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In veel opzichten was 2013 een bijzonder jaar. Allereerst was 
het een jubileumjaar. Op 5 september was het precies 10 
jaar geleden dat Mensenkinderen van start ging. In die tien 
jaar heeft Mensenkinderen een enorme groei door gemaakt: 
groei in inkomsten, groei in aantal donateurs en vooral groei 
in het verlenen van hulp. Dat geeft een dubbel gevoel. Ener
zijds is het prachtig en zijn we er heel blij mee. Anderzijds is 
het triest dat er nog steeds zoveel armoede in de wereld is 
dat organisaties als Mensenkinderen nodig zijn om hulp te 
bieden. Maar de christelijke naastenliefde drijft ons om de 
problemen te lijf te gaan.

2013 was ook het jaar van de verhuizing. De vier werk nemers 
verruilden het kantoor in Harderwijk voor een groter en 
goedkoper (!) kantoor op een prachtige locatie in het 
centrum van Nunspeet. 

Met dit jaarverslag nemen we u mee naar Albanië, Armenië, 
Bulgarije en Moldavië, en we vertellen u de verhalen van 
mens en die leven in armoede, maar in 2013 met steun van 
Mensenkinderen hoop, geloof en toekomstperspectief 
ontvingen. 

Met grote dankbaarheid zien we terug op wat we allemaal 
hebben kunnen doen. Op deze plaats willen we onze dank 
een adres geven. We danken God voor Zijn zegen op ons 
werk. We danken de medewerkers en vrijwilligers van 
Mensenkinderen voor hun inzet. En we danken de donateurs 
voor hun steun en betrokkenheid. 

Het is ons gebed dat ons werk mag blijven doorgaan en groei
en, niet voor onszelf, maar voor die honderdduizenden mensen 
die leven in extreme armoede. Dit werk moet blijven doorgaan, 
crisis of geen crisis. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk.

Eén van de speerpunten van Mensenkinderen is armoede-
bestrijding. Maar wat is armoede eigenlijk? Probeer die 
vraag maar eens te beantwoorden en u zult ontdekken dat 
dat niet meevalt. Een miljonair die afzakt tot ‘Jan modaal’ 
waant zich arm. Een bedelaar die tien Euro in zijn handen 
krijgt gedrukt, voelt zich rijk. Armoede is dus relatief. 

Volgens de Wereldbank is iemand extreem arm wanneer hij 
minder dan één dollar per dag te besteden heeft. Maar dit is 
slechts een kil cijfer. Het wordt anders wanneer je oog in oog 
komt te staan met iemand die daadwerkelijk van minder dan 
één dollar per dag moet rond komen. Dan krijgt armoede een 
stem, een gezicht en… een geur. Dan hoor je, zie je en ruik je 
hoe vreselijk armoede is. 

Bij armoede denken we aan gebrek. Gebrek aan voedsel, 
kleding, water, hygiëne, scholing, een fatsoenlijk bed, een 
douche etc...  Maar armoede is veel meer dan alleen maar 
gebrek aan tastbare zaken. Armoede is eerst en vooral 
gebrek aan zekerheid. Het betekent dat er ieder moment 
iets kan gebeuren, waardoor er van het weinige dat iemand 
heeft, helemaal niets meer overblijft. De aardappelprijzen 
hoeven bijvoorbeeld maar iets te stijgen, en talloze mensen 
kunnen zich geen warme maaltijd meer veroorloven. 

Armoede betekent ook angst. Angst voor de toekomst:
 ‘Zal ik mijn kinderen tijdens de komende winter eten kun
nen geven? Zullen we niet omkomen van de vrieskou? Hoe 
betaal ik de medicijnen die mijn kind nodig heeft?’ Het is 
verschrikkelijk om dag in dag uit in de verstikkende armoede 
te moeten leven. Wanneer er geen hulp wordt geboden, is 
armoede een blijvende en onontkoombare realiteit. 

Mensenkinderen doet haar uiterste best om medemensen 
uit de verlammende greep van armoede te bevrijden. Het 
stemt ons dankbaar dat door het vertrouwen dat donateurs 
ons schenken en door de zegen van God, we elk jaar opnieuw 
in staat worden gesteld duizenden mensen hulp, hoop, 
uitzicht, geloof en toekomst te bieden. Zo ook in 2013.

VOORWOORD

Jan de Lange
Voorzitter Mensenkinderen
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1. Bijbels uitgangspunt

“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onder

richt in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het 

koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.  Toen hij de 

mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat 

ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder 

herder.” (Mattheus 9:3536)

Mattheus geeft in deze twee verzen het meest 

kenmerkende van Jezus’ persoon en werk weer:

• Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien;

•  Jezus voelt medelijden met hen (NBG: wordt met 

ontferming over hen bewogen);

•  Jezus komt in actie en helpt met troostvolle, 

bemoedigende woorden en met praktische daden:

•  Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk 

van God

• Hij geneest alle ziekte en kwaal.

2. Missie 

Het Bijbels uitgangspunt leidt tot de volgende missie 

van Mensenkinderen: Mensenkinderen is een christelijke 

organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, 

noodhulp en ondersteuning van diaconale en evangelisatie

activiteiten. 

Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus Bewogen 

met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in 

Nederland Bewust te maken van de grote nood van de 

allerarmsten en te zorgen dat zij Betrokken raken bij het 

werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund 

en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en 

Barmhartige daden. Mensenkinderen biedt hulp aan de 

allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke 

overtuiging.

3. Doelstelling

Het doel van Mensenkinderen is tweeledig:

a.  Het in Woord en daad uitdragen van het evangelie van 

Jezus Christus door het verlenen van directe materiële en 

immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben 

zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 

of welke andere in het kader van haar doelstelling niet 

relevante grond ook.

b.  Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en 

deze motiveren, zodat ze betrokken raken bij het helpen 

en dienen van de naaste in nood.
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4. Visie

Mensenkinderen financiert op kosteneffectieve wijze 

projecten waarbij:

•  de nood van arme medemensen in de veldlanden  

doeltreffend gelenigd wordt;

•  de arme medemensen in de veldlanden hoop en  

nieuwe kansen voor de toekomst krijgen;

•  de arme medemensen in de veldlanden de mogelijkheid 

krijgen kennis te maken met het evangelie van Jezus 

Christus;

•  de donateur ervan overtuigd is dat Mensenkinderen als  

een goede rentmeester zorgvuldig met het gedoneerde 

geld omgaat en het zinvol en effectief besteedt waardoor 

de donateur volledig vertrouwen heeft in Mensenkinderen;

•  Mensenkinderen door transparantie en heldere communi

catie aan zowel partners als donateurs bewijst een 

betrouwbare organisatie te zijn.

5. Kernwaarden

Uit de doelstelling, missie en visie zijn vier kernwaarden 

op te maken. Deze zijn leidend in de keuzes die Mensen

kinderen op verschillende niveaus maakt. Het gaat om: 

Rentmeesterschap   Mensenkinderen gaat zorgvuldig 

om met de aan haar toevertrouwde 

middelen, met mensen en met het 

milieu.

Betrokkenheid  Mensenkinderen is vanuit het 

christelijk geloof en vanuit christelijke 

naastenliefde met hart en ziel begaan 

en bewogen bij de materiële, psychische 

en geestelijke nood van de naasten in de 

veldlanden.

Gelijkwaardigheid  Mensenkinderen gelooft dat alle mensen 

schepselen van God zijn en daarom 

kostbaar en uniek. Hieruit volgt dat 

voor Mensenkinderen alle mensen 

gelijkwaardig zijn.

Betrouwbaarheid  Mensenkinderen wil in al haar handelen 

jegens donateurs, jegens Nederlandse 

contacten en jegens buitenlandse 

contacten een betrouwbare partner zijn. 
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6. De naam Mensenkinderen

In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: 

ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het 

geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God 

oog heeft voor die ene mens te midden van miljoenen mens

en. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben 

voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen 

nummers, maar individuen die behoefte hebben aan 

voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. 

Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende 

liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

 

7. Activiteiten

Mensenkinderen is een christelijke organisatie die in samen

werking met lokale kerken en organisaties in de veldlanden 

hulp biedt aan medemensen in nood, zonder daarbij onder

scheid te maken naar religie of etnische achtergrond.

In Nederland wordt voor de projecten geld geworven. De 

benodigde goederen worden in de veldlanden aangeschaft; 

op deze wijze investeert Mensenkinderen in de lokale 

economie. 

8. Veldlanden

Mensenkinderen biedt momenteel hulp in vier landen: 

Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië.  

9. Projectrapportage en projectcontrole

De partners waarmee Mensenkinderen in de veldlanden 

samenwerkt, maken van alle uitgevoerde projecten uitvoer

ige rapportages. Die rapportages bestaan uit een fi nancieel 

rapport, bedankbrieven, verslag van het project en foto’s.

De veldlanden worden door Mensenkinderen twee keer per 

jaar bezocht. Tijdens deze werkbezoeken worden o.a. uitge

voerde projecten gecontroleerd en afspraken gemaakt over 

nieuwe projecten. 

10. Fondsenwerving

Het werven van fondsen voor de verschillende projecten 

gebeurt op verschillende manieren:

• Direct Mail naar de donateurs 

•  Bijsluiters bij landelijke en regionale bladen 

(o.a. tvmagazines)

• Telemarketing

• Actie werving van nalatenschappen 

• Het bezoeken van donateurs, diaconieën, bedrijven etc..

• Via de website

11. Voorlichting

Om zoveel mogelijk mensen bij het werk van Mensenkinderen 

te betrekken wordt voorlichting gegeven door middel van:

•  het magazine MENSENKINDEREN 

(verschijnt 4x per jaar) 

• de website: www.mensenkinderen.nl

•  het bezoeken van donateurs, 

diaconieën, bedrijven, scholen etc.. 

•  het verzorgen van presentaties, 

lezingen en kerkdiensten

• foldermateriaal 

•  reclame via advertenties, 

persberichten, spandoeken 

KINDEREN

de website: www.mensenkinderen.nl

diaconieën, bedrijven, scholen etc.. 

de website: www.mensenkinderen.nl

diaconieën, bedrijven, scholen etc.. 
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12. Bestuur

In 2013 was het onbezoldigde bestuur als volgt samengesteld:

Dhr. Jan de Lange voorzitter

Dr. Hans Renkema secretaris

Dhr. Jaap Feddema penningmeester

Mr. Emiel Kars lid

Mevr. Aafje Dekken lid

Ds. Hans Scholing lid

13. Huisvesting

In juni 2013 is Mensenkinderen verhuisd van Harderwijk 

naar Spoorlaan 1a te Nunspeet. Bestuursleden en mede

werkers hebben de handen fl ink uit de mouwen gestoken 

om er een mooi en fris kantoor van te maken. De mede

werkers voelen zich helemaal thuis op hun nieuwe werkplek. 

Het nieuwe kantoor heeft meer opslagmogelijkheden voor 

foldermateriaal e.d. en is goedkoper dan het vorige kantoor 

te Harderwijk. 

