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Stichting De Regenboog
Ontwikkelingen
Wel en wee in de FTCH’s
Telkens als er een bestuursdelegatie van onze stichting
naar de Oekraïne gaat zijn er weer dingen die ons
verrassen. Wat ons tijdens de reis in mei, die Frank
Koen en Piet de Jong maakten, in positieve zin opviel
was de trend dat de ouders in de huizen, de FTCH’s,
op creatieve wijze bezig zijn om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien.
In de veelal grote gezinnen die deze ouders ‘draaiende’
houden, soms met gehandicapte kinderen die veel extra
aandacht vergen, zijn de vaders meestal op en rond het
huis te vinden. Toch merken we dat ze meer en meer
initiatieven ontwikkelen om geld te verdienen. Zo gaat
Viktor in Csetfalva er als loonwerker op uit. Vooral
populair zijn de kassen die her en der opduiken. Zowel
Istvan in Tiszabökeny als Sandor in Nagybereg
ontplooien zich tot echte tuinders.

Op ons verzoek had Samuel, onze partner in
Beregszász, weer een strak reisschema gemaakt om in
korte tijd alle huizen te bezoeken. Op die manier
kunnen we vanuit Nederland van dichtbij het wel en
wee van de diverse FTCH’s vernemen. Ook nu werden
we weer vakkundig bijgestaan door Jack Keijzer, onze
technische man uit Hongarije die De Regenboog met
raad en daad terzijde staat. Dit keer hebben we tijdens
onze bezoeken aan de huizen aanmerkelijk minder
kinderen gezien, simpelweg omdat ze allemaal naar
school waren. Over het algemeen loopt het prima in de
verschillende huizen, waarbij ons weer opviel hoezeer
de ouders zich liefdevol inzetten voor de kinderen. In
één geval zijn er echter zorgen over een ouderpaar.
Kunnen ze het, soms moeilijke, werk wel aan?
Reageren ze goed op de problemen die sommige
kinderen geven? Gelukkig is Samuel druk bezig om
een en ander in goede banen te leiden, onder meer door
extra begeleiding aan te bieden. We hebben onze
vrienden van Samuel daarin van harte ondersteund en
ze wijsheid toegewenst.

‘Gurken’ in de kas van FTCH Nagybereg

De ‘gurken’, bij ons meer bekend als komkommers
maar dan met puntjes, doen het goed. Ook István in
Peterfalva heeft plannen om groente te verbouwen en
overweegt een grondaankoop om een kas te bouwen.
Als bestuur juichen we deze ontwikkelingen toe. We
zien het als een goede weg naar het ‘self-supporting’
zijn van de huizen.

Márton in FTCH Regenboog

We zijn ook blij dat Samuel gebruik kan maken van de
diensten van Mónika Taracközine-Nemes. Zij is
predikant en tevens geschoold als sociaal werker. Met
grote regelmaat bezoekt zij alle huizen. Tijdens een
werklunch hebben we haar ontmoet. We waren onder
de indruk van haar passie voor de gezinnen en haar
oordeelsvermogen. Enthousiast vertelde ze ons over
haar visie op de zes FTCH’s. Ze ziet die huizen als een
ketting bestaande uit verschillende schakels.
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Vanuit die visie gedacht is het noodzakelijk dat de
ouderparen veel met elkaar communiceren om
ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen.

Nu de lange en strenge Oekraïense winter voorbij is,
breekt de tijd aan om de verbouwingen daadwerkelijk
uit te voeren. De vaders zijn, met wat hulp van
buitenaf, allemaal handig en in staat die verbouwingen
zelf te doen. We hebben ons vertrouwen uitgesproken
in de verbouwingsprojecten.

Visk
Uiteraard zijn we ook dit keer naar Visk afgereisd om
het zevende FTCH te bekijken. Opnieuw waren we
onder de indruk hoe een groot team van vrijwilligers
daar een klasse huis heeft neergezet. Op een
kleinigheid na is de bouw gereed.

Trainingsbijeenkomst met de ouders
op kantoor van Samuel

Samuel springt daar ook op in door met regelmaat
trainingen te verzorgen voor alle ouderparen van de
FTCH’s. Eind maart sprak er een gedragskundige uit
Boedapest op een conferentie die werd gehouden in
Balazser.

