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Doelstelling

Mensenkinderen is een christelijke organisatie die 
materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die 
lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven 
wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren 
zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen 
van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een 
christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht 
religie of etnische achtergrond.
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Erkend als ANBI

Mensenkinderen is door de belastingdienst erkend als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent 
dat uw giften aan Mensenkinderen aftrekbaar zijn van 
de belasting. Mensenkinderen hoeft geen successie- 
of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 
schenkingen die zij ontvangt.

Voor u ligt het nieuwe magazine van mensenkinderen. Met dit nummer 
praten we u bij over de situatie in de veldlanden en over de voortgang van het 
diaconale en missionaire werk van Mensenkinderen.

ZÓÓÓ BLIJ! 
Egbert van Beesten vertelt de impact van  
nieuwe kleding en schoenen

NIEUWS
Tientallen aardbevingen in Zuid-Albanië  - een ramp 
waar nauwelijks aandacht voor is

VERSLAG
‘Nog’of ‘al’. Enthousiaste jongeren stichten een kerk
Zomerkamp: een paradijs vol vreugde. 

MENSENKINDERENWERKERS
Richard Verhoef, werkzaam bij Mensenkinderen, 
stelt zich aan u voor

ONDER UW AANDACHT
• Hulp bij het opstellen van uw testament
•  Het jaarrapport 2018 is klaar
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VERHAAL Zóóó blij!
Vorig jaar kregen honderden kinderen uit arme gezinnen nieuwe win-
terjassen en -schoenen. U had moeten zien hoe blij deze kinderen wa-
ren! Sommigen hadden een lach van oor tot oor. Prachtig!

Toen ik die blijdschap van de kinderen zag moest ik even denken aan 
de trouwtekst van mijn vrouw en mij: ‘En bovenal, kleed u in de liefde…’ 
(Kolossenzen 3:14). 

Het leven met God en Christus wordt voorgesteld als het aantrekken 
van een nieuwe jas, de jas van de liefde. Die jas ziet er totaal anders 
uit dan de jas die vies, oud, smerig en stuk is t.g.v. liefdeloosheid en 

boosheid. Wanneer je die jas van Gods liefde aantrekt dan ga je 
vanzelf stralen, want je weet dat je gekend bent, dat je van 

waarde bent en een kind van God mag zijn.

Het is bijna niet uit te leggen wat een nieuwe jas en 
een nieuw paar schoenen betekenen voor een 

kind uit een straatarm gezin in bijv. Molda-
vië. Veel kinderen lopen in oude vieze kleren 

en dragen slechte schoenen met gaten er 
in. Hoe fantastisch is het dan dat je 

zomaar ineens een prachtige nieuwe 
jas krijgt en heerlijk warme schoenen. 
Voor sommige kinderen de eerste 
nieuwe kleren in hun leven! Wat een 
blijdschap. 

Deze kinderen ontvangen niet alleen 
nieuwe kleding, hoe belangrijk ook, maar 

wat ze tegelijkertijd ontvangen en ervaren 
is: liefde. Liefde van mensen (donateurs) die om 

hen geven en aan hen denken. Liefde als teken dat je 
er toe doet en er mag zijn als mensenkind.

En de vrijwilligers die de kleding uitdelen vertellen daarbij 
ook over de grote blijmakende liefde van God. Kortom, heel 
veel reden tot blijdschap!

Ds. Egbert van Beesten 

Steun het jassen en 
schoenenproject.  
Meer informatie vindt u 
in de begeleidende brief.
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VERSLAG