14. Medewerkers en vrijwilligers

In 2013 waren de volgende medewerkers bij Mensenkinderen 

in loondienst:

Ds. Egbert van Beesten  (1 fte)

Dhr. Bram van Dijke  (0,8 fte)

Dhr. Koert Koster  (1 fte)

Dhr. Theo de Graaf  (1 fte)

In 2013 waren als vaste vrijwilligers de volgende mensen bij 

Mensenkinderen betrokken:

Dhr. Sipke van der Land Algemeen ambassadeur

Mevr. Judith Bosch Algemeen ambassadeur

Dhr. Wim Petter  Ambassadeur voor het 

project ‘Koe zoekt gezin’

Mevr. Martha EversKnoppert Vertalingen

Mevr. Janny MellemaBolt  Administratie en algemene 

werkzaamheden

Mevr. Marja Eitjes Persberichten

15. Inkomsten 2003 tot en met 2013

Sinds de oprichting mag Mensenkinderen zich verheugen in 

een jaarlijkse toename van de inkomsten. Dit betekent dat 

elk jaar meer arme en behoeftige mensen hulp geboden kan 

worden.

Direct Mail, Collecten, Schenkingen, Persoonlijke 
Projecten  en Rente

Nalatenschappen

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

€ 1.600.000

€ 1.800.000

€ 2.000.000

€ 2.200.000

2003-2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013
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16. Activiteiten Mensenkinderen in 2013

De verschillende hulpprojecten van Mensenkinderen worden ingedeeld in vijf hulpklassen: 

Het totale bedrag dat in 2013 besteed werd aan projecten is als volgt verdeeld: 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➊ Noodhulp en basiszorg; 

➋ Medische hulp; 

❸ Evangelisatie en kerksteun;

➍ Onderwijs en welzijn kinderen; 

➎ Zorg voor specifi eke doelgroepen.

Hulpklasse Bedrag % besteed in 2013

➊ Noodhulp en basiszorg € 779.384 60

➋ Medische hulp € 59.538 5

➌ Evangelisatie en kerksteun € 45.552 4

➍ Onderwijs en welzijn kinderen € 223.832 17

➎ Zorg voor specifi eke doelgroepen € 187.566 14

Totaal € 1.295.872 100%

31%31%31%

4%4%4%

43%43%43%

22%22%22%

n Noodhulp en basiszorg
n Medische hulp
n Evangelisatie en kerksteun
n Onderwijs en welzijn kinderen
n Zorg voor specifi eke doelgroepen 

n Albanië
n Armenië
n Bulgarije
n Moldavië

Projectbesteding per hulpklasse Bestedingen per veldland
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In 2013 mochten we Judith Bosch begroeten als ambassadeur 

van Mensenkinderen. Judith is vooral bekend geworden als 

presentatrice van NCRV-programma’s als Tweekamp en Spel 

zonder grenzen. Tegenwoordig wordt ze veel gevraagd voor 

het geven mediatrainingen. In oktober 2013 bracht ze met 

ds. Egbert van Beesten een bezoek aan Moldavië, hetgeen, 

zoals blijkt uit haar verhaal hieronder, een onuitwisbare 

indruk op haar heeft gemaakt.

Kinderen in Moldavië (door Judith Bosch) 

Moldavië (ik wist aanvankelijk nauwelijks waar het ligt) is 

een vergeten land, vroeger onderdeel van de Sovjet Unie, nu 

een klein landje dat zijn best doet zelfstandig te zijn, maar 

dat niet kan. Ik ben uw ooggetuige geweest gedurende drie 

dagen. In die tijd heb ik zó veel verdrietigs gezien, zó veel 

armoede en uitzichtloosheid, dat het mij naar de keel greep.

Ik wil beginnen met te vertellen over de kinderen in Molda

vië. De bevolking van Moldavië bestaat in de provincie voor 

een groot deel uit oude mensen, (daarmee bedoel ik oma’s 

en opa’s) en kleine kinderen. 

De tussengeneratie van moeders en vaders is meestal weg, 

aan het werk in het buitenland om niet meer terug te keren; 

geld sturen ze ook zelden. Dat betekent in de praktijk dat 

de kleinkinderen voor de oudjes zorgen, en niet andersom:  

emmers water sjouwen omdat er geen stromend water is, 

alleen hier en daar een pomp; ik zag ’n meisje van 5, zwaar 

beladen met hout op haar rug om de kachel van oma te 

stoken (andere brandstof is er niet).

Veel Moldaven wonen in lemen hutten met een golfplaten dak. 

Het zijn meer een soort schuurtjes, waar wij onze hond nog 

niet in zouden willen stoppen. Vies, zó vies. Stinkende bedden 

die eigenlijk geen bedden zijn maar hopen lompen, waar ze met 

z’n allen op slapen. Geen stofzuiger, dus ophopend vuil overal, 

binnen en buiten.In de provincie, waar wij waren, is er hier en 

daar ’n schooltje. 

JUDITH BOSCH AMBASSADEUR VAN MENSENKINDEREN

“ In die tijd heb ik zó veel verdrietigs 
gezien, zó veel armoede en uitzichtloos-
heid, dat het mij naar de keel greep.”
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De kinderen lopen soms uren om op school te komen. Hoe ze 

weten dat het tijd is om naar school te gaan? Door de stand van 

de zon? Door het gezang van de vogels? Geen van de kinderen 

heeft een horloge. Ze gaan naar school zonder ontbijt; in de 

winter bij 20 °C (!) lopen ze op plastic schoenen, over vlaktes 

waar een ijzige wind waait, naar school.

Lichtpuntje

Maar nu het lichtpuntje: ná school kunnen ze naar de kerk 

lopen (soms weer 2 uur), waar om 3 uur hun eerste maaltijd 

van de dag voor ze klaar staat, huiswerkbegeleiding wordt 

gedaan, wordt gezongen en gebeden. Het zijn meisjes en 

jongens tussen de 6 en 10 jaar: uitgeput van het lange lopen, 

maar zó blij dat ze in een warme, liefdevolle omgeving 

komen, en te eten krijgen. Wij waren in de kerk toen de 

kinderen binnendruppelden. U kunt zich misschien voor

stellen dat ik me moest inhouden om niet te huilen.

Uw geld, dat ú aan Mensenkinderen hebt gegeven, komt 

direct bij deze kinderen terecht. Om ze een toekomst te 

kunnen geven blijft uw donatie van levensbelang. Die ene 

maaltijd, de schoolspulletjes, het warme lokaal, de kleren 

die ze aan hebben, het wordt door u mogelijk gemaakt. 

En ik hoop dat u dat blijft doen …

Volgens mij is opvoeding en scholing van de kinderen de enige 

hoop voor Moldavië. Een kind mag geen onderwijs onthouden 

worden. Onderwijs is de bron van kennis. De opstap naar voor

uitgang. De motor van ontwikkeling.  Mensenkinderen (ú dus) 

helpt daarin actief en direct en wil dat blijven doen.

Judith Bosch
Ambassadeur Mensenkinderen
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ECONOMISCHE SITUATIE IN DE VELDLANDEN

Albanië

Als gevolg van de fi nanciële crisis zijn veel kleine 

en grote bedrijven failliet gegaan. Veel mensen 

hebben hun baan verloren. Daar komt nog bij 

dat een groot aantal Albanezen die in Italië 

of Griekenland hun heil hadden gezocht weer 

terugkeren. Door de crisis was er geen werk 

meer voor hen. Hierdoor is het aantal werklozen 

in Albanië dramatisch gegroeid. Als we daarbij 

ook nog in ogenschouw nemen dat de voedselprijzen enorm 

zijn gestegen, dan betekent dat, dat veel Albanezen in armoede 

terecht zijn gekomen en afhankelijk zijn geworden van de barm

hartigheid van anderen.  

Armenië 

Het leven in Armenië is in 2013 op alle fron

ten weer enorm duurder geworden. De prijs 

van elektriciteit werd met maar liefst 26% 

verhoogd. Ook de prijs voor gas werd in 2013 

verschillende keren verhoogd. Omdat de 

meeste auto’s en bussen in Armenië op gas 

rijden, brengt de verhoging van de gasprijs een 

kettingreactie teweeg. Transportkosten word

en duurder, met als gevolg dat ook de levensmiddelen sterk in 

prijs stijgen. De prijsstijgingen hadden tot gevolg dat in 2013 het 

percentage van mensen die leven in armoede offi cieel met 8% is 

gegroeid (van 27% naar 35%). Dit is het offi ciële cijfer, echter het 

onoffi ciële cijfer ligt veel hoger (ruim boven de 50%). Omdat de 

pensioenen in Armenië bizar laag zijn en al jarenlang op hetzelfde 

niveau blijven, worden veel bejaarden telkens armer en armer. 

Het is voor hen bijna onmogelijk om in hun hun eerste levensbe

hoeften te voorzien.

Bulgarije

Begin 2013 waren er grote protesten 

tegen de extreem hoge energiekosten. De 

regering werd gedwongen om af te treden. 

De socialisten (voormalige communisten) 

kwamen weer aan de macht, maar verder 

veranderde er weinig. Het land kent veel 

problemen: toenemende werkloosheid; 

jonge mensen trekken naar het buitenland 

omdat ze in Bulgarije geen toekomst zien; hoge voedselprijzen. 

Mensen in het noorden van Bulgarije kijken met jaloezie naar 

buurland Roemenië, waar het leven beter is. 

Moldavië

In dit armste land van Europa wordt voedsel 

steeds duurder. De kosten voor verwarming 

(gas of brandhout) zijn de laatste twee 

jaar schrikbarend gestegen. Het karige 

pensioen tje dat oude mensen ontvangen 

blijft al jarenlang op hetzelfde niveau en is 

slechts voldoende om ongeveer 20 % van de 

maande lijkse kosten voor het levensonder

houd te betalen. Veel bejaarden lijden ge

brek, met name in de koude wintermaanden. 

Jaarlijks sterven er mensen van de honger of 

van de vrieskou. Het werkloosheidscijfer in 

Moldavië is enorm hoog en de economische 

en sociale omstandigheden worden steeds 

slechter, vooral in de dorpen. Vanwege de 

armoede trekken veel mensen uit de dorpen naar het buitenland 

om werk te zoeken. Het gevolg is dat veel dorpen voor het grootste 

deel bestaan uit ouderen en kinderen die in extreme armoede leven.

De economische situatie in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië is er in 2013 niet beter op geworden. Elk land heeft haar eigen speci-

fi eke problemen, maar de allerarmsten zijn het meest kwetsbaar en worden het zwaarst getroffen door de verslechterende situatie.



Wanneer mensen plotseling in grote nood geraken, zet 

Mensenkinderen alles in het werk om de eerste nood te 

lenigen. Mensenkinderen zorgt voor de basisbehoeften 

van de allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige 

plek om te wonen, warmte en kleding.

a. Voedselpakkettenactie 

De bede uit het Onze Vader ‘Geef ons heden ons dagelijks 

brood’ wordt vaak achteloos gebeden. Immers we kunnen 

elke dag brood, beleg en verschillende andere maaltijden 

op tafel zetten. Het is zo vanzelfsprekend dat we ons niet 

echt afhankelijk voelen. Echter voor de allerarmsten in onze 

veldlanden is die bede uit het Onze Vader niet een achteloos 

gebed maar een echte smeekbede. Ze leven in grote onzeker

heid en angst of er morgen wel iets te eten is. In zo’n situatie 

voel je je enorm afhankelijk; van God en van de medemens.

We geloven dat God vaak via mensen werkt. Doordat tien

duizenden donateurs de jaarlijkse voedselpakkettenactie 

steunen zijn veel gebeden van arme mensen verhoord. Het 

is nauwelijks voor te stellen wat het voor een arm gezin 

betekent als tijdens de vier wintermaanden maandelijks 

een uitgebreid voedselpakket wordt gebracht. Zo’n pakket 

betekent letterlijk leven! Met de 19.361 pakketten die zijn 

bezorgd, werden tienduizenden ouders, kinderen en bejaard

en voorzien van ‘dagelijks brood’.