Verbouwen en verbeteren
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over
enkele kleinere verbouwingen. We hebben daarvoor
geld ingezameld en een begroting ingediend bij de
Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling
(NCDO) zodat ons geld nog ‘verdubbeld’ kon worden.
Die verbouwingen zijn ‘onderweg’ om het zo te
formuleren. We zagen de bouw- en isolatiematerialen
al gereed liggen waarmee de renovatie in de huizen in
Beregszász (bovenverdieping bouwen), Tiszabökeny
(muren isoleren), Csetfalva (bovenverdieping
afwerken) en Nagybereg (isoleren buitenmuren) kan
plaatsvinden.

De planning is dat in augustus het huis bewoond gaat
worden. De officiële opening, met alle toeters en
bellen, zal in december zijn.
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van
de selectieprocedure van het ouderpaar voor Visk.
Over een eerdere keus bestond toch twijfel. Als bestuur
van De Regenboog hebben wij steeds gezegd dat we de
selectie van een ouderpaar in vertrouwen geheel en al
overlaten aan onze partner in de Oekraïne.
Nu is dan de kogel door de kerk zo mochten we
vernemen. Binnen de grote Reformatuskerk neemt de
kerkelijke gemeente van Visk een ietwat bijzondere
plek in. Vrij vertaald zou je de gemeenschap daar wat
bevindelijker kunnen noemen dan de gemiddelde
kerkelijke gemeente in de regio. Het paar dat straks
zijn intrek in het huis in Visk gaat nemen is afkomstig
uit de eigen kring. We zijn blij dat we het gezin hebben
ontmoet. Het zijn Josef (40) en Livia (36) met hun
zoontjes Maté (4) en Levente (2).

Ouderpaar Visk
Geza bij het isolatiemateriaal voor FTCH Tiszabökeny

De dominee van Visk heeft voor dit ouderpaar een
aanbevelingsbrief geschreven aan de gemeenteleden.
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In die brief spreekt hij van een ‘roeping’ van deze
mensen. Tegenover ons spraken ze van een ‘grote
beslissing’ die ze in geloof hebben genomen. Livia, die
een beetje Engels spreekt, is ook godsdienstlerares in
de kerk. De verwachting is dat ze daarmee straks
doorgaat in de grote kelder onder hun FTCH. We
kregen een goede indruk van een zeer gemotiveerd
stel.
Als de officiële opening van het huis in Visk wordt
gevierd, in december, wordt tevens herdacht dat
Samuel tien jaar bestaat. We prijzen ons als
Nederlandse stichting gelukkig met de trouw en
toewijding van onze partner in de Oekraïne. Zonder
hun inbreng zou het werk voor de FTCH’s
onnoemelijk veel moeizamer, zo niet onmogelijk zijn.

Financiën en verantwoording over 2010
Dank zij de financiële steun van onze trouwe achterban
konden onze werkzaamheden in het afgelopen jaar
gecontinueerd worden. Daarbij mochten wij ook een
gift ontvangen van stichting HALM en een speciale
gift van een donateur.
Zoals ook eerder in deze nieuwsbrief is verteld, zijn er
in 2010 diverse verbouwingen bij meerdere FTCH’s
opgestart. Voor het uitvoeren van deze verbeteringen
hebben wij een subsidie van NCDO mogen ontvangen.
Dit zal waarschijnlijk de laatste maal zijn dat wij van
de bestaande subsidieregelingen gebruik hebben
kunnen maken; wegens beleidswijzigingen worden de
bestaande subsidieregelingen afgebouwd.

Inkomsten 2010
Sponsors en vrienden
Collectes
Andere giften en acties
Subsidie Gem. Maassluis
Stichting HALM
Speciale gift
Subsidie NCDO
Totaal

17178
1456
1291
506
4500
7000
12128
44059

Uitgaven 2010
a. Exploitatiekosten
FTCH ondersteuning
Bestuurs-/reiskosten
Speciale gift St.Samuel
Speciale gift P.Bardos

7065
4161
2035
1000

b. Investeringen/projecten
Algemeen
Bovenverdieping Regenboog
Bovenverdieping Csetfalva
Isolatie Tiszabökeny
Algemene projectkosten
Reconstructie Nagydobrony
Totaal

7000
7700
2300
1000
964
500
33725

Het stichtingskapitaal inclusief reserves bedroeg aan
het einde van het boekjaar in totaal € 18.453.
Vanaf boekjaar 2005 vindt accountantscontrole plaats
van de financiële jaarstukken. Een volledig financieel
verslag 2010 kunt u opvragen bij de penningmeester.

