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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.

DE ENE FAMILIE IS BLIJ,  
DE ANDERE FAMILIE ROUWT 
Hoe blijdschap en verdriet soms dicht  
bij elkaar liggen

HANDEN UIT DE MOUWEN
20 vrijwilligers renoveerden 5 huizen in Hartagyugh

HULP NA DE AARDBEVING
Kort verslag van hulp na de aardbeving in Albanië. 

EEN BIJZONDER HUWELIJKSGESCHENK
DONATEURS BEDANKT!
Mensenkinderen kijkt dankbaar terug op 2019

AFSCHEID
Hans Renkema nam na 10 jaar afscheid van het bestuur 

EEN PRACHTIG INITIATIEF
Over een enthousiaste collectante

CBF EN ANBI
Wat betekent dat ook al weer?
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VERHAAL

De ene familie is blij, de andere familie rouwt
Blijdschap en verdriet liggen soms dicht bij elkaar, zoals 
blijkt uit het volgende verhaal:   

Op vrijdag 15 november 2019 kregen we van Baru, onze part-
ner in Armenië, een dringend verzoek: “De 18-jarige Anyuta 
is in de afgelopen twee jaar 6 keer geopereerd. Desondanks 
is haar toestand enorm verslechterd; wanneer er niets 
gebeurt zal ze sterven. Ze moet snel een levensreddende 
operatie ondergaan die niet in Armenië maar wel in Rusland 
uitgevoerd kan worden. Echter haar familie heeft geen geld 
om de operatie te betalen. Maria (40 jaar), de moeder van 
Anyutta, is al 16 jaar lang weduwe en is elke dag druk met 
het zorgen voor Anyutta en ook voor haar eigen moeder die 
gehandicapt is. Ze heeft nauwelijks geld om rond te komen, 
laat staan om een dure operatie te betalen.”

Baru vroeg of wij mogelijkheden hadden om Anyutta te 
helpen. Drie dagen later stuurde ik Baru een e-mail met de 

mededeling dat we middelen hadden gevonden en dat de 
operatie van Anyutta door kon gaan. Binnen enkele minu-
ten kregen we bericht van Baru terug:

“Wat een dag! We hoorden net dat een oma en haar vier 
kleinkinderen vrijdagnacht zijn omgekomen door koolmo-
noxidevergiftiging. Vrijdagmiddag hebben we het gezin nog 
bezocht en een verhaal over de kinderen geschreven omdat 
ze opgenomen zouden worden in het kindsponsoringpro-
gramma van Mensenkinderen. Wat een verdriet…!
En bijna tegelijkertijd ontvingen we jullie bericht, dat de 
operatie van Anyutta door kan gaan. Wat een blijdschap...!

We zijn nog steeds in shock, het is moeilijk om met het ver-
driet om te gaan... maar jullie bericht is als een zonnestraal 
in de duisternis. Dank je wel voor de hulp. Heel veel zegen! 
Baru.”
  Ds. Egbert van Beesten

GROTE PUBLIEKE BELANGSTELLING BIJ DE BEGRAFENIS  

VAN GROOTMOEDER MET HAAR VIER KLEINKINDEREN.
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VERSLAG

Hulp na de aardbeving
Op dinsdag 26 november werd Albanië getroffen door 
een aantal aardbevingen. De zwaarste was een beving 
met een kracht van 6.4 op de schaal van richter rond 
4 uur ‘s nachts. Het epicentrum lag ongeveer 34 kilo-
meter ten Noord-Westen van hoofdstad Tirana. Het 
zwaarst getroffen zijn de plaatsen Durres en Thumane.

Eén van onze partners in Albanië schreef:
“Deze dag zal voor tientallen jaren een verschrikkelijke 
mijlpaal blijven. Een aardbeving met een kracht van 6,4 
met meer dan 50 doden, honderden gewonden, en meer 
dan 1.000 woningen en flatgebouwen ingestort, geknakt 
en onbewoonbaar verklaard.

De eerste dagen was er behoefte aan krachtdadige hulp-
verlening, zoals die gelukkig werd gegeven door de Alba-
nese overheid, de bevolking en omringende landen. Ge-
weldig om te zien en te horen hoe duizenden mensen dag 
en nacht werden geholpen met voedsel, kleding, tenten, 
matrassen, wc’s en alles wat je eigenlijk nooit zou willen 
weten over noodopvang bij rampen.”

In overleg met de partners ter plaatse, heeft Mensenkinde-
ren ook vrij snel hulp kunnen bieden. Er werden 300 grote 
hygiëne pakketten samengesteld en uitgedeeld aan men-
sen die hun huis hadden verloren of wiens huizen zwaar 
beschadigd waren. Sommigen van hen woonden in de nood-
opvang of in de voor deze situatie geopende hotels. 

Ook via Foodbank Albania – die enkele jaren geleden met 
hulp van Mensenkinderen is opgezet – hebben we veel 
noodhulp kunnen bieden in de vorm van babyvoedsel, de-
kens en dagelijkse maaltijden vanuit een gaarkeuken. Ook 
wanneer de aardbeving geen nieuws meer is en de reddings-
werkers vertrokken zijn, laten wij de slachtoffers niet aan 
hun lot over. Hulp is en blijft hard nodig. 