Meer dan 25 jaar in een koude container

Katush Chakhoyan woont in een afgelegen wijk in de 

Armeense stad Gyumri. Ze voelt zich door iedereen verlaten. 

Ruim 34 jaar geleden liet haar man haar in de steek. Ze had 

toen twee zonen. Aan de muur hangt de foto van een van 

hen. Katush vertelt dat haar zoon na de aardbeving in 1988, 

waarbij hun huis volledig werd verwoest, altijd vreselijke 

angsten had. Toen de jongen 22 jaar oud was, kwam hij door 

een noodlottig ongeluk om het leven. Haar andere zoon 

heeft ze al jaren niet meer gezien. 

Sinds de aardbeving in 1988 woont Katush in een koude 

container. Ze heeft geen geld om te verhuizen naar een 

warmere en betere woning. Ze leeft van een kleine bijstands

uitkering die ontoereikend is om de maand van rond te 

komen. Ze is dolgelukkig dat ze juist tijdens de koude winter 

maandelijks een voedselpakket krijgt. Dat is voor haar een 

grote zorg minder.

Meer dan voedsel alleen

De honderden kerkelijke vrijwilligers die zich met hart en 

ziel inzetten voor het bezorgen van de voedselpakketten, 

doen veel meer dan alleen maar het afgeven van een pakket. 

Ze maken ook een praatje met de mensen, ze delen het 

geloof met hen en soms, als het op prijs wordt gesteld, 

wordt er uit de Bijbel gelezen en gebeden. Door de aandacht 

die ze geven, laten de vrijwilligers merken dat ze oprecht 

interesse hebben. En omdat ze vier maanden achter elkaar 

op bezoek komen ontstaan er soms hechte banden. 
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Voor sommige mensen die een voedselpakket ontvangen 

betekent dit een eerste kennismaking met het geloof en met 

de kerk. 

Salade van uien

Ana is 45 en woont met haar 10 jarige zoon Eugene in het 

dorpje Gradinita (Moldavië). Haar man ging jaren geleden 

in Rusland werken, trouwde daar met een andere vrouw 

en liet Ana en Eugene aan hun lot over. Ana is ziek en kan 

niet werken, en dus heeft ze geen inkomen. Het komt vaak 

voor dat Ana en Eugene niets te eten hebben. Eugene gaat 

dan naar de voorganger van de kerk en vraagt hem om eten. 

Enkele maanden geleden kwam de voorganger bij Ana op 

bezoek. Hij schrok, want hij zag dat Ana en Eugene een soort 

salade van uien aten omdat ze niets anders hadden. Toen hij 

Ana vroeg hoe ze in de winter haar huis verwarmde, begon ze 

te huilen en zei ze: “Dat weet ik niet, we hebben geen hout, 

we hebben niets!”  

Ana en Eugene zijn altijd al  dankbaar voor een klein stukje 

brood, maar toen ze hoorden dat ze elke maand een voedsel

pakket zouden krijgen en ook nog brandhout voor de winter, 

konden ze hun geluk niet op.

Een zwaar leven

Tijdens het bezorgen van de voedselpakketten horen de 

vrijwilligers soms de meest vreselijke verhalen. Het is soms 

onvoorstelbaar wat sommige mensen in hun leven moeten 

meemaken. Zo kwamen we in contact met de 39jarige Elena. 

Zij woont in het Moldaafse dorpje Gotesti. Ze trouwde op 

2jarige leeftijd. Haar man raakte verslaafd aan alcohol en 

sloeg haar dagelijks. Elena werkte destijds als postbezorg

ster, maar door vele mishandelingen door haar man kon ze 

haar werk niet meer volhouden. Na jaren in deze situatie  

van geweld geleefd te hebben besloot ze van haar man te  

scheiden, waarop hij haar en hun drie kinderen op straat  

zette. Berooid en straatarm trok Elena bij haar tante in, 

maar die had ook nauwelijks inkomen. Omdat Elena niet 

voor haar kinderen kon zorgen, werden de twee oudste 

kinderen van haar afgenomen en in een weeshuis geplaatst. 

Niet lang daarna overleed haar tante. Elena kreeg kennis aan 

een man die haar een goede toekomst beloofde. Ze trok bij 

hem in en raakte zwanger. Vlak na de geboorte van de baby 

liet de nieuwe man Elena in de steek. Elena stond er weer  

helemaal alleen voor. Het oude huis waarin ze woont 

verkeert in zeer slechte staat. Het dak is lek en dreigt in te 

storten. Elena kan niet werken omdat ze voor haar twee 

kinderen moet zorgen. En ook al zou ze kunnen werken,  

dan nog is het onmogelijk om in het dorp werk te vinden. 

Van de staat ontvangt Elena een bijstandsuitkering van 

ongeveer 20 Euro, maar dat is veel te weinig om van rond te 

komen. De voedselpakketten zijn voor haar een geschenk uit 

de hemel. En het contact met de vrijwilligers doet haar heel 

goed. Ze kan nu haar hart luchten en ze vindt steun in het 

geloof.
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b. Blij met brandhout

De winters in Moldavië zijn vreselijk koud. Om te voor komen 

dat er op grote schaal ontbossing plaats vindt, is het 

sprokkelen van hout verboden. Brandhout moet gekocht 

worden bij officiële handelaren. Met name bejaarden en 

eenoudergezinnen hebben daar geen geld voor  armoede 

en kou lijden gaat vaak samen. Om nog enigszins warm te 

blijven, liggen mensen hele dagen in bed met zoveel mogelijk 

kleren aan. Echter soms helpt zelfs dat niet. Elk jaar horen 

we op het nieuws dat er mensen met bevroren ledematen in 

het ziekenhuis moeten worden behandeld en dat er mensen 

doodvriezen van de kou.

Naast het verstrekken van voedselpakketten is het geven 

van brandhout aan arme gezinnen in veel gevallen van 

levens belang. De vrijgevigheid van donateurs stelde 

Mensen kinderen in staat om ruim 600 gezinnen te voorzien 

van brandstof voor de houtkachel. Hartverwarmend!

Er zijn ook nog goede mensen

Tatiana is een oude dame van 86. Ze woont alleen en pro

beert zo goed en zo kwaad als het kan te overleven. Ze groei

de op zonder vader. Ze trouwde, maar kort daarna stierf haar 

man. Tatiana bleef alleen achter, ze had geen kinderen. Ze 

besloot om nooit meer te trouwen. Toen Tatiana ouder werd 

vroeg een nicht of ze bij haar in huis kwam wonen zodat 

ze voor haar kon zorgen. Tatiana deed dit, maar haar nicht 

verkocht later het huis en bracht Tatiana naar een  

bejaardentehuis. Daar ging het fysiek en psychisch niet goed 

met haar. “Maar”, zo zegt Tatiana, “er zijn ook nog goede 

mensen op de wereld, want een kennis had medelijden met 

mij en schonk mij het oude huis waarin ik nu woon.” Tatiana 

heeft het moeilijk. Ze heeft geen familie die haar kan helpen. 

Ze verzamelt afval en probeert daar haar huisje mee te ver

warmen. Toen we haar brandhout brachten was ze sprake

loos. Ze kon het nauwelijks geloven dat ze het gratis kreeg.

Jullie vergissen je!

“Jullie moeten hier niet zijn!” riep Lydia zo hard ze kon toen 

ze de vrachtwagen met hout haar erf op zag rijden. “Jullie 

vergissen je! We hebben niks besteld! Je bent hier verkeerd!” 

Een aantal dagen daarvoor begonnen Lydia en haar twee 

zonen zich zorgen te maken over hoe ze de winter moesten 

overleven. Het weer zou omslaan; er kwam regen en sneeuw 

aan. Ze hadden daarom ’s avonds gebeden en erop vertrouwd 

dat God voor hen zou zorgen.  Acht jaar geleden werd Lydia 

weduwe. Ze heeft geen werk en dus ook geen inkomen. 
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“Toen ik de voorganger van de gemeente in de vrachtwagen 

zag zitten begreep ik meteen dat ons gebed verhoord was”, 

vertelt Lydia. “Ik begon te huilen van blijdschap en als ik 

er weer aan denk begin ik zo weer te huilen. Wat is God 

geweldig! Het lijkt wel alsof ik droom!”  Tot laat in de middag 

hebben ze hout gehakt en het opgestapeld in de houtschuur. 

Tijdens het werk zeiden ze telkens: “Het is helemaal gratis! 

Wat is God toch goed voor ons!”

Hout kwam op het juiste moment

Svetlana is 19 jaar en woont in het dorpje Tretesti. Ze is een 

jaar geleden getrouwd en heeft een baby. Ze zorgt ook voor 

haar zusje van 9 omdat hun moeder in het buitenland is 

gaan werken. Het jonge gezin heeft het moeilijk, want ze 

kunnen geen werk vinden. Soms heeft Svetlana’s man werk 

voor een dag en daar proberen ze dan van te leven. Ze wonen 

in een oud huis met een kapot dak. Ze hadden geen hout om 

het huis te verwarmen. Een paar maanden geleden kregen 

van de burgemeester een kleine bijdrage omdat ze een baby 

hebben en zonder werk zitten. Maar dat kleine beetje geld 

is alweer op. Toen Svetlana de stapel hout in de tuin zag 

liggen was ze enorm blij. De hulp kwam precies op het juiste 

moment.

c. Gaarkeuken – elke dag een warme maaltijd

Al zeven jaar lang ondersteunt Mensenkinderen de gaarkeuk

en die gevestigd is in de Vriendschapskerk te Russe (Bulgarije). 

Ruim 50 behoeftige gezinnen en alleenstaande bejaarden 

kunnen er dagelijks een warme maaltijd komen halen. Behoef

tige mensen die te ziek zijn om naar de kerk te komen, krijgen 

de maaltijd thuisbezorgd. Van ds. Daniël Nalbantsky van de 

Vriendschapskerk ontvingen we de volgende bedankbrief:

Beste vrienden van Mensenkinderen en lieve 
broeders en zusters in Christus,

Al zeven jaar ondersteunt Mensenkinderen het 
gaarkeukenproject in onze kerk. Elke dag ontvangen 
ruim 50 straatarme gezinnen en alleenstaanden 
een warme maaltijd. 

Met een dankbaar hart prijzen zij onze Heer voor 
deze geweldige hulp in hun moeilijke leven. 
Veel mensen in onze wijk leven in armoede en wan-
hoop of hebben te kampen met ziekte. 
De overheid bekommert zich niet om hen. 

Het is een zegen dat mensen in Nederland geld ge-
ven om tegemoet te komen aan hun noodzakelijke 
levensbehoeften en hen helpen om te overleven.

Daniël Nalbantsky
Vriendschapskerk, Russe
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Praktisch christendom 

het verhaal van 

Daniël Nalbantsky 

Mensenkinderen werkt al jaren 

samen met de Bulgaarse domi

nee Daniël Nalbantsky. Daniël 

heeft een bijzonder levens

verhaal. Op 2 september 1972, 

hij was 23 jaar en student, werd hij door de communistische 

politie opgepakt omdat hij Bijbels en christelijke lectuur bij 

zich had. Zijn ouders waren toegewijde christenen. Daniël  

echter had veel twijfels en leefde in verwarring: thuis hoorde 

hij dat God bestaat en dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus 

gezond en heeft om de wereld te redden, maar het communis

me leerde hem dat God een verzinsel van mensen is. 