Uw steun blijft nodig!
Voor de verbouwingen aan de FTCH’s is de
financiering goeddeels rond. Daarnaast is ook de
begeleiding van de kinderen van groot belang en willen
wij graag ook de ouders verder ondersteunen met
trainingen. Dit kunnen we als stichting enkel met uw
steun realiseren!

Piet Houtman
FTCH Visk uit de steigers!

Verwachting was dat de bouw van het FTCH in Visk
in 2010 afgerond kon worden. Dit zal nu echter in de
loop van dit jaar zijn. De gehele bouw zal echter, mede
dankzij de inzet van de lokale betrokken, binnen de
begroting gerealiseerd worden.

In deze nieuwsbrief willen we u als lezers, vrienden en
donateurs van stichting De Regenboog op de hoogte
brengen van het ongeluk dat onze voorzitter Piet
Houtman heeft gehad. Tijdens zijn
wintersportvakantie, eind januari, is hij bij het skiën
ten val gekomen. Daarbij heeft Piet ernstig hoofdletsel
opgelopen. Een drietal weken heeft hij in een
ziekenhuis in Oostenrijk op de intensive care gelegen.
Daarna is hij overgebracht naar het Erasmus Medisch
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Centrum in Rotterdam. Na ruim twee weken werd hij
overgebracht naar de Revalidatiekliniek Rijndam, ook
in Rotterdam. Daar brak een periode van zes weken
revalidatie aan. Eind april mocht Piet naar huis
terugkeren, waar zijn vrouw Marijka hem eindelijk
weer thuis kon verwelkomen.

Steun

Piet en Marijka ervaren het als een wonder van
Godswege dat hij bij het ongeluk is gespaard en in
betrekkelijk korte tijd weer zo ver is hersteld. Er lijkt
geen ernstige schade na het ongeluk te zijn
overgebleven. Ook is recentelijk een laatste
hersteloperatie aan zijn hoofd uitgevoerd, zodat hij
zich nu volledig aan het revalideren kan wijden en aan
zijn conditie kan werken. Vooral de linkerarm en hand
heeft nog wat verdere zorg en aandacht nodig.
Tijdens het bezoek dat Frank Koen en Piet de Jong in
mei brachten aan de FTCH’s in de Oekraïne werden ze
telkens verrast door de warme belangstelling die er was
voor Piet Houtman. Eerder stuurden de ouders van de
FTCH’s al een laken met daarop de geverfde
handafdrukken van de kinderen. Nu kwamen de
bestuursleden van De Regenboog terug met een stapel
foto’s en tekeningen door de kinderen gemaakt, soms
met prachtige, bemoedigende teksten uit de Bijbel. In
Maassluis hebben ze al die blijken van waardering en
meeleven bij Piet afgeleverd. Hij was er erg blij mee
en was erdoor geroerd.
Piet gaf aan te hopen dat hij, samen met zijn vrouw, in
december 2011 bij de opening van het zevende FTCH,
in Visk, aanwezig kan zijn. We hopen en bidden dat
het herstel van Piet voorspoedig verloopt en dat dit
reisplan werkelijkheid wordt.

Ook dit keer willen we onze sponsors en donateurs
weer van harte bedanken voor hun meeleven en mee
betalen van dit mooie werk in de Oekraïne. Met name
de ouders en de kinderen daar zijn u er oprecht
dankbaar voor!

Samen op zomerkamp in 2010

Om de goede voortgang van het werk daar te
garanderen blijft uw steun, ook geldelijk, van groot
belang. Mogen we daarom ook dit keer weer een
beroep op u doen?

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. 06-34844269
E-mail: clhoeven@gmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl
Subsidie verleend door:

Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling
Piet Houtman met Gyurika in FTCH Tiszabökény
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