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Stichting De Regenboog
Oekraïne, why not?
‘Het was een ervaring die ik nooit vergeet’, zegt Jesse
van der Hout. ‘Het Oekraïne-vonkje is bij mij zeker
overgeslagen’, vult Susanne Anker aan. Het tweetal
maakte deel uit van een groep van twintig jongeren van
de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maassluis. Zij
deden in juli van dit jaar een doe-vakantie in het deel
van Oekraïne, waar stichting De Regenboog actief is
en waar de FTCH’s zijn.
Voor deze Nieuwsbrief spraken we met Susanne en
Jesse over hun ervaringen.
Susanne, 23 jaar en in het dagelijkse leven laatstejaars
student geneeskunde aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, vertelt hoe het de jeugdvereniging ‘De
Meerpaal’ een goed idee leek in de zomer in een ver
land nuttig werk te doen. Na wat brainstormen over
verschillende landen, kwam de groep uit bij Oekraïne
als reisdoel. ‘Why not? Als kerk hebben we daar
feeling mee en het zou voor ons een mooie
gelegenheid zijn de projecten die daar zijn opgezet,
van dichtbij te bekijken.’
Jesse, 19 jaar oud en tweedejaars student
werktuigbouwkunde in Delft, voegt eraan toe dat de
groep ‘super enthousiast’ reageerde op de geplande
reis. Al snel werden er concrete plannen gesmeed,
waarbij ze werden geholpen door Oekraïne-veteranen
Bram en Els Vreugdenhil van de in de NGK bekende
‘stichting AK’.

De jeugdgroep zat bepaald niet stil om de reis te
bekostigen. Behalve een eigen inbreng van 250 euro
voor de reis, werd er geld ingezameld voor het goede
doel. ‘We hebben de website Oekraïne-veiling opgezet,
waarop we onze talenten aanboden’, vertelt Jesse. ‘Je
moet dan denken aan klusjes doen als ramen lappen,
auto’s wassen, huiswerkbegeleiding en oppassen.’
Suzanne noemt nog de taartenbak-actie. De diverse
acties liepen goed, zegt het tweetal. In totaal werd er in
een klein jaar tijd duizenden euro’s ‘opgehaald’.

Bezoek FTCH’s
Op 9 juli stapte de groep in het vliegtuig op weg naar
het Hongaarse Debrecen. Vandaar reisden ze per taxi
naar de grens. Aan de Oekraïense kant stond een bus
klaar, waarmee ze verder als vips werden rondgereden.
In Beregszász logeerden de jongeren in het bekende
Diaconaal Centrum van Nagy Bela. ‘We hebben van
daaruit een paar klusprojecten gedaan’, licht Susanne
toe. ‘Bij twee gezinnen hebben we huizen opgeknapt.
Ook hebben we een moestuin aangelegd. De
werkzaamheden doen denken aan wat stichting Present
in Nederland doet. Een ander deel van de groep ging
aan de slag om te helpen in een nabijgelegen
kinderkamp met zigeunerkinderen.’

Een deel van de jeugdgroep met kinderen
van FTCH De Regenboog in Beregszász

Een onderdeel van de werkvakantie was ingepland
voor een bezoek aan een drietal huizen van stichting
De Regenboog. Opgesplitst in groepjes van zes à zeven
personen bekeken de jongeren de FTCH’s in
Beregszász, Csetfalva en Tiszabökény.
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Kloof rijk en arm
Wat bij een reis naar Oekraïne opvalt, als je daar komt
als rijke westerling, is de armoede. ‘Dat verschil is
toch wel indrukwekkend’, zegt Susanne. ‘Je ziet er
veel armoede en eenzaamheid. Je loopt daar tegen
dingen aan waar je in Nederland nooit bij stilstaat,
zoals water drinken uit de kraan of rijden op een weg
zonder gaten en kuilen. In Oekraïne moet je flessen
kopen om water te drinken, en op de weg moet je vaak
slalommen om je doel te bereiken. Die kloof tussen ons
rijke land hier en de mensen daar heeft indruk op me
gemaakt.’

Een deel van de jeugdgroep met de familie
bij FTCH Csetfalva

‘We werden daar super gastvrij ontvangen’, is het
eerste wat Jesse over dat bezoek vertelt. ‘Ik wist
natuurlijk ook niet precies wat ik kon verwachten. Aan
de keukentafel hebben we het verhaal gehoord van een
jong stel met twee kleine kinderen dat ook graag
enkele pleegkinderen een toekomst wilde bieden. Dat
was echt een boeiend verhaal. Ik vond het mooi te
horen en te zien hoe vol compassie die mensen bezig
zijn met al die kinderen. Ik vond dat ze best wel een
mooi huis hadden, met fraaie kamers voor de kinderen.
Achter het huis was een tuin die er goed verzorgd uit
zag. Daar werden onder meer aardappels verbouwd.’

Contrast tussen voorspoed en armoede,
en dat in dezelfde wijk

‘Soms vond ik dat verschil pijnlijk en schaamde ik me
haast’, vult Jesse aan. ‘Wat een verschil op amper
tweeduizend kilometer hier van Maassluis vandaan.
Dan hebben wij het hier belachelijk goed en toch
zeuren we over een trein die een paar minuutjes te laat
is.’ Jesse ervaart het als een dilemma daarmee om te
gaan. ‘Mooi en lastig’, zegt hij daarover. In elk geval
trekt hij voor zichzelf de conclusie dat het goed is te
beseffen hoe goed we het hier hebben. En dat we ‘ons
wat minder druk moeten maken om dingen die van
minder belang zijn’.