Na zijn arrestatie werd Daniël langdurig ondervraagd. Hij 

werd in een verhoorkamer achtergelaten om een persoonlijke 

verklaring te schrijven. Hij moest de belangrijkste beslissing 

van zijn leven nemen. Als hij Jezus Christus zou verloochenen, 

zou hij na zijn studie aan de universiteit een mooie carrière 

kunnen opbouwen. Maar als hij zou verklaren dat hij christen 

was, dan zou dat het einde van zijn universitaire studie bete

kenen en het begin van een heel moeilijk leven.

Daniël nam een besluit. Hij schreef: “Zonder het geloof in God 

en Jezus Christus is mijn leven zinloos.” Verder schreef hij dat 

hij het betreurde dat de Bijbel in Bulgarije was verboden en 

als een gevaarlijk boek werd beschouwd. Daniël verklaarde 

dat de Bijbel mensen helpt God te leren kennen en dat door 

de boodschap van het Evangelie mensenlevens radicaal 

kunnen veranderen. Na deze verklaring werd Daniël direct van 

de universiteit gestuurd. Er volgden zware jaren van gevan

genschap, armoede en vervolging. Desondanks ervoer hij de 

blijdschap van het geloof.

Na de val van het communisme werd Daniël predikant en 

wijdde hij zijn leven aan God en de medemens. Hij voelt zich 

door God geroepen te werken in de allerarmste wijk – de 

Vriendschapswijk  van de stad Russe. De weinige kerken die 

er zijn bevinden zich ver weg in het centrum van deze grote 

stad. Daarom begon Daniël in 2002 juist in deze troosteloze 

wijk met een nieuwe kerk: De Vriendschapskerk. 

In de loop der jaren is de gemeente aanzienlijk gegroeid, voor

al omdat het echt een kerk voor de buurt is. Het kerkgebouw 

is elke dag open. Bezoekers vinden er een luisterend oor, 

warmte tijdens de koude wintermaanden en ook veel gezellig

heid. Vanuit de gaarkeuken in deze kerk worden honderden 

arme mensen in de wijk ondersteund met dagelijks voedsel. 

Ook is er in de kerk een dokterspost, waar mensen terecht 

kunnen voor  medische hulp. 

Kortom deze kerk is een prachtig voorbeeld van praktisch 

christendom! 

Gaarkeuken voor 100 mensen

In de Armeense stad Spitak, is met steun van Mensenkinde

ren een gaarkeuken opgezet. Voor dit doel werd een verval

len gebouwtje gekocht en gerenoveerd. Van hieruit ontvang

en dagelijks zo’n 100 honderd arme mensen een gezonde, 

voedzame en warme maaltijd.
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d. Veld Vol Voedsel

Gelet op de vele donaties, spreekt de jaarlijks terugkeren

de actie Veld Vol Voedsel veel mensen aan. Met deze actie  

helpen we arme mensen in Armenië en Moldavië zelfvoor

zienend te worden. We geven ze een zak pootaardappels 

en verschillende soorten groentezaden. Hiermee kunnen ze 

hun eigen voedsel verbouwen. 

De opbrengst (mits de oogst niet mislukt) is over het alge

meen voldoende voor een gezin met vier kinderen om twee 

jaar van te kunnen leven. Dat betekent dat ze tijdens de 

wint er niet (meer) afhankelijk zijn van voedselpakketten, 

maar zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Voor 

veel mensen betekenen de pootaardappels en groente zaden 

het verschil tussen honger lijden en een gevulde maag.  

In 2013 hebben we ruim 6000 arme mensen in Armenië en 

Moldavië met dit project kunnen helpen.  

Samenwerking met coöperaties

In Armenië werden de pootaardappels en zaaizaden 

verstrekt in samenwerking met enkele tientallen lokale 

coöperaties. De coöperaties proberen de arme boeren en 

dorpelingen met allerlei goederen te helpen. Ze kennen de 

mensen en weten wie het meest hulp nodig heeft. 

In Jrahovit, een klein dorpje net even buiten de hoofdstad 

Jerevan, was er naast pootaardappels grote behoefte aan 

honingklaver en maïszaden. We hebben in die behoefte kun

nen voorzien. Uit de reacties blijkt dat het Veld Vol Voedsel 

project een effectieve manier van hulpverlenen is. Immers 

we geven arme mensen zogezegd niet een vis, maar een 

hengel waarmee ze zelf vissen kunnen vangen. 

In het najaar ontvingen we vanuit Moldavië en Armenië veel 

dankbetuigingen. De pootaardappels en groentezaden had

den een goede oogst opgeleverd. Reden tot grote blijdschap 

en dankbaarheid.

e. Andere vormen van noodhulp en basiszorg

Zaaimachine en pootmachine voor een dorp dat constant in 

angst leeft

Het dorpje Chinari ligt in het noordoosten van Armenië 

vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Tussen 1990 en 1994 was 

er oorlog in de aangrenzende regio Nagorno Karabach. 

Officieel is er nu een wapenstilstand, maar in werkelijkheid 

vallen er regelmatig doden door sluipschutters. Ondanks het 

gevaar beschoten te worden, bewerken de dorpelingen toch 

hun landerijen. Ze moeten wel, want ze leven van wat het 

land opbrengt; een andere bestaansmogelijkheid hebben ze 

niet. Ze bewerken hun landerijen als de duisternis invalt. 

Ondanks het gevaar gaan doen ze het toch, want als ze stop

pen hebben ze geen oogst en kunnen ze niet overleven. 

Een jaar geleden ontving het dorp van de regering een  

tractor om daarmee de grond te bewerken. 
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Er werden echter geen werktuigen bij geleverd. Mensenkind

eren was geraakt door de hachelijke situatie van de mensen 

in dit dorp en besloot hulp te bieden. Er werd een zaai

machine en een aardappelpootmachine aangeschaft die 

goed te gebruiken zijn in deze specifieke omstandigheden. 

Groot voordeel van deze machines is, dat nu slechts één 

persoon op het land hoeft te werken.

Een nieuw dak voor een gezonder leven

Serine Arakelyan in Armavir (Armenië) kwam twee jaar  

geleden voor grote problemen te staan. Haar man overleed 

op 31jarige leeftijd en zij bleef achter met haar twee kinder

en van zeven en negen. Het huis waarin ze woonde was half  

afgebouwd. Het tijdelijke dak was lek; regenwater en  

ge smolten sneeuw sijpelden langs de muren naar binnen.  

Als het sneeuwde of regende moest Serine een paar keer per 

dag met een dweil het vocht uit de kamers verwijderen.  

Het huis was zo vochtig geworden dat haar kinderen er ziek 

van werden. 

Het dochtertje kreeg gezwellen op haar gezicht en allemaal 

kregen ze last van reumatische pijnen. Er zou een goed dak 

moeten komen, maar daar had Serine, die moet rondkomen 

van een (te) kleine bijstandsuitkering, geen geld voor.  

Ter ondersteuning ontvangt Serine van Mensenkinderen 

regelmatig een voedselpakket en kleding voor haar kinder

en. Om ervoor te zorgen dat haar huis een gezonde plek 

zou worden om te wonen hebben we besloten haar dak te 

vernieuwen. Enkele weken nadat het dak was vernieuwd, 

voelden Serine en haar kinderen zich al een stuk beter.  

Ze hadden geen pijn meer in hun gewrichten en de gezwellen 

van haar dochtertje waren veel minder actief. 

Natuurlijk zijn met het nieuwe dak niet alle problemen van 

dit kwetsbare gezin opgelost, maar het is wel een enorme 

verbetering.

Blij met bijen

Het Armeense dorpje Dastakert ligt 250 km ten Noordwest

en van de hoofdstad Yerevan vlakbij de grens met Azerbei

dzjan. Het ligt 1950m boven zeeniveau en het klimaat is 

gematigd droog waardoor de zomers heet en de winters 

koud zijn. Er wonen 125 gezinnen waarvan meer dan de  

helft als vluchteling afkomstig is uit Azerbeidzjan. Het 

klimaat en de omliggende weidegronden zijn uitermate 

geschikt om er bijen te houden en honing te produceren. 
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Armenië kwam in een economisch isolement terecht en 

de twee grote fabrieken in Tumanyan moesten gesloten 

worden. Hoge werkloosheid was het gevolg.  Sindsdien leeft 

meer dan de helft van de 3000 inwoners in diepe armoede.

Samen met de burgemeester probeert Mensenkinderen deze 

stad weer toekomst te bieden door het opstarten van een 

naaifabriek. Er is nog steeds veel knowhow bij de mensen. 

Aanvankelijk wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor 10 

mensen. Een deel van de kleding die in de fabriek gemaakt 

wordt, zal verstrekt worden aan arme gezinnen en kinderen. 

De verwachting is dat in de toekomst de fabriek aan nog veel 

meer mensen werk zal bieden. 

Vanwege het vroeg invallen van de winter en de hevige 

sneeuwval kostte de start van het project meer tijd dan  

gepland. Er zijn inmiddels industriële naaimachines,  

textielsnijmachines en andere benodigde apparaten aange

schaft. De burgemeester stelde een gebouw beschikbaar.  

De verwachting is dat de fabriek begin 2014 van start kan 

gaan. Dit project draagt bij aan de hernieuwde ontwikkeling 

van de economie van de stad Tumanyan. 

Kleinvee voor arme mensen

Tijdens het voorjaar zijn de mensen in Armenië en Moldavië 

druk om ervoor te zorgen dat ze voor de winter voldoende 

voedsel hebben. Mensenkinderen helpt daarbij o.a. met het 

eerder genoemde project Veld Vol Voedsel, maar ook met het 

geven van kleinvee aan arme gezinnen: kuikens, drachtige 

geiten, schapen en kalkoenen. Met dit kleinveeproject zorg

en we ervoor dat de gezinnen zelfredzaam worden en zelf 

inkomsten kunnen verwerven.

Met het project Blij met bijen kreeg een aantal kinderen uit  

de hoogste klassen van de basisschool les in het houden van 

bijen. De kinderen werden opgeleid tot imker, zodat ze zelf 

met het houden van bijen geld kunnen verdienen voor hun 

familie. Er werden 30 bijenvolken aangeschaft met bijbe hor

ende bijenkasten en apparatuur om honing te maken.  

De bijenkasten werden in de tuin naast de school geplaatst. 

De 14 leerlingen die de opleiding mochten volgen waren 

dolenthousiast en zeer leergierig. Stuk voor stuk vinden ze 

het beroep van imker heel interessant. En natuurlijk vinden 

ze het geweldig dat ze met het houden van bijen een mooi 

inkomen kunnen verwerven. Alle 14 jongeren rondden de 

opleiding dan ook met succes af en kregen als beloning een 

bijenkast en een bijenvolk, zodat ze thuis hun eigen honing 

kunnen produceren. Het schijnt dat de honing uit deze regio 

van een uitmuntende kwaliteit is en dat het een sterke 

medicinale werking heeft. Het wordt onder andere gebruikt 

voor behandeling van wonden. 

Opzetten van een naaifabriek

In de sovjettijd was Tumanyan een bloeiende stad. De 

inwon ers werkten óf in de steenfabriek óf in de naaifabriek. 

De producten die hier werden gemaakt waren van goede 

kwaliteit en vonden hun weg door heel de Sovjetunie. De 

mensen leefden destijds in relatieve welvaart. Maar die was 

van korte duur. Met het instorten van de Sovjetunie ver

dwenen ineens alle banden met de gigantische Sovjetmarkt.  

