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Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
Mei 2012

NIEUWSBRIEF
De eerste maanden in 2012 zijn heel druk en bijzonder geweest, want in februari was een TV ploeg van het
programma ”Nederland helpt” bij ons om te filmen. Voordat zij kwamen hebben we veel voorbereidend werk
gedaan. Het was allemaal heel druk maar ook erg leuk. We zijn natuurlijk geweldig blij met deze kans. Voor de
kerst zal het uitgezonden worden.
Voordat ze kwamen hadden we de kinderen over hun verleden laten
schrijven (als ze het wilden) en met de TV ploeg zijn we met enkele
kinderen naar de plaats gegaan waar ze geleefd hebben: op straat, in
de tunnels onder de grond waar de buizen van het warme water
doorheen lopen, op de vuilnisbelt (zie foto), in portieken van flats etc.
Dan wordt het weer zo reëel wat de kinderen allemaal meegemaakt
hebben in hun korte leventje. Ze zijn mishandeld, geestelijk, lichamelijk
en seksueel.

Nu ziet u altijd plaatjes van lachende kinderen maar daaraan vooraf is er heel wat gebeurd in deze leventjes. Een
meisje van 7 en haar zusje van 4 moesten voor moeder en oma bedelen. Ze woonden op straat en in de tunnels
onder de grond. Oma en moeder gingen van het geld alcohol kopen en daarna sloegen ze de kinderen op een
vreselijke manier. Een keer was een van de meisjes met haar handjes vastgebonden door de moeder waarna ze
haar mishandelde. Onbegrijpelijke verhalen maar wel de werkelijkheid.

identificatie centrum

We zijn met de TV ploeg met de politie mee geweest om straatkinderen
van de straat te halen. Ze noemden het ‘op jacht’ gaan en ik vond dat heel
erg want deze kinderen verkozen een leven op straat boven het leven in
het identificatie centrum van de politie. Als het enigszins mogelijk is lopen
ze weer weg. Zeker de oudere kinderen. Het is ook heel moeilijk om deze
oudere kinderen op te vangen in een huis van een organisatie. Deze
kinderen kunnen niet meer aan regels wennen en daarom is het zo
belangrijk om ze op te vangen als ze nog jonger zijn. We hebben al
verschillende kinderen uit dit identificatie centrum gekregen, die ook op
straat hebben geleefd en het gaat goed met hen. Ze zijn inderdaad
lachende kinderen geworden die nu een toekomst voor ogen hebben.
Wat is dit werk toch heerlijk om te doen!!!

Er zijn verschillende kinderen die geslaagd zijn. Een jongen heeft 11 klassen doorlopen en gaat hierna naar de
universiteit. Twee meisjes die niet zo goed kunnen leren hebben 9 klassen gedaan en gaan nu een vakopleiding
volgen. Twee kleintjes van de eerste klas krijgen na één jaar ook een soort promotie. U kunt het zien op de foto’s.
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De vakanties beginnen eind van deze maand en dan zijn de kinderen drie maanden vrij. Daarvan gaan ze 6
weken naar het platte land. We huren een paar gers en de kinderen genieten dan van het buitenleven.
Half augustus hebben we ons jaarlijkse kamp. Dat is een georganiseerde week waarin allerlei activiteiten plaats
vinden en groot en klein zien daar erg naar uit. Het is altijd een feest voor iedereen en voor ons is het geweldig
om te zien hoe groot en klein als één grote familie met elkaar omgaan.

We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn:
Allereerst voor alle kinderen die we een tehuis hebben kunnen
geven. Die kinderen veranderen zo doordat ze voor het eerst van
hun leven liefde ontvangen.
Alle kinderen gaan op school en veel van hen zitten op de
universiteit. Kinderen die geen enkele kans hadden krijgen zo alle
kansen die maar mogelijk zijn. Geweldig toch!!!
We voelen ons zo gezegend door dit alles.

met cameraman op bezoek in fosterhome 4
Toch zijn er enkele moeilijke zaken die ik u wil vermelden:
We hebben problemen met een lekkend dak van ons meisjeshuis. Vorig jaar pas gebouwd maar er moet een heel
nieuw dak op en dat kost 5000 euro. De muren in het huis zijn zo nat dat ze helemaal zwart uitgeslagen zijn. Het
hele huis ruikt naar schimmel en als we inspectie krijgen zal het huis op deze manier zeker gesloten moeten
worden.
Onze schoolbus moet bijna elke maand gerepareerd worden omdat hij oud is. De wegen zijn erg slecht en dan is
een oude bus helemaal snel kapot.
Als hij weer kapot is, kan hij niet meer gemaakt worden en zitten we zonder vervoer om de kinderen naar school
te brengen en op te halen. De kinderen zitten op verschillende scholen. Een nieuwe bus kopen zit nu niet in ons
budget.
Ook zijn alle kosten enorm gestegen. De prijzen voor benzine zijn bijna net zo hoog als in Nederland. Van bijv.
vlees, levensmiddelen, kolen, kleding en nog veel meer zijn de prijzen verdubbeld. Van ons maandelijks budget
konden we altijd extra onkosten betalen zoals kleding, dokters- en tandartskosten, het kamp enz.
Dat is nu onmogelijk want het maandelijkse sponsorgeld hebben we hard nodig voor voeding, salarissen,
elektriciteit en water en meer kunnen we er niet van betalen. Het betekent dat we maandelijks tekort hebben voor
alle andere onkosten.
Misschien kent u mensen in uw omgeving die ons werk ook willen steunen zodat we onze kinderen kunnen blijven
helpen.
We hopen allemaal weer een fijne zomer te hebben dank zij alles wat u voor ons doet en we wensen u allen een
goede vakantie toe!
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