December 2011
Jaargang 9, Nummer 2.

Stichting De Regenboog
Opening 7e FTCH in Visk
Zonder enige twijfel was het hoogtepunt van de recente
reis van de bestuursdelegatie van onze stichting aan de
Oekraïne de opening van het FTCH (Family Type
Children Home) in Visk. Op 6 december was de grote
dag waarop, met toeters en bellen, het huis van Jozef
en Livia Kiss officieel werd ingewijd.

Nederlanders in de Oekraïne verzeild zijn geraakt. Een
mooie gelegenheid voor onze penningmeester om uit
de doeken te doen hoe onze stichting werkt. En te
vertellen hoe we in contact zijn gekomen met de locale
stichting Samuel en hoe die relatie in tien jaar tijd veel
vrucht heeft afgeworpen. Ruim over de veertig
kinderen hebben daardoor een nieuwe toekomst
gekregen door een liefdevolle opvang in een van de
zeven FTCH’s.
De gouverneur van Transkarpatië hield bij de opening
van het zevende FTCH een toespraak waarin hij
onomwonden zijn lof uitsprak voor het werk en de
inzet van de ouders in onze huizen. Kinderen horen op
te groeien in een gezin, zei hij. Het liefst, zo ging hij
nog een stap verder, sluiten we als overheid de
staatsweeshuizen. Dat was een ferm statement waar we
als stichting heel blij mee waren.

Gouverneur Olekszandr Ledida
Het voltooide FTCH in Visk

Bij eerdere openingen van FTCH’s waren we al het
nodige gewend aan toespraken van
hoogwaardigheidsbekleders, maar dit keer waren er
zelfs drie cameraploegen bij aanwezig. Eentje van onze
zusterorganisatie Samuel, een ploeg van de Oekraïense
staats-tv en een regionale, Hongaarse tv-ploeg. De
laatste wilde van Diederik Douw weten hoe die

De Kiss-familie bestaat nu uit het ouderpaar met hun
eigen kinderen Mark (4) en Levente (2) en de
pleegkinderen Dianna (8), Pali (6) en Artúr (3). Naar
verwachting komen er begin 2012 nog drie kinderen
bij.
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is er wel, ik weet alleen nog niet bij wie het in de zak
zit’. Dat was kort voor het contact werd gelegd met
stichting Samuel en met onze stichting. Istvan wilde
met deze anekdote aangeven hoezeer het project in
geloof in God is gestart. Hij citeerde daarom Psalm
127. ‘als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs
zwoegen de bouwers’.
Piet Houtman, onze bestuursvoorzitter, had in zijn
speech eveneens naar diezelfde Psalm uit de Bijbel
verwezen. ‘Zoals koning Salomo in geloof mocht
bouwen aan een prachtige tempel, zo mogen de ouders
in dit mooie FTCH bouwen aan een nieuwe toekomst
van de kinderen, vanuit datzelfde geloof.’ Houtman
haalde verder herinneringen op aan het eerste contact
met Istvan en enkele van zijn vrienden uit Visk, nu
ruim vier jaar geleden. Er bleken grote verschillen in
cultuur te bestaan wat het moeilijk maakte elkaar te
verstaan. Maar, zo zei Houtman, ‘uiteindelijk waren
we in staat om bruggen te bouwen tussen onze
verschillende culturen. Het voornaamste was dat we
over en weer vertrouwen hadden in elkaars intenties
om de FTCH-plannen op een succesvolle manier te
realiseren.’

Livia Kiss met een van de kinderen

Onze bestuursdelegatie, dit keer bestaande uit Piet
Houtman vergezeld door zijn vrouw Marijka, Diederik
Douw en oud-bestuurslid Nel Bergwerff, was
aangenaam verrast hoe liefdevol en ontspannen de
relatie tussen de kinderen en de ouders in dit nieuwe
huis was.

Istvan Farkas: “God werkt op een verrassende manier”

Istvan Farkas met een van de kinderen van FTCH Visk

Op verzoek van Istvan zong het hele gezelschap nog
een lied uit de bundel van de Reformatuskerk. Dat was
nummer 458: ‘God werkt op een verrassende manier’.
Iedereen kende het gezang en zong mee. ‘Het was een
zeer emotioneel moment voor ons allemaal’, vertellen
Piet en Diederik, nu ze weer terug zijn in Maassluis.