 

“ Samen met de burgemeester probeert 
Mensenkinderen deze stad weer toe-
komst te bieden door het opstarten  
van een naaifabriek.”
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Door een geit in contact met de kerk

Met drie kleine kinderen ben je heel blij als je een koe of 

een geit hebt, want melk is een belangrijk voedingsmiddel 

voor kinderen. De familie Cozma heeft geen eigen huis en 

woont momenteel in een klein kamertje in een vervallen 

huis dat eigendom is van iemand anders. 

Omdat ze zich geen geit of koe konden veroorloven en dus 

geen melk hadden, gaven ze hun kinderen kruidenthee te 

drinken. Het jongste meisje van een jaar oud huilde vaak 

nachtenlang van de honger. De ouders hebben geen werk 

en dat betekent dat er geen geld is om melk te kunnen 

kopen. Toen de geit gebracht werd was het dan ook groot 

feest in dit gezin. Nu krijgen de kinderen iedere dag melk 

te drinken en het kleintje huilt ’s nachts niet meer. Toen de 

moeder merkte wat christenen deden om haar te helpen, 

kreeg zij interesse in de Bijbel. Sindsdien gaat ze elke 

zondag naar de kerk.

kuikens

In samenwerking met lokale kerken hebben we aan het begin 

van de zomer 150 gezinnen elk 20 kuikens gegeven. Wanneer 

deze kuikens zijn opgegroeid tot volwassen kippen kunnen de 

eieren en evt. het vlees verkocht worden. Bovendien kunnen 

er dan weer nieuwe kuikens gefokt worden. De kuikens zijn 

voor de arme gezinnen een cadeau waar toekomst in zit. 

Geiten

In september en oktober ontvingen 90 arme Moldaafse 

gezinnen elk twee drachtige geiten. De gezinnen waren 

verbaasd over dit gratis cadeau. 

Schapen en kalkoenen

In het dorpje Turfavan, in het 

noordoosten van Armenië, 

schonk Mensenkinderen aan 

41 arme gezinnen elk twee 

schapen en een lam. Daar

naast ontvingen 14 gezinnen 

elk drie kalkoenen. Op deze 

wijze stimuleren we de gezin

nen om in hun eigen onder

houd te voorzien. 
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Micro-krediet voor een bijzonder transportbedrijf

Eén van de manieren waarop Mensenkinderen mensen  

kansen biedt op een beter bestaan is het verstrekken van  

microkredieten. Een microkrediet geeft mensen een start

kapitaal om een klein bedrijfje te beginnen. In 2013 werd o.a. 

een krediet verstrekt aan Ion Bancu in Moldavië. Van het 

krediet kocht hij een paard en wagen en begon een trans

portbedrijf. Elke morgen gaat Ion met zijn paard en wagen 

langs de doorgaande weg staan.  

Iedereen die iets heeft te vervoeren kan hem voor een 

of meerdere dagen inhuren. Inmiddels heeft Ion zoveel 

klanten, dat hij bijna elke dag werk heeft. De inkomsten van 

zijn bedrijfje zijn zeer welkom, want Ion en zijn vrouw Elena 

hebben 4 kinderen en de 5e is op komst. 

Ion en Elena zijn wedergeboren christenen en bezoeken de 

plaatselijke evangelische gemeente. Wie in Moldavië net als 

Ion en Elena actief christen is, rookt en drinkt niet.  

In Moldavië ben je dan echt een uitzondering, want bijna 

90% van de bevolking drinkt en de meeste mannen roken. 

Het geld dat Ion met zijn bedrijfje verdient gaat dus niet 

op aan drank of sigaretten, maar wordt gebruikt voor eten, 

kleding en brandhout voor zijn gezin.
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2. Medische zorg

Ook de allerarmsten hebben recht op goede medische zorg. 

Mensenkinderen helpt waar dit voor hen onbereikbaar is.

Het niveau van de gezondheidszorg in de veldlanden ligt veel 

lager dan in Nederland. Dat komt o.a. door gebrek aan goede 

medische apparatuur en medicijnen. Bovendien zijn veel 

medische centra en ziekenhuizen sterk verouderd en zijn de 

hygiënische omstandigheden vaak ronduit slecht. De over heden 

hebben niet de fi nanciële middelen om te voorzien in alles wat 

nodig is. Mensenkinderen heeft in 2013 op verschillende manier

en bijgedragen aan verbetering van de medische zorg.

Een nieuw medisch centrum 

Op 3 oktober werd in het dorpje Sipanik (Armenië) een nieuw 

medisch centrum geopend. Het was een feestelijke gebeurte

nis. De bouw van dit prachtige centrum met 4 ruime  behandel

kamers was mogelijk gemaakt door een donateur die zich het 

lot van de dorpsbewoners had aangetrokken. Sipanik bestaat 

voor het grootste deel uit Armeense vluchtelingen die tijdens 

de oorlog met Azerbeidzjan vanuit Nagorno Karabach naar 

Armenië kwamen om er een veilig heenkomen te zoeken. In dit 

dorp was grote behoefte aan een medische kliniek. Tot voor 

kort werd medische hulp verleend – zo goed en kwaad als dat 

ging  in een klein vervallen kamertje in de plaatselijke school. 

Maar het ontbrak de verpleegkundige aan de meest nood

zakelijke instrumenten en medicijnen. 

Nu is er een volwaardige kliniek met voldoende medicijnen en 

o.a. een volledig ingerichte tandartskamer en een kamer voor 

gynaecologische hulp. Door de komst van deze kliniek kunnen 

de zieken in Sipanik en omliggende dorpen de behandeling 

krijgen die ze nodig hebben. 

Inrichting ziekenkamers

Het kinderziekenhuis in de Albanese stad Shkoder biedt ruimte 

aan 75 patiënten. De leeftijd van de patiënten varieert van 1 

maand tot 14 jaar. Met steun van Mensenkinderen werd er een 

zaal als huiskamer ingericht met o.a. een koelkast, een fornuis, 

een magnetron en een vaatwasser. Deze ruimte is speciaal 

bedoeld voor moeders en kinderen. De moeders kunnen er 

maaltijden klaarmaken en samen zijn met hun zieke kind. 

Tevens wordt de zaal gebruikt om moeders voorlichting te 

geven over hygiëne en voeding, twee belangrijke elementen 

voor een gezond leven. De zaal werd zo ingericht dat het voor 

de zieke kinderen als een echte huiskamer aanvoelt. Patiëntjes 

die kunnen lopen komen er naartoe om te spelen met andere 

kinderen. 
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Toch gebeurde het wonder

De 28jarige Anna Sogho

molyan liep enkele jaren 

geleden grote brandwonden 

op in haar gezicht en op haar 

rechterarm en hand. Met 

een operatie zou deze jonge 

Armeense vrouw haar arm 

weer beter kunnen gebruiken. 

Helaas had ze daar het geld niet voor. Ze is dankbaar dat 

Mensenkinderen de operatie voor haar heeft betaald. In 

een dankbrief schreef ze:

  “Het leven heeft mij ernstig beschadigd;  in een seconde  

verloor ik mijn schoonheid. Mijn enige droom was dat ik  

mijn oude uiterlijk weer terug zou krijgen, maar hiervoor  

had ik zelf niet de middelen. Ik werd boos en agressief en 

geloofde niet in wonderen. Toch gebeurde het wonder: ik  

kon toch geopereerd worden omdat Mensenkinderen de  

operatie zou betalen! Ik ben verwonderd en dankbaar dat  

u mijn droom heeft mogelijk gemaakt.”

Mensenkinderen zorgde er ook voor dat bij Hranush Dane

lyan een hersentumor verwijderd kon worden. Hoewel haar 

vader oncoloog is en Hranush zelf les geeft op de medische 

universiteit waren voor haar de kosten toch veel te hoog 

om de noodzakelijke operatie zelf te kunnen betalen. 

In het Armeense dorp Tsaghkahovit is een streekziekenhuis 

gevestigd. Jaarlijks komen hier vanuit de 22 omliggende 

dorpen bijna 15000 mensen voor een medische behandeling. 

Er was aan dit ziekenhuis al meer dan 30 jaar geen onderhoud 

gepleegd. Met name de ziekenkamers voor kinderen verkeerd

en in zeer slechte staat. Mensenkinderen heeft deze kamers 

grondig laten renoveren, zodat de patiëntjes in een veilige 

omgeving behandeld kunnen worden.

Persoonlijke medische hulp

In Armeense ziekenhuizen treffen we regelmatig kinderen aan 

die leukemie hebben. Deze kinderen maken een zware periode 

door. In de zomer van 2013 hebben we 19 patiëntjes, afkomstig 

uit arme gezinnen, een grote verrassing bezorgd. Zij mochten 

samen met hun moeders en een aantal verpleegkundigen 

op herstelkuur naar een resort in de bergen van Dilijan. Daar 

konden de kinderen met hun moeders weer op adem komen. De 

immuniteit van deze kinderen was door chemotherapie zwaar 

ondermijnd. De frisse berglucht helpt de kinderen om weer op 

krachten te komen. De behandelende artsen adviseren patiën

ten vaak om de herstelperiode in de bergen door te brengen, 

maar veel mensen kunnen zo’n herstelkuur niet bekostigen. De 

kinderen en hun moeders die voor een herstelkuur naar de berg

en in Dilijan mochten waren dan ook dolgelukkig. De medische 

begeleiders hebben deze vakantie en herstelperiode met veel 

enthousiasme en een enorme dosis creativiteit ingevuld. 

Carmen groeit

In september 2012 startte 

Mensenkinderen een kleine ac

tie onder de titel ‘Help Carmen 

groeien’. Het 5jarig Armeense 

meisje Carmen Grigoryan heeft 

de uiterst zeldzame aandoen

ing ‘precocious puberty’. Dat 

betekent dat haar puberteit 

veel te vroeg intreedt. Carmen moest snel met medicijnen 

behandeld worden om dwerggroei en hersenbeschadiging te 

voorkomen. De moeder van Carmen kon de dure medicijnen 

absoluut niet betalen en was ten einde raad. Met steun van 

donateurs kon Mensenkinderen de noodzakelijke medicijnen 

aanschaffen. Ook in 2013 werd de hulp aan Carmen voortgezet 

en niet zonder resultaat: ze groeit goed en psychisch gaat het 

prima met haar.
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3. Evangelisatie en kerksteun

Mensenkinderen ondersteunt kerken en christelijke 

organisaties bij hun diaconale en missionaire taken. 

In Moldavië werkt Mensenkinderen veel samen met Operatie 

Mobilisatie (OM). De tientallen (meest buitenlandse) mede

werkers van deze organisatie ontvangen geen salaris. Elke 

medewerker van OM moet zorgen voor een eigen vrienden

kring die in zijn/haar levensonderhoud voorziet. Voor mede

werkers uit het buitenland is dit geen probleem, maar voor 

medewerkers die afkomstig zijn uit het arme Moldavië is 

dat schier onmogelijk. Mensenkinderen vindt het echter van 

groot belang dat juist ook Moldaven diaconaal en missionair 

werk verrichten in Moldavië – immers zij spreken de taal en 

kennen de cultuur van binnenuit. Daarom biedt Mensenkin

deren een groot aantal Moldaafse medewerkers fi nanciële 

steun. Zodoende hoeven deze enthousiaste werkers zich 

geen zorgen meer te maken over hun levensonderhoud en 

kunnen ze zich volledig richten op hun diaconale en missio

naire werk.