‘Nog’ of ‘al’
Dit voorjaar was ik op een zondag 
in Cobilea in het noorden van 
Moldavië. Daar zijn 6 jonge men-
sen bezig een kerk te stichten. ‘Er komen iedere zondag 
al minimaal 8 mensen naar de kerk’ zo vertelt Tom, een 
van de enthousiaste jongeren. Ze zijn blij en dankbaar 
voor deze zegen en zijn ervan overtuigd dat de kerk gaat 
groeien. Op tal van manieren proberen ze met de dorps-
bewoners in contact te komen: door klusjes te doen bij 
oude en behoeftige mensen; wekelijkse bijeenkomsten 
met kinderen; bezoeken van zieken en gehandicapten; 
het geven van Bijbelstudies. 
In Nederlandse kerken hoor ik kerkgangers vaak iets 
zeggen in de trant van: ‘Er gaan nog 45 mensen naar de 
kerk’. Het verschil van deze uitspraak met de uitspraak 
van Tom zit in één klein woordje. Het woordje ‘al’ spreekt 
van geloof in groei, en het woordje ‘nog’ daarentegen van 
verwachte afname van het aantal kerkgangers…

Het enthousiasme van Tom en zijn vijf medepioniers 
werkt aanstekelijk. Materieel gezien hebben ze nage-
noeg niets, maar geestelijk zijn ze schatrijk en verwach-
ten het van Gods zegen.

Zomerkamp: Een  
paradijs vol vreugde
Alfosina is 12 jaar en woont alleen met haar moeder. Eén 
van haar twee broers zit in de gevangenis en de andere 
broer is verslaafd aan drugs. Haar moeder lijdt al 4 jaar aan 
bloedvloeiingen. De oudere zuster van 
Alfosina heeft zelfmoord gepleegd 
en haar vader, die blind was, is nog 
niet zo lang geleden overleden. De 
moeder van Alfosina kwam hierdoor 
in een zware depressie en werd zelfs 
psychotisch. Verschillende keren 
moest ze opgenomen worden in 
het ziekenhuis. Alfosina moest dan 
‘moeder’ zijn en voor het huis zor-
gen en zelf eten koken. 

Alfosina mocht mee op zomerkamp. Ze vond dat geweldig. 
Maar door de situatie waar ze uit komt, kon ze op de eerste 
dag van het kamp moeilijk integreren in de groep. Op de 
een of andere manier had ze geen hoop. De kinderen en de 
leiding van het kamp deden er alles aan om haar bij alle acti-
viteiten te betrekken en haar een plezierige tijd te geven. 

Het thema van het zomerkamp was ‘Verheug je altijd in 
God’. Dit was heel betekenisvol voor Alfosina. Aan het eind 
van de kampweek schreef ze in een brief: 

“ik heb heel erg van het zomerkamp 
genoten. Het was voor mij een para-
dijs vol vreugde. Ik heb heel erg ge-
noten van de gebeden, de liederen 
en de Bijbelverhalen. Ik ben zo ge-
lukkig dat ik naar dit zomerkamp 
mocht. Ik hoop dat ik volgend jaar 
ook weer mee mag doen.”
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NIEUWS

Waarschijnlijk heeft u er niets van 
gehoord, want het is nauwelijks in 
het nieuws geweest. Op 1 juni jl. werd 
Zuid-Albanië (de regio tussen Korca en 
Erseke) getroffen door een aardbeving 
met een kracht van 5.4 op de schaal 
van Richter. In de weken daarna volg-
den nog ruim 80 aardbevingen varië-
rend van kracht van 1.6 tot 4.1. 

Gelukkig is dit gebied dunbevolkt 
 – vandaar dat het ook nauwelijks 
in het nieuws is geweest – en zijn er 
slechts enkele gewonden. Maar de 
impact op de bewoners is vreselijk 
groot. Wanneer ruim een maand lang 
de aarde dagelijks beeft en schudt, en 
je huis – als die nog niet is ingestort - 
vol scheuren zit, dan durf je niet meer
binnen te slapen. Vele authentieke 
huizen met lemen muren zijn flink be-
schadig d en onbewoonbaar geworden. 
Veel mensen wonen daarom in tenten 
die door de overheid ter beschikking 
zijn gesteld. 

Omdat er relatief gezien niet zoveel 
mensen wonen, heeft de overheid nau-

Wijziging doorgeven? 