De grote motor achter het FTCH in Visk is Istvan
Farkas. Hij heeft, samen met zijn Bijbelkring, dit
bijzondere project van meet af aan getrokken. Toen de
bouwploeg het fundament van het huis had gelegd,
memoreerde Istvan in zijn toespraak, was het geld op.
Wat nu? Op de bouwplaats zei iemand: ‘Ach, dat geld

Na de opening daalde het hele gezelschap, behalve
overheidsmensen waren ook de ouderparen van de
overige FTCH’s aanwezig, naar de grote kelder af.
Daar stond een enorm buffet klaar met warme en
koude gerechten waar iedereen zich aan kon laven.
Het huis zelf is groot maar zeer functioneel gebouwd.
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Aan de afwerking is goed te zien wat voor vaklui er
hun krachten aan hebben gegeven. ‘Al met al was het
een dag met tal van herinneringen om nooit te
vergeten’, stellen Piet en Diederik eensgezind vast.

Vertrouwen
Traditiegetrouw werd het bezoek aan de Oekraïne weer
benut om alle huizen te bezoeken. Dat is een mooie
manier om te vernemen hoe het staat met de gezinnen
en om de contacten te onderhouden. Duidelijk is dat
zeker in huize Regenboog in Beregszász en in het
FTCH in Tiszabökény er kinderen zijn met een
verstandelijke handicap.

Dorá in FTCH Tiszabökény

We hebben deze structurele beleidsaanpak ook
besproken met de raad van toezicht en in de
gezamenlijke vergadering van onze stichting met onze
zusterorganisatie Stichting Samuel. We bleken het over
die beleidslijn van harte eens te zijn.

Oud-bestuurslid Nel Bergwerff
met Levente in FTCH Regenboog

Dat vraagt veel van de ouders en dat vergt een goede
begeleiding. We zijn als stichting dan ook heel blij dat
we in de persoon van Monika Taracközine-Nemes een
sociaal werker hebben die het volste vertrouwen geniet
van de ouderparen.
Zij gaat straks met zwangerschapsverlof, maar ze heeft
laten weten dat de ouders bij vragen en problemen
altijd contact met haar kunnen opnemen om advies en
hulp te krijgen. Als bestuur zien we de gunstige
effecten van het werk van Monika in de huizen. Dat
stemt ons dankbaar en tevreden. Het past ook in onze
visie om de komende tijd niet in te zetten op bouw of
aankoop van nieuwe huizen, maar de aandacht vooral
te richten op ondersteuning en begeleiding van de
ouders in de nu bestaande FTCH’s.

FTCH Tiszabökény voorzien van isolatie aan buitenzijde

Bij de bezoeken aan de diverse huizen bleek ons dat de
diverse verbouwingen - vrijwel - zijn afgerond. Het
geld dat we voor deze verbouwingsprojecten van de
NCDO kregen is daarmee op een goede en
verantwoorde wijze besteed, kon de bestuursdelegatie
vaststellen.
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Dat we een beroep doen op uw portemonnee heeft ook
te maken met de sterk gestegen kosten voor
levensonderhoud. De inflatie in de Oekraïne is het
afgelopen jaar fors geweest en de brandstofprijzen
rijzen voor locale begrippen werkelijk de pan uit. Een
liter benzine is daar nu bijna even duur als hier, terwijl
de lonen vele malen lager liggen. Dat alles maakt dat
de reguliere exploitatiekosten voor onze stichting flink
oplopen. Uit de jaarlijkse inkomsten van uw giften en
donaties moeten we die exploitatiekosten, waaronder
een flink deel van het salaris van de medewerkers van
Stichting Samuel, bekostigen. Dat is tot dusver altijd
goed gelukt. Het belang om ons aandeel in deze vaste,
structurele uitgaven te blijven betalen willen we graag
onderstrepen. We doen dat in de hoop en verwachting
dat u ons vertrouwen niet zult beschamen. Bij voorbaat
dank!

Piet Houtman bewondert de voltooide bovenverdieping
in FTCH Csetfalva

Exploitatiekosten stijgen
In deze nieuwsbrief willen we, naast het bijpraten over
de werkzaamheden van onze stichting in de Oekraïne,
ook de gelegenheid benutten om onze gulle gevers,
sponsors en donateurs, van harte te bedanken voor hun
financiële bijdragen. Zonder uw hulp zouden we dit
mooie werk simpelweg niet kunnen doen.
Tegelijk willen we, om de voortgang van het werk in
de Oekraïne in de 7 FTCH’s te waarborgen, ook nu
weer een beroep doen op uw vrijgevigheid. We weten
dat we leven in een tijd van economische crisis, toch
zijn we zo vrij om te stellen dat armoede relatief is. In
vergelijking met de Oekraïne zijn we hier in Nederland
nog uitermate welvarend.

Illés-Márk in FTCH Nagybereg

Giften zijn welkom op gironummer 182993 t.n.v.
Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis.
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Teodóra in FTCH Peterfalva

Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling
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