Bijbels

Wanneer je als christen in OostEuropa of Armenië amper 

geld hebt voor noodzakelijke dingen als eten, kleding en 

medicijnen, dan is er al helemaal geen geld voor een Bijbel, 

hoe graag je die ook zou willen hebben. Juist omdat er zoveel 

troost, bemoediging en bevrijding in dit kostbare boek is te 

vinden, vindt Mensenkinderen het van groot belang dat ook 

de allerarmsten een eigen Bijbel kunnen bezitten. 

Ook zij hebben er recht op om zelf de verhalen te kunnen 

lezen over Gods liefde en vergeving door Zijn zoon Jezus 

Christus. Mensenkinderen heeft daarom in 2013 verschillen

de Bijbelverspreidingsactiviteiten ondersteund.

Armenië is het eerste land van de wereld waar het Christendom 

staatsgodsdienst werd (in 301 AD). Eeuwen lang daarna was 

Armenië een christelijke natie. Maar de zeventig jaar onder het 

Sovjetregime in de 20e eeuw heeft veel atheïsme gebracht. Er 

waren nauwelijks nog praktiserende christenen en het Evan

gelie werd vrijwel nergens meer gehoord. Na het uiteenvallen 

van de Sovjetunie werden in verschillende plaatsen kleine 

protestantse kerken gesticht. Vanuit deze kerken vinden veel 

diaconale en evangelisatieactiviteiten plaats. Eén van die kerk

en is de pinkstergemeente in de stad Ijevan. Mensenkinderen 

voorzag deze gemeente van 500 Bijbels en 100 kinderbijbels. 

Tevens ontving de gemeente een computer en een printer, die 

o.a. gebruikt worden voor het maken bijbelstudiemateriaal.

In Moldavië zagen we het hele jaar door hoezeer mensen 

verlangen naar het Woord van God dat hoop en leven brengt!

 Velen, jong en oud, vroegen om een Bijbel, bijvoorbeeld 

tijdens het bezorgen van de voedselpakketten in de win

ter. Meestal, als we merken dat mensen oprecht interesse 

hebben, geven we gratis een Bijbel. Soms echter vragen we 

een klein bedrag, opdat we dan zeker weten dat het papier 
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van de Bijbel niet gebruikt wordt om de kachel mee aan te 

steken of als vloeipapier voor sigaretten. Het is ons gebed 

dat alle Bijbels die uitgereikt werden gelezen zullen worden 

en mensen zal troosten en vernieuwen.

In de Albanese regio’s rond Tirana, Pogradec, Marikaj, Dürres 

en Kavaje ontvingen 3800 mensen een complete Bijbel of een 

Nieuwe Testament. Tevens ontvingen ze het boekje “Wie is 

de Heer?”, waarin het evangelie op een eenvoudige en aan

sprekende manier wordt uitgelegd. 

In Pogradec voorzagen we 37 mensen die naar de zomer

bijbelschool gaan van cursusmateriaal. Deze mensen waren 

kort daarvoor tot geloof gekomen. Op de bijbelschool ver

diepen ze zich in allerlei christelijke thema’s en leren ze de 

Bijbel beter kennen. De school draagt ertoe bij dat ze groeien 

in hun geloof en standvastige christenen worden.. 

Oplaadbare Bijbel

Een bijzonder project dat eind 2013 voor het eerst werd 

uitgevoerd was het verstrekken van zogenaamde Sabers. 

Een Saber is een oplaadbare 

mp3speler, waarop de hele 

Bijbel is ingesproken. Voor 

blinden en analfabeten is dit 

een prachtig middel om kennis 

te kunnen nemen van de 

Bijbel verhalen. In totaal werd

en er in Moldavië 20 mensen 

verblijd met een Saber.

Een kerk als multifunctioneel centrum 

De “Lichtstraal Kerk” van voorganger Gentjan Dervishaj heeft 

lang gebeden voor het stichten van een nieuwe kerkelijke 

gemeente in Allias, een wijk in de Albanese hoofdstad Tirana. 

In deze wijk wonen ongeveer 400 Roma gezinnen. Begin 

2013 werd een gebouwtje aangekocht dat dienst kon doen 

als kerk. Het gebouwtje verkeerde echter in een zeer slechte 

staat van onderhoud, en er was geen geld voor de noodzake

lijke renovatie. Mensenkinderen schoot te hulp en heeft het 

gebouwtje gerenoveerd en het resultaat is prachtig. Naast 

de diensten op zondag wordt het gebouwtje door de week 

gebruikt als multifunctioneel centrum voor jongeren en 

vrouwengroepen, computercursussen en er is een voedsel

bank gevestigd.

Evangelisatie in gevangenissen

In de gevangenissen in Albanië zitten ongeveer 6000 gedeti

neerden waarvan de meerderheid een moslimachtergrond 

heeft. Mensenkinderen biedt in samenwerking met het 

Bijbelgenootschap Albanië hulp aan kerken en organisaties 

die evangeliseren in gevangenissen, door hen te voorzien 

van evangelisatiemateriaal, Nieuwe Testamenten en Bijbels. 

Daarnaast krijgen speciale werkers binnen de gevangenissen 

en vrijwilligers van plaatselijke gemeenten een training om 

dit bijzondere werk te kunnen doen. Doel van het project is 

de gevangenen de gelegenheid te geven Gods Woord te leren 

kennen en een nieuw leven te beginnen door het geloof in 

Jezus Christus. 
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Omdat de gezinnen van de gevangenen in zeer moeilijke 

omstandigheden verkeren – ze worden met de nek aangekek

en, leven in een isolement en hebben nauwelijks inkomsten – 

is er ook voor hen diaconale en pastorale zorg. Ze ontvangen 

o.a. voedselpakketten en brandhout om de winter mee door 

te komen.

We hebben al verscheidene keren gezien dat exgedetineerd

en die in de gevangenis tot geloof zijn gekomen, na hun 

vrijlating met groot enthousiasme in hun plaatselijke kerk 

actief werden. 

In totaal werden er in 2013 meer dan drieduizend Bijbels 

uitgedeeld. 

Renovatie met hulp van jongeren uit Ommen

In het Albanese dorp Poceste is een groep christenen 

werkzaam onder de traditionele moslims. Er was geen kerk 

in het dorp. Het werk onder kinderen en vrouwen werd 

georganiseerd in een oud en vervallen gebouwtje. De muren 

en plafonds waren vochtig en beschimmeld. Er was daarom 

dringend behoefte aan een eigen kerkgebouw. Mensenkind

eren heeft daarom een gebouw aangekocht, dat voor een 

belangrijk deel door een groep kerkelijke jongeren uit 

Ommen is gerenoveerd. Op het gebouw werd ook nog een 

extra verdieping gerealiseerd, waar de voorganger met zijn 

gezin kan gaan wonen. Het resultaat is fantastisch geword

en! Het gebouw is nu een van de mooiste gebouwen van 

het dorp en trekt daarom veel mensen, zowel jong als oud.

Preken is leuk

Ondanks, of misschien dankzij de armoede, groeien de 

kerken in Moldavië, met name op het platteland. Twee keer 

per jaar wordt, in samenwerking met onze partnerorganisa

tie OMMoldavië, voor jonge mensen een speciaal trainings

programma over evangelisatie verzorgd. Het programma 

duurt 10 weken en de afgelopen 10 jaar hebben er al 300 

jongeren aan mee gedaan. 

Veel van deze jongeren werden daarna voorganger van een 

gemeente of evangelist in Moldavië of in het buitenland. In 

2013 heeft Mensenkinderen vijf Moldaafse jongeren de kans 

gegeven om deze training te volgen. 

Andrei, een van deze jongeren, vertelde: “Ik had niet gedacht 

dat ik ooit zou gaan preken, ik wist echt niet hoe ik dat zou 

moeten doen. Hier werd tegen mij gezegd: Je kunt het en 

je zult het ook gaan doen!’ En ze hadden gelijk. Ik preek nu 

regelmatig en ik vind het ontzettend leuk!”

Een jonge evangelist

Hij heet Brendi Bega, is 14 

jaar en woont in Tirana. Hij 

gaat al enkele jaren met zijn 

moeder naar de kerk. Toen 

leden van zijn gemeente 

plannen maakten om de 

straat op te gaan en mensen 

uit te nodigen om naar de 

samenkomsten te komen, vroeg hij zijn voorganger: “Gaan 

er alleen maar volwassenen? Ik wil ook graag mee.” De 

voorganger was er heel blij mee en stelde voor om samen 

met Brendi op pad te gaan. Ze deelden Nieuwe Testament

en uit en het boekje “Wie is God?”, een uitgave van het 

Albanese Bijbelgenootschap. Door het enthousiasme van 

Brendi kwamen veel van zijn leeftijdgenoten naar de kerk. 

De voorganger is heel erg dankbaar voor wat deze jonge 

evangelist in de kerk doet.”

26



27

Onderwijs geeft kinderen en jongvolwassenen kans op een 

betere toekomst. Mensenkinderen biedt kansloze kinderen 

en jongeren de helpende hand en zorgt dat ze naar school 

kunnen. Tevens zet Mensenkinderen zich in voor het lichame-

lijk en geestelijk welzijn van kinderen.

Bouwwerkzaamheden

Het Armeense dorp Hankavan is in heel Armenië bekend 

vanwege de vele vakantiehuizen. De lucht is er fris en de 

omgeving is heel rustig en idyllisch. In dit dorp bevindt zich 

ook een christelijke vakantieschool bestaande uit 4 gebouwen, 

waar 800 kinderen hun vakantie kunnen doorbrengen. Een 

vijfde gebouw dat helemaal vervallen was, werd met hulp van 

Mensenkinderen gerenoveerd en voorzien van een nieuw dak. 

Nu kunnen nog eens 200 extra kinderen en/of gehandicapte 

jong eren hier een prachtige en goedkope vakantie doorbrengen.

Op de dorpsschool in het Armeense Getik zitten 43 leerlingen. 

Het schoolgebouw is oud en het toilet werkte nauwelijks meer. 

4. Onderwijs en welzijn kinderen

Hierdoor was de hygiënische situatie in school zeer slecht en 

de scholieren liepen gevaar allerlei ziektes op te lopen. Met 

fi nanciële steun van donateurs hebben we de toiletruimte 

vergroot en volledig vernieuwd. Het ziet er nu schoon en 

fris uit. Naast de verbetering van de toiletten hebben we de 

school ook voorzien van 4 nieuwe computers en een printer.

Een goed begin van het schooljaar

Met hulp van kerken en veel vrijwilligers werden 1209 kinder

en uit arme gezinnen in Armenië en Moldavië verrast met 

schoolspullen voor het nieuwe schooljaar. Voor deze arme 

gezinnen is het onmogelijk om boeken, een goede schooltas, 

schriften, pennen, potloden, verf etc. te kopen.

Sommige kinderen uit extreem arme gezinnen kregen nog 

een extra verrassing: zij ontvingen ook nog nieuwe kleren en 

schoenen. Ze konden hun geluk niet op!
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Op de middelbare school bleek dat Melqonyan goed kon leren. 

Ze was vooral goed in talen. Toen ze haar diploma van de middel

bare school ontving, kreeg ze het advies om op de universiteit 

een talenstudie te doen. Maar er was geen geld om die studie te 

betalen. Mensenkinderen raakte betrokken bij dit gezin en vond 

een sponsor in Nederland, die bereid was de driejarige univer

sitaire studie Engels te betalen. Melqonyan bleek een van de 

beste studenten te zijn. Uiteindelijk behaalde ze met schitteren

de resultaten haar diploma.