Heeft u een vraag of wilt u via 

e-mail een wijziging doorgeven 

aan ons kantoor? Meldt dan 

altijd ook even uw postcode en 

huisnummer. Anders wordt het 

lastig uw verzoek te verwerken. 

Bedankt voor uw medewerking.

De medewerkers op kantoor

Tientallen 
aardbevingen 
in Zuid-Albanië

Op de achterzijde van dit 
magazine vindt u informatie 
over een speciale hulpactie 
voor de mensen die door de 
aardbeving getroffen zijn.

welijks aandacht voor de nood waarin 
de mensen verkeren. Hoewel de grote 
aardbevingen nu enkele maanden 
geleden zijn, blijft de angst en nood 
bestaan. In een aantal getroffen dor-

pen is gebrek aan schoon drinkwater 
en hebben sommige mensen geen 
middelen om voedsel te kopen. Hulp is 
daarom hard nodig.



MENSENKINDERENWERKERS

In deze rubriek stellen werknemers van Mensenkinderen zich aan u voor. Dit keer 
de man van de cijfers en getallen: Richard Verhoef.

Naam: Richard Verhoef

Leeftijd: 46 jaar

Woonplaats: Elburg

In dienst: Januari 2015

Taken: Managementassistent, 

Data-analyse, financiële 

administratie, mailbegeleiding 
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Kun je in het kort iets vertellen over je werk-
zaamheden en je motivatie?
Binnen Stichting Mensenkinderen verzorg 

ik de gehele financiële administratie 
zoals het verwerken van giften, het 
opstellen van de jaarrekening en de 
begroting en het uitvoeren van audits 
bij partnerorganisatie in de veldlan-
den. Ik vind er heel veel voldoening in 
om samen met collega’s en donateurs 
ervoor te zorgen dat mensen die in bit-

tere armoede leven een beter bestaan 
krijgen en God leren kennen.  

 
Wat raakt je in het werk bij 

Mensenkinderen?
Ik vind het vreselijk 

om te zien hoe sommige mensen in grote ar-
moede moeten leven. Tegelijkertijd vind ik het 
bijzonder dat donateurs hart hebben voor de 
arme medemens. Ook de inzet en passie van 
de werkers op het veld vind ik bewonderens-
waardig. En wat me vooral raakt is dat men-
sen die honger lijden en niets bezitten toch 
hardop belijden dat er maar één ding in 
het leven het allerbelangrijkste is, nl. God 
in je hart sluiten. Daar word ik stil van. 
 
Wat is je droom voor de toekomst?
Dat we als team, samen met de dona-
teurs en de mensen in de veldlanden, 
met passie en doorzettingsvermogen 
ons blijven inzetten voor onze mede-
mens in (geestelijke) nood.
 



ONDER UW AANDACHT

HULP BIJ HET OPSTELLEN VAN UW 
TESTAMENT
Wellicht zit u er over te denken om uw 
testament op te stellen. Dan kan de 
speciale (gratis) map die wij hebben 
samengesteld u daarbij van dienst zijn. 
De map bevat informatie over: het 
stap voor stap opmaken van een testa-
ment; wat is een codicil?; wat doet een 
executeur? etc. etc.. En misschien wilt 
u, als trouwe donateur, 
ook Mensenkinderen 
opnemen in uw 
testament. Ook 
daarover vindt u 
informatie.