Een deel van de jeugdgroep met de familie
bij FTCH Tiszabökény

Ook Susanne viel het bij haar bezoek aan een FTCH op
hoezeer de ouders echt gaan voor hun kinderen. ‘Ze
maken geen onderscheid tussen hun eigen kinderen en
de pleegkinderen. Ik vond het een vrolijke boel en er
was niks zieligs aan. Ik heb er een positieve indruk van
gekregen.’
Een winters beeld in Visk
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Of er een vervolg komt op hun memorabele
werkvakantie is nog onzeker. ‘Ik hoor van
verschillende jongeren dat ze nog eens terug willen’,
zegt Susanne. Ook bij haar zelf is het vonkje wel
overgeslagen. Jesse geeft aan de reis als ‘heel gaaf’ te
hebben ervaren. ‘Je mag je inzetten voor anderen
mensen en je krijgt daar veel liefde voor terug. Dat is
een ervaring die je nooit vergeet.’

Microkrediet
Terug in Nederland krijgt het bezoek aan Oekraïne nog
een aangenaam staartje. Tijdens het gesprek aan de
keukentafel van een FTCH opperde dominee Ies
Maaswinkel de mogelijkheid van het verlenen van een
microkrediet.

Jesse reageert enthousiast op deze plannen. ‘Dat past
helemaal in de gedachte om te werken aan de
toekomst. Het is een duurzame opzet, dat vind ik beter
dan bijvoorbeeld geld geven voor een auto of zo.’
Susanne zegt dat de plannen haar ‘goed in de oren
klinken’. ‘Het is een structurele aanpak en ook heel
praktisch als er een timmerwerkplaats opgezet kan
worden.’

Raad van Toezicht
Op maandag 25 november was de jaarlijkse
vergadering van de Raad van Toezicht met een
bestuursdelegatie van stichting De Regenboog. De
Raad van Toezicht bestaat uit burgemeester Koos
Karssen, dominee Egbert van der Weide en huisarts
Peter Both. Voorzitter Karssen memoreert het
bijzondere bezoek van stichting Samuel aan
Nederland, dit voorjaar. ‘Die hartelijke contacten
waren mooi om te zien’.
De burgemeester hoopt komend voorjaar een bezoek te
brengen aan de zusterstad van Maassluis in Oekraïne,
Beregszász. Dan zal hij ook enkele FTCH’s bezoeken.

Tractor welke met een eerder micro-krediet door
FTCH Tiszabökény werd aangekocht.

Dat idee is verder uitgegroeid. De jeugdgroep heeft
nog geld in de pot zitten en wil dat graag inzetten ten
behoeve van de FTCH’s. In overleg tussen de
jongerengroep en Janneke Boer en Diederik Douw van
stichting De Regenboog is het idee nader uitgewerkt.
Er ligt nu een plan om in een tweetal huizen een
timmerwerkplaats op te zetten. Dat past in het beleid
de gezinnen daar zo veel als het kan zelfvoorzienend te
maken. Als het krediet wordt terugbetaald kan het
opnieuw worden gebruikt voor andere projecten.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Koos Karssen,
eerder dit jaar bij het bezoek van Samuel
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Ook het bestuur van stichting De Regenboog heeft in
het voorjaar weer een reis naar Oekraïne gepland. Na
bespreking van het wel en wee van de verschillende
huizen en de stand van de financiën, trekt de voorzitter
van de Raad van Toezicht de conclusie dat stichting De
Regenboog ‘zorgvuldig en verantwoord’ met de
financiën omgaat. Ze stemmen in met het beleid van
het bestuur om het aantal huizen vooralsnog niet uit te
breiden.
De FTCH families op zomerkamp, mede mogelijk gemaakt
door een jubileumgift van stichting De Regenboog

We danken u alvast voor uw gift en uw meeleven.
Giften zijn welkom op
IBAN rekening NL36INGB0000182993
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
Zomerconferentie van de gezinnen van de FTCH’s

Website: www.stichtingderegenboog.nl
Penningmeester Diederik Douw heeft uitgelegd dat het
bestuur van stichting De Regenboog op dit moment
vooral let op de licht groeiende exploitatiekosten. Die
kosten, pakweg 15.000 euro, bestaan goeddeels aan het
meebetalen aan de salarissen van de medewerkers van
Samuel. Dat is het bedrag dat onze vaste sponsors en
vrienden moeten aanleveren om de begroting sluitend
te krijgen. Door hun inzet krijgen de gezinnen in de
FTCH’s de nodige steun en begeleiding. Willen we toe
naar een nieuw op te zetten FTCH dan zullen daar
extra middelen of subsidiegevers voor gezocht moeten
worden.

Uw steun blijft nodig!
Om dit waardevolle werk, waarvan de jongeren in deze
nieuwsbrief enthousiast verslag deden, te continueren,
blijft uw geldelijke steun nodig. Ook nu de lichtpuntjes
in deze economisch sombere tijden nog slechts
minimaal oplichten, voelen we ons vrij om een dubbel
beroep op onze achterban te doen. Dat beroep bestaat
enerzijds uit het noodzakelijke gebed, voor het werk in
Oekraïne, zowel voor onze partnerorganisatie Samuel
als voor de FTCH’s waar de ouders met liefde de
kinderen verzorgen. Anderzijds is er elk jaar opnieuw
een flink bedrag nodig om de vaste lasten, die wij als
stichting De Regenboog zijn aangegaan, te financieren.

Pagina 4.

Vader Josef Kiss en enkele kinderen
in FTCH Visk