We stappen uit de auto en zijn heel erg benieuwd waar we haar 

zullen ontmoeten. We lopen een gebouwtje binnen en voor we 

er erg in hebben staan we in een klaslokaal waar een groepje 

leerlingen Engelse les krijgt. De lerares is Melqonyan. Bijna had 

ik haar niet herkend, ze lijkt nauwelijks ouder dan de leerlingen; 

maar de lerares voor de klas is echt Melqonyan. We maken een 

stukje van haar les mee en ze doet het fantastisch!

Als we weggaan wil Melqonyan ons nog iets zeggen. Buiten 

het leslokaal vertelt ze dat ze enorm dankbaar is dat ze heeft 

kunnen studeren en nu deze baan heeft. Met haar salaris kan 

ze het hele gezin onderhouden. Er is nu voldoende te eten, de 

lekkages aan hun huis kunnen verholpen worden en voor haar 

broers kan ze de nodige medicijnen kopen. Terwijl ze dit ver

telt rollen de tranen over haar wangen. Het raakt  me diep. We 

nemen afscheid van Melqonyan en wensen haar Gods zegen.”

De internaatschool in de Armeense stad Spitak wordt 

bezocht door 122 leerlingen van 6 tot 18 jaar. Een groot deel 

van de kinderen komt uit zeer arme gezinnen. De kinderen 

brengen vijf dagen per week door op deze school en gaan 

in de weekenden naar huis. Veel van de scholieren, waar

onder ook gehandicapte kinderen, zijn zeer talentvol en 

kunnen heel goed borduren, naaien, breien en tekenen. Ze 

maken prachtige dingen. Een van de klaslokalen is ingericht 

als handwerklokaal. Daar leren de kinderen verschillende 

handwerktechnieken.  Mensenkinderen heeft de kinderen 

van de internaatschool kunnen verblijden met een nieuwe 

naaimachine en een enorme voorraad handwerkmaterialen. 

Er wordt nu kleding gemaakt die de kinderen zelf dragen. 

Bovendien kunnen ze nu ook hun eigen kapotte kleding 

verstellen.

Studiesteun

Met studiesteun financiert een donateur de opleiding van 

een talentvolle jongere uit een straatarm Armeens gezin. 

Door de financiële steun krijgt de jongere de kans om een 

goede opleiding te volgen, zodat hij later een goed bestaan 

kan opbouwen. In 2013 werden 11 Armeense jongeren in de 

gelegenheid gesteld een opleiding te volgen. Dat dit levens

veranderend kan zijn blijkt uit het verhaal van Bram van Dijke 

over Melqonyan.  

Lerares door studiesteun
Op onze reis door Armenië zouden we een ontmoeting hebben 

met Melqonyan Haykuhi. Waar we haar zouden ontmoeten 

was nog een verrassing. Melqonyan komt uit een zeer arme 

familie. Ze heeft twee oudere broers, die allebei chronisch 

ziek zijn en niet kunnen werken. Haar vader is werkloos; hij is 

op jonge leeftijd gehandicapt geraakt. Melqonyans moeder 

probeert met schoonmaken wat geld te verdienen maar daar 

kan het gezin nauwelijks van leven. 
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Zomerkampen

In de zomer van 2013 hebben 1728 kinderen in Albanië,  

Armenië, Bulgarije en Moldavië intens genoten van een  

prachtig zomerkamp. Door de geweldige steun van veel  

donateurs was het mogelijk dat kinderen uit weeshuizen, 

kinderen uit straatarme gezinnen en gehandicapte kinderen 

kunnen terugkijken op een fantastische tijd. De kinderen  

hebben gezwommen, voetbal gespeeld, geknutseld en ontzet

tend veel plezier gemaakt.  

Bovendien hebben ze tijdens de zomerkampen verhalen uit de 

Bijbel gehoord, nieuwe liedjes geleerd en heerlijk gezond eten 

gehad. Kortom: het was voor al deze kinderen een vakantie om 

nooit te vergeten!

Warm naar school

Elke winter opnieuw kijken veel Nederlandse kinderen uit 

naar de sneeuw die misschien komt. Echter in Armenië en 

Moldavië betekent sneeuw vooral kou lijden, want veel kin

deren hebben geen warme kleren en goede winter schoenen. 

Wanneer het 20 C  vriest, of zelfs nog meer, dan is alles door

trokken van de vrieskou. Iedereen is bezig met de vraag: ‘Hoe 

krijg ik het warm?’ Het is voor ons dan ook nauwelijks voor 

te stellen hoe blij en gelukkig Armeense en Moldaafse kinde

ren zijn wanneer ze een dikke winterjas en warme schoenen 

of laarzen krijgen. We zijn dankbaar voor de vele donateurs 

die zich het lot van de verkleumde kinderen aantrokken. Door 

hun steun konden wij 2315 kinderen in Armenië en Moldavië 

warme kleding en schoenen geven. Wat waren ze blij! 

Sommige kinderen (en hun ouders) kregen zelfs tranen in hun 

ogen. We hoorden dat veel kinderen niet meer naar school 

gingen omdat hun kleding niet warm genoeg was. Ook hoor

den we van kinderen die gepest werden omdat ze sandalen 

aan hadden in plaats van laarzen. Maar met de nieuwe kleren 

is daar verandering in gekomen! Ze gaan nu trots met hun 

nieuwe jassen en laarzen naar school en ze hoeven zich niet 

meer te schamen voor hoe ze eruit zien!
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Valeri voelt zich geliefd

Dit kereltje met z’n guitige koppie, Valeri is zijn naam, 

woont in het Moldaafse dorpje Micleuseni. Zijn moeder 

kent hij niet, want zij heeft het gezin in de steek gelaten. 

Zijn vader is alcoholist en als gevolg van de drank vaak 

agressief. Thuis is voor Valeri geen veilige plek. ’s Morgens 

gaat hij met een lege maag naar school. Tijdens de lessen 

heeft hij constant honger. Hij kan niet wachten tot de 

school uit gaat, want dan gaat hij met nog 20 andere 

kinderen, die min of meer dezelfde thuissituatie hebben 

 armoede, honger, alcoholisme, verwaarlozing en geweld  

naar het dagcentrum van pastor Nicu en zijn vrouw Maria. 

Daar krijgt Valeri elke dag zijn eerste en enige maaltijd.

Nicu en Maria zorgen voor Valeri en de andere kinderen 

als zijn het hun eigen kinderen. Ze helpen hen met huis

werk, doen spelletjes, vertellen Bijbelverhalen en als het 

nodig is zorgen ze voor nieuwe kleren. Kortom ze geven 

oprechte aandacht en liefde. De kinderen voelen zich in 

dit dagcentrum echt geliefd. 

Dagcentra voor kinderen

Mensenkinderen en de organisatie OM helpen 17 plaatselijke 

kerken in Moldavië met het runnen van dagcentra voor arme 

kinderen. De kinderen komen na schooltijd naar het cent

rum. Daar doen ze allerlei spelletjes, ze krijgen een warme 

maaltijd, hulp bij hun huiswerk en ze horen verhalen uit de 

Bijbel. Door middel van de dagcentra proberen we het leven 

van de allerarmste kinderen in Moldavië te verbeteren, zodat 

ze perspectief en betere kansen voor de toekomst krijgen. 

Het doel van deze centra is vierledig:

➊   Kinderen 5 dagen per week en 11 maanden in het jaar een 

warme maaltijd geven (voor veel kinderen is dit de enige 

maaltijd die ze krijgen!).

➋   Kinderen helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Ze 

worden gestimuleerd om naar school te gaan, er worden 

schoolspullen voor hen gekocht en ze ontvangen hulp bij 

hun huiswerk.

➌   Kinderen helpen zich geestelijk te ontwikkelen. Er worden 

Bijbelverhalen verteld en ze leren hoe je een persoonlijke 

relatie met God kunt krijgen. Voor veel kinderen is het 

dagcentrum een tweede huis, waar ze echte liefde en 

aandacht krijgen.

➍  De gezinnen van de kinderen helpen. Deze gezinnen 

worden een aantal keren per jaar bezocht en geholpen met 

praktische zaken. Het betekent veel voor de gezinnen dat 

er mensen zijn die om hen geven en met hen meeleven. Ook 

worden ze in contact gebracht met de plaatselijke kerk.
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5. Zorg voor specifi eke doelgroepen

Mensenkinderen biedt zorg aan weeskinderen, ouderen, 

gehandicapten, psychiatrisch patiënten en gevangenen die 

in armoedige en mensonwaardige omstandigheden leven. De 

hulp is er op gericht dat deze mensen weer perspectief in hun 

leven krijgen.

Zorg voor gehandicapten

In OostEuropa en Armenië zijn gehandicapten extra kwets

baar. In sommige gevallen is het nog steeds zo dat ouders 

zich voor hen schamen en hen wegstoppen. Een groot deel 

van de gehandicapten die in een tehuis wonen zijn door hun 

familie volkomen in de steek gelaten. Ze worden niet als 

volwaardig mensen beschouwd en er zijn nauwelijks mensen 

die met liefde naar hen omkijken. Mensenkinderen steunt 

daarom allerlei projecten die erop gericht zijn de gehandicap

te medemens een beter leven te geven.

Mensenkinderen steunt al jaren het werk van broeder Dima. 

Hij woont in ZuidMoldavië en zit als gevolg van een ernstig 

ongeluk in een rolstoel. Sinds zijn bekering, ruim 20 jaar 

geleden, heeft hij zijn leven in dienst gesteld van God en 

de gehandicapte naaste. Hoewel hij zelf niet kan lopen en 

afhankelijk is van de hulp van zijn vrouw, reist hij heel Mol

davië door om van Gods liefde te getuigen. Omdat hij zelf 

iedere dag te maken heeft met de moeiten die een handicap 

met zich meebrengt, weet hij als geen ander wat andere 

gehandicapten moeten doormaken en kan hij ze bemoedigen 

en helpen.

Dima organiseert twee keer per jaar een vakantieweek 

speciaal voor gehandicapten. In 2013 konden meer dan 250 

gehandicapten er aan deelnemen. Zo´n vakantieweek is 

onvoorstelbaar belangrijk voor deze mensen. Ze worden 

bemoedigd en ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. 

Bovendien getuigt broeder Dima van zijn geloof. Hij zegt uit 

de grond van zijn hart: ‘Ik ben liever gehandicapt met God, 

dan gezond zonder God.’ Ongeloofl ijk, maar waar.

Naast de vakantieweken ontvangen 50 gehandicapten 

fi nanciële steun zodat ze hun rekeningen kunnen betalen 

en in hun onderhoud kunnen voorzien. Ook zijn er gehandi

capten die regelmatig een voedselpakket ontvangen.

In zijn woonplaats Cahul organiseert broeder Dima eens per 

week een samenkomst voor zo’n 40 gehandicapten en oude

re alleenstaanden, met als doel deze mensen te bemoedigen 

en een gezonde maaltijd te geven. Voor deze mensen is dit 

een geweldige steun en het hoogtepunt van de week. 

In Fier te Albanië bevindt zich een speciale school voor 

gehandicapten. Deze school verkeerde in grote fi nanciële 

problemen. Het staatsbudget was verreweg ontoereikend 

om alles te kunnen bekostigen. Mensenkinderen heeft de 

school daarom voorzien van een grote hoeveelheid levens

middelen, een grote voorraad wasmiddelen, artikelen voor 

persoonlijke verzorging en tenslotte een nieuwe koelkast 

en wasmachine. Toen de spullen gebracht werden, waren de 

gehandicapten helemaal door het dolle heen.
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Weeskinderen

In het weeshuis in Shkoder (Albanië) wonen 35 kinderen. Het 

tehuis is volledig afhankelijk van het budget van de regering. 