Een handig 
naslagwerk
Naast informatie 
nalaten en schenken, bevat de 
map ook een uitgebreid Persoonlijk 
Memorandum. Dat is, wanneer u dat 
heeft ingevuld, een handig naslagwerk 
voor uw nabestaanden. Iemand, die 
graag anoniem wenst te blijven, zei het 
volgende over het Persoonlijk Memo-
randum:
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“Vorig jaar overleed onverwacht mijn moeder. Dat was een 
enorme klap voor vader, maar natuurlijk ook voor ons 
als kinderen. Omdat het overlijden zo plotseling kwam 
waren we beduusd en verdoofd; we konden nauwelijks 
bevatten wat er gebeurd was. Maar er moesten meteen 
allerlei zaken geregeld worden, terwijl ons hoofd daar 
absoluut niet naar stond. Gelukkig hadden mijn vader 
en moeder de map van Mensenkinderen met daarin het 
Persoonlijk Memorandum ingevuld. Alle informatie en adressen 
die we nodig hadden zaten bij elkaar in één map. Moeder had 
opgeschreven welke liederen ze mooi vond en welke Bijbeltekst 
centraal moest staan tijdens de dankdienst voor haar leven. 
Ze had zelfs opgeschreven welke bloemen ze mooi vond en wat 
er op haar grafsteen moest staan. Dat was in die verdrietige 
periode ontzettend handig. Ook handig was het overzicht van 
alle verzekeringen, abonnementen, adressen van de huisarts, 
thuisorganisatie etc. etc..
 
Een paar maanden na de begrafenis van mijn moeder heb ik zelf 
ook een map aangevraagd bij Mensenkinderen en het Persoonlijk 
Memorandum ingevuld. Ook heb ik een afschrift van mijn 
testament in de map gedaan. Wanneer ik ooit kom te overlijden, 
dan hoeven mijn kinderen alleen maar deze map te pakken; dan 
hebben ze alle benodigde informatie op een rij en weten ze wat 
mijn wensen zijn. Ik weet uit eigen ervaring hoe fijn dat is, juist 
in een periode wanneer je heel erg verdrietig bent.”

Wilt u ook 

de gratis map met 

daarin het Persoonlijk 

Memorandum ontvangen? 

Dat kan. Vul de antwoord-

kaart in en stuur die naar 

Mensenkinderen.

JAARRAPPORT 2018
Wellicht had u het al gezien. Het jaarrapport 2018 staat 
online. Daarin kunt u lezen en vooral zien (het rapport 
bevat veel foto’s) wat Mensenkinderen in 2018 heeft kun-
nen doen met uw giften.
We kijken met grote dankbaarheid terug op 2018. Dr. Hans 
Renkema, voorzitter van het bestuur, brengt de dankbaar-
heid in zijn voorwoord als volgt onder woorden: Het jaar 
2018 was voor Mensenkinderen een gezegend jaar. Geze-

gend, omdat de inkomsten in vergelijking met 2017 zijn toe-
genomen. Gezegend, omdat we met steun van donateurs 
vele duizenden mensen hebben kunnen helpen en hoop op 
een betere toekomst hebben kunnen bieden. Gezegend, 
omdat het aantal donateurs flink is toegenomen. Geze-
gend, omdat het team van medewerkers, bestuur en vrij-
willigers met niet aflatend enthousiasme haar werk heeft 
verricht. U kunt het jaarrapport lezen op onze website:  
www.mensenkinderen.nl



ACTIE

In juni dit jaar werd Zuid-Albanië getroffen door tientallen 
aardbevingen. Langzamerhand komt de winter dichterbij en 
er is nog veel werk te doen om mensen weer veilig te kunnen 
laten wonen. De mensen die (bijna) alles zijn kwijtgeraakt 
hebben hulp nodig om te kunnen overleven.  

Nu de winter nadert helpt Mensenkinderen met allerlei 
praktische en noodzakelijke zaken zoals: voedsel, gaarkeu-
ken etc.. Veel mensen wonen in afgelegen dorpen en zijn 
moeilijk te bereiken. Maar we laten ze niet in de steek!
Helpt u mee het leed van de slachtoffers te verzachten?

Aardbeving 
Zuid-Albanië

HELP MEE

∙ Huizen repareren/herbouwen
∙ Elektriciteit en watervoorziening 

herstellen
∙ Noodkeuken inrichten in Qafezezi
∙ Wekelijks voedselpakketten uitdelen 

aan getroffen gezinnen

Help mee en maak uw gift over op NL87 INGB 0000 0055 35 

t.n.v. Mensenkinderen o.v.v. ‘Hulp na aardbeving’


