen. Zo kwam de
samenwerking tussen onze beide stichtingen tot stand
en die groeide steeds verder uit. Zeker toen de
Oekraïense overheid naar ons kwam met het verzoek
FTCH’s op te zetten. Vanuit Nederland is de afstand te
groot om dat op een goede
en verantwoorde wijze te
doen. Maar met de steun en
inzet van Samuel konden
we toch gehoor geven aan
de wens van de overheid
om, in plaats van kinderen
in staatsweeshuizen te
stoppen, ze een betere
toekomst te bieden in
FTCH’s.
Sztella in Nagydobrony
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De overheid zorgde voor de exploitatiekosten, stichting
De Regenboog voor het financieren van het huis en
Samuel voor de selectie en begeleiding van de ouders
van de FTCH’s, inclusief het wegwijs worden in de
Oekraïense bureaucratie. Er heerst daar een echte
stempelcultuur.’
Bij het opzetten van het derde huis werd De
Regenboog in 2003 een zelfstandige stichting. Als
conclusie over de jaren van samenwerking tussen beide
stichtingen, zegt Piet Houtman dat het een ‘vruchtbare
en vreugdevolle samenwerking is geweest die smaakt
naar meer’.

een eventueel extra op te zetten FTCH een nieuwe
sponsor moeten zoeken.
Voor de bestaande huizen laten de inkomsten en
uitgaven gelukkig een redelijk stabiel beeld zien. De
wijze waarop we het werk van Samuel kunnen steunen
is een structurele vorm van
ontwikkelingssamenwerking.

Lívia, onlangs door een ouderpaar in Bótrágy geadopteerd

Iets wat we de komende periode nader willen
uitzoeken is de mogelijkheid dat ouderparen zonder
kinderen enkele pleegkinderen in hun eigen huis
opnemen. Samuel opperde dat onlangs. Als ook hier de
Oekraïense autoriteiten de exploitatiekosten van de
ouders voor hun rekening nemen is dat een
ontwikkeling die past binnen onze doelstelling. Voor
we hier in meegaan moeten we er eerst meer van
weten. We houden u op de hoogte.
Op de schommel bij FTCH Csetfalva

Vooruitblik 2013
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al vermeld zetten we
als bestuur voorlopig in op stabilisatie van het aantal
huizen. Zeker nu het NCDO als grote sponsor
(‘geldverdubbelaar’) is weggevallen kunnen we ons
geen grote financiële sprongen voorwaarts
veroorloven. Niettemin blijven we alert, we houden
onze ogen wijd open voor het geval zich kansen en
mogelijkheden aandienen. In elk geval zullen we voor

Jubileumviering stichting De Regenboog,
mei 2013
In de vorige nieuwsbrief stipten we het al even aan, de
viering van ons jubileum. De plannen voor dit
evenement van onze stichting beginnen al aardig
concreet te worden. U kunt alvast het weekend na
Pinksteren in uw agenda noteren. Graag willen we de
mensen van onze partnerorganisatie Samuel uitnodigen
om dit jubileum met ons te vieren.
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Raad van Toezicht

We hopen de delegatie uit Oekraïne in Nederland te
verwelkomen van 23 tot en met 27 mei 2013.
Er wordt druk gewerkt aan een programma dat behalve
toeristische elementen ook inhoudelijk de moeite
waard is. We willen de vrienden van Samuel kennis
laten maken met de zorg voor gehandicapten en de
jeugdzorg in Nederland, onder andere met een bezoek
aan een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Op 26 november 2012 werd de jaarlijkse vergadering
van bestuur en Raad van Toezicht gehouden.
Van die raad waren burgemeester Koos Karssen en
huisarts Peter Both aanwezig. Het was een goede
bijeenkomst waarin we konden vertellen van onze
werkzaamheden en onze plannen. De Raad van
Toezicht toonde zich daarmee tevreden en steunt van
harte onze beleidsplannen. Als bestuur zijn we
erkentelijk voor deze feedback en steun.

Uw steun blijft nodig!
We weten als bestuur dat we leven in zware tijden, de
economische crisis is ook in ons land steeds meer
zichtbaar en voelbaar. Niettemin hebben we de
vrijmoedigheid om ook dit keer een beroep te doen op
uw steun. Dat kan door gebed voor het mooie werk dat
we, samen met Samuel, in Oekraïne voor tal van
kinderen mogen doen.

Gyurika op de schommelbank, FTCH Tiszabökény

Verder is uw financiële steun onontbeerlijk om onze
activiteiten te kunnen voortzetten. We vragen u daar
dan ook om.
Bestuurslid Frank Koen in gesprek met Gergely
bij FTCH Nagybereg.

Bij voorbaat danken we u voor uw steun!

Op zaterdag willen we ’s avonds in ‘De Ark’ met
Samuel een sponsordiner organiseren. Ook in de dienst
van de NGK Maassluis de volgende ochtend willen we
er graag aandacht aan besteden.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen voor deze bijzondere ontmoeting en de
wijze waarop u erbij betrokken kunt 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: clhoeven@gmail.com
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