Echter dit budget is veel te laag, terwijl de kosten elk jaar 

oplopen. Mensenkinderen springt daarom bij en heeft het 

tehuis voorzien van een vrachtwagen vol met nieuwe lakens, 

dekens en handdoeken.

Koe zoekt gezin

Het project Koe zoekt gezin is, mede door de bekendheid van 

ambassadeur Wim Petter, een project dat voor veel particu

lieren, scholen en kerken tot de verbeelding spreekt. In het 

kader van dit project ontvangen arme Albanese gezinnen 

die de zorg hebben voor een of meer gehandicapte kinderen 

een drachtige koe. In 2013 hebben we het project enigszins 

uitgebreid door gezinnen die kleiner behuisd zijn, geiten, 

schapen of kippen te geven. In totaal werden 42 gezinnen 

verblijd met een drachtige koe, 141 gezinnen met elk twee 

drachtige schapen, 11 gezinnen met elk twee drachtige geiten 

en 13 gezinnen met elk een toom kippen en een kippenhok.

Voor kerken, scholen en bijvoorbeeld vrouwenverenigingen 

is Koe zoekt gezin een aansprekend project om voor te  

sparen. Soms worden we verrast met een mooie gift. 

Zo ontvingen we bijvoorbeeld van Kringloopcentrum ’t 

Trefpunt van de Protestantse Kerk MarumNoordwijk een 

cheque ter waarde van  € 900. Met dit bedrag kon een gezin 

in Albanië verblijd worden met een drachtige koe.

Blinde en slechtziende kinderen

Mensenkinderen heeft al jarenlang goede contacten met 

het internaat voor blinde en slechtziende kinderen in Tirana. 

Dit is de enige plek in Albanië waar men voor deze groep 

mensen gespecialiseerde zorg biedt. In totaal verblijven er 

68 kinderen, van wie slechts enkelen in de weekenden naar 

huis gaan. De meeste kinderen wonen gedurende het hele 

schooljaar in dit internaat. Elk jaar zorgt Mensenkinderen 

voor een grote hoeveelheid braillepapier. Dit papier is niet 

in Albanië verkrijgbaar en is erg duur. De docenten kunnen 

met een speciale printer – ook geschonken door Mensen

kinderen – al het lesmateriaal in braille aan hun leerlingen 

aanbieden. Tevens heeft Mensenkinderen er voor gezorgd 

dat de oude krakkemikkige schoolbanken werden vervangen 

door nieuwe.

Zorg voor ouderen

In Nederland verandert er veel in de zorg. Ook de ouderen

zorg ontkomt niet aan de bezuinigingen. Desondanks is er 

in ons land nog steeds een redelijk goed sociaal vangnet. In

dien nodig kunnen ouderen allerlei vormen van hulp krijgen. 

En wanneer ouderen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen 

en zelfstandig kunnen wonen, dan kunnen ze verzorgd 

worden in een verpleeghuis. Bovendien kunnen ze gebruik 

maken van medicijnen voor tal van kwalen en zijn er ook veel 

hulpmiddelen beschikbaar zoals steunkousen, incontinen

tiemateriaal, looprek, gehoorapparaat, douchestoel, grote 

letter boeken en nog veel meer.



Gaarkeuken van groot belang

De 72jarige Ana woont in het dorpje Ilenuta en is nooit 

getrouwd geweest. Haar hele leven heeft ze bij haar 

moeder en zus gewoond en ze heeft hen tot hun ster

ven verzorgd. Nu heeft ze geen familie meer. Als zij in 

Nederland had gewoond was ze zeker in een verpleeghuis 

opgenomen, want zij is zwaar dementerend. 

Enige tijd geleden heeft een groep jongens bij Ana 

ingebroken. Ze hebben haar in elkaar geslagen en alles 

wat enigszins waardevol was meegenomen. Sindsdien is 

Ana enorm bang en onzeker. Ze vertrouwt bijna niemand 

meer. Gelukkig is er een vaste vrijwilliger van de kerk die 

goed contact met haar heeft. Hij komt elke dag kijken 

hoe het met Ana gaat en brengt haar een warme maaltijd 

vanuit de gaarkeuken.
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Wat een enorm groot verschil met de situatie van ouderen 

in OostEuropa en Armenië. De ouderen daar zijn heel erg 

kwetsbaar. Vooral wanneer ze te maken krijgen met allerlei 

ongemakken, kwalen en ziektes zoals suikerziekte, hersen

infarct, doofheid, ziekte van Parkinson en dementie. Oude

renzorg en zorg in verpleeghuizen zoals wij dat kennen, is 

er nauwelijks. De belangrijkste zorg is mantelzorg: zorg die 

geboden wordt door kinderen en andere familieleden.  

Wie geen kinderen heeft is extra kwetsbaar.

Gaarkeukens en dagcentra

Dagelijks voedsel is voor elk mens van levensbelang. Maar 

voor bejaarde mensen in Moldavië is een dagelijkse maaltijd 

niet vanzelfsprekend. Velen lijden honger. Daarom heeft 

Mensenkinderen in 2013 verschillende projecten onder

steund waarmee deze kwetsbare groep mensen dagelijks 

een warme maaltijd ontvangt. Er zijn speciale dagcentra 

opgezet, waar de bejaarden elke dag naartoe kunnen gaan. 

Daar kunnen ze elkaar ontmoeten en samen genieten van 

een warme maaltijd. Wie niet in staat is om naar het dag

centrum te komen, krijgt het eten door een vrijwilliger thuis 

bezorgd.

In Crasnaseni ontvangen 11 ouderen en 74 gehandicapten 

dagelijks een warme maaltijd. Echter de ruimte in de kerk 

werd te klein om zoveel mensen te herbergen. Het plan werd 

geboren om de kerk uit te breiden met drie extra ruimtes. De 

kerk heeft sinds 2006 ook nog een dagopvang voor 20 tot 25 

arme kinderen. Dus extra ruimte was geen overbodige luxe. 

De kerk heeft voor het grootste deel zelf het geld voor de 

verbouwing bij elkaar gespaard. Helaas waren er wat onvoor

ziene kosten, en was er  geen geld meer voor nieuwe kachels. 

Met hulp van Mensenkinderen hebben de gemeenteleden de 

verbouw alsnog kunnen voltooien met de installatie van een 

nieuw verwarmingssysteem. Met dit nieuwe systeem zullen 

de verwarmingskosten in de toekomst aanzienlijk minder 

worden.
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Warme kleding en dekens

In de Armeense regio Stepananvan hebben we, voordat de 

winter inviel, 145 arme en kwetsbare ouderen laarzen, warm 

ondergoed en beddengoed gegeven. Met deze hulp konden 

ze met vertrouwen de komende winter tegemoet zien.

Psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan

In Elbasan bevindt zich het grootste psychiatrische zieken

huis van Albanië. Het is ongeveer 50 jaar oud en stamt uit 

de communistische tijd. Het merendeel van het personeel 

werkt er al sinds het begin en is niet opgeleid om zorg te 

bieden aan de patiënten. Het ziekenhuis verkeerde in een 

zeer slechte staat. Het water was vaak niet te drinken en 

werd overdag ook nog urenlang afgesloten; de muren waren 

vochtig en slechts de helft van de toiletten en douches 

werkte. De bedden waren verroest en de matrassen vies en 

beschimmeld. Regelmatig was er gebrek aan medicijnen, 

toiletpapier, zeep en andere noodzakelijke middelen. Ook 

ontbrak het aan goed geschoold en gemotiveerd personeel. 

In het ziekenhuis verblijven ongeveer 340 patiënten. Ruim de 

helft verblijft er al 20 tot 40 jaar omdat ze vanuit het kinder

tehuis daar geplaatst zijn i.v.m. hun verstandelijke beperking. 

Het merendeel van de bewoners is door familie in de steek 

gelaten en krijgt nooit bezoek. Veel bewoners zijn incontinent. 

Er was echter geen incontinentiemateriaal voorhanden zodat 

er dagelijks veel kleding gewassen moest worden. De matras

sen werden ’s morgens buiten gedroogd en ’s nachts sliepen de 

mensen er weer op, ook als de matrassen nog niet droog waren. 

Mensenkinderen heeft zich het lot van deze mensen aan

getrokken en gezorgd voor een aantal aanmerkelijke ver

beteringen. Er werden 9 nieuwe wasmachines en 9 nieuwe 

wasdrogers geleverd; de eetzaal van de mannenafdeling is 

volledig gerenoveerd en alle bewoners werden verblijd met 

een eigen toilettas met daarin o.a. een tandenborstel, tand

pasta, zeep en een kam. In 2013 heeft Mensenkinderen het 

mogelijk gemaakt dat de Nederlandse Wilma Verburg  een 

professional op het gebied van het verlenen van zorg  in dit 

psychiatrisch ziekenhuis allerlei activiteiten kon ontplooien. 

Het doel van haar werk was drieledig: 

➊  Het verbeteren van de leefomstandigheden van de patiënten.

➋ De kwaliteit van zorg vergroten.

❸ Patiënten en personeel bekend maken met het evangelie.

Gedurende het jaar is er grote vooruitgang geboekt op 

allerlei terreinen: Er worden dagactiviteiten georganiseerd 

zoals schilderen en sport; patiënten leren lezen en schrijven; 

er worden trainingen gegeven aan het personeel; er is een 

koor gestart dat bestaat uit patiënten; de patiënten zijn 

naar de tandarts geweest en ontvangen tandheelkundige 

zorg; er zijn nieuwe bedden en matrassen geleverd; er is een 

kerstviering georganiseerd met vrijwilligers van kerken uit 

de omgeving. Kortom er is in korte tijd heel veel ten goede 

veranderd! Ook in 2014 zal dit prachtige werk door Mensen

kinderen ondersteund worden.
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FINANCIËN

1.Verkorte Jaarrekening

Balans per 31 december 2013

Activa 2013 2012

Vaste activa 15.781 5.099

Vorderingen 14.566 8.478

Liquide middelen 459.840 334.251

490.187 347.828

Passiva

Reserves en fondsen 449.869 229.778

Schulden lange termijn 0 0

Schulden korte termijn 40.318 118.050

490.187 347.828

Staat van baten en lasten over 2013

Baten 2013 2012

Collecten 7.065 3.276

Mailingacties 1.496.595 1.384.804

Giften en schenkingen 474.751 328.002

Nalatenschappen 215.000 0

Acties derden 15.000 0

Rentebaten 5.614 5.834

2.214.025 1.721.916

Lasten

Doelstelling voorlichting 283.123 264.485

Doelstelling hulpverlening 1.380.232 1.199.602

Eigen fondsenwerving 220.790 192.805

In % van baten uit eigen 
fondsenwerving

10.1% 11.2%

Beheer en administratie 109.789 121.441

1.993.934 1.778.333

Resultaat 220.091 -56.417

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de 

stichting MensenKinderen per 31 december 2013 en van het 

resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor 

de jaarverslaggeving fondsenwervende instellingen RJ 650.

 

MTH  ACCOUNTANTS  B.V.

 

Opmerking:

Deze controle verklaring heeft betrekking op de volledige 

jaarrekening 2013. U kunt de volledige jaarrekening vinden op 

de website van Mensenkinderen. Desgewenst kunnen wij u de 

jaarrekening ook toesturen. Neem daarvoor contact op met 

ons kantoor in Nunspeet (0341  45 55 59). 

2. Accountantsverklaring
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