DE DISTRIBUTIE VAN DE PAKKETTEN NAAR THUMANE. HET RODE

KRUIS OP HET KERKGEBOUW GEEFT AAN DAT HET GEBOUW NIET 

MEER HERSTELD KAN WORDEN
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VERSLAG

Zeventien mannen (allen lid van de 
‘Noordermannen’, een christelijke 
mannenbeweging) en drie vrouwen 
hebben tijdens de herfstvakantie han-
den en voeten gegeven aan hun geloof. 
In samenwerking met Mensenkinderen 
zijn ze naar Armenië gereisd en heb-
ben in het straatarme dorpje Hartag-
yugh vijf huizen gerenoveerd. Houten 
vloeren werden vervangen door be-
tonvloeren; muren werden opnieuw 
opgemetseld en oude lekke daken wer-
den vervangen door nieuwe. Voor de 
mensen uit Hartagyugh was de inzet 
en daadkracht van de groep Nederlan-
ders enorm inspirerend. Ten gevolge 
van werkloosheid en armoedige leef-
omstandigheden zijn de mensen apa-
thisch en moedeloos geworden. Maar 
alleen al het feit dat de groep om 8 uur 
’s ochtends al volop aan het werk was 
werkte motiverend. Het verbaasde 
de dorpelingen hoeveel werk er in één 
week verzet kan worden. Dat was een 
belangrijk leermoment.

Eén van de deelnemers vertelt: ‘We 
hebben een bijzondere band gekregen 
met de bewoners van de woningen, je 
bent immers een hele dag bij hen over 
de vloer en wat hielpen ze mee! We 
aten tussen de middag bij hen; soms 
had je geen idee wat je te eten kreeg. 
De taalbarrière was groot, ze spreken 
daar geen Engels. Maar met handen, 

voeten en aanwijzen kom je een 
heel eind. Het was bij-
zonder! Wat voelden 
wij ons verbonden 

met hen. Ik ben God 
dankbaar dat ik dit heb 

mogen meemaken.’

In de afgelopen twee 
jaar heeft het dorp 
Hartagyugh door ver-
schillende projecten 

Handen uit de mouwen

grote sprongen voorwaarts gemaakt. 
De mensen hebben nieuwe energie en 
perspectief gekregen.

Er zijn plannen om in de komende 
herfstvakantie opnieuw met een 
groep van 20 vrijwilligers een aantal 
huizen in Hartagyugh te renoveren.
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Een bijzonder huwelijksgeschenk
We ontvingen een bijzondere e-mail 
van Derk en Matthea die op 23 no-
vember 2019 elkaar het ja-woord 
hebben gegeven: 
“Op onze trouwkaart hadden wij on-
derstaande tekst gezet:
Cadeautip: Als je geen persoonlijk 
cadeautje weet, maak je ons blij door 
een gift mee te nemen om samen geiten 
te kopen voor arme families in Moldavië.
 
De genodigden konden hun giften in deze “geitendoos” 
doen. En dat hebben heel veel mensen gedaan, we zijn echt 
onder de indruk van wat er gegeven is. Met de opbrengst 

kunnen we 29 geiten doneren voor dit 
mooie project. Samen met een gift 
die een van de gasten al online had 
overgemaakt, komen we zelfs op een 

totaal van 30 geiten.  
Het leek ons leuk jullie hiervan in ken-

nis te stellen en we wensen jullie Gods 
zegen toe bij het waardevolle werk dat 

jullie mogen doen.”
Dit bijzondere huwelijkscadeau leverde het 

mooie bedrag van € 2.262,- op.

Derk en Matthea, bedankt voor jullie prachtige initiatief en 
veel geluk en zegen in jullie huwelijk!! 

“Wat bijzonder.” “Ongelooflijk!” “Heel 
veel reden tot dank.” “Wat een zegen.” 
“Ik word er stil van.” 
Zo maar een paar reacties van perso-
neelsleden, vrijwilligers en bestuurs-
leden toen bekend werd dat de inkom-
sten van Mensenkinderen in 2019 met 
13,5% zijn gestegen t.o.v. 2018 tot bijna 
3,5 miljoen euro. We ervaren het als 

een grote zegen dat 
zoveel donateurs ons 
werk steunen met 
hun donaties. Die 
donaties bestaan uit 
persoonlijke giften 
n.a.v. een mailing, 
periodieke giften, 
collecteopbrengsten, 

opbrengsten van speciale acties zoals 
een sponsorloop, nalatenschappen en 
andere giften. 

We bespeuren heel veel 
liefde en bewogenheid 
in al die giften. 
Sommige 
donateurs 

geven misschien maar een klein bedrag, 
maar we weten dat het voor hen een 
grote gift is omdat ze zelf niet veel te 
besteden hebben. Andere donateurs 
hebben zelf wellicht meer te besteden 
maar die gunnen hun medemensen ook 
een goed leven en willen hen laten de-
len in hun rijkdom. 

Beste Betrokken donateurs, hartelijk 
dank voor uw geweldige steun in 2019. 
Uw Bewogenheid heeft het mogelijk ge-
maakt dat we arme mensen in Albanië, 
Armenië, Bulgarije en Moldavië konden 
helpen met Barmhartigheid en met 

de Blijde Boodschap. We hopen 
dat we ook in 2020 op uw 

steun mogen rekenen.
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Afscheid
Op 11 december 2019 nam Mensenkinde-
ren afscheid van Hans Renkema. Sinds 
januari 2010 heeft hij deel uit gemaakt 
van het bestuur van Mensenkinderen. 
Van 2013 tot en met 2016 was hij secre-
taris en vanaf 2016 tot zijn afscheid ver-
vulde hij de functie van voorzitter. Hans 
heeft met heel veel plezier, betrokken-
heid en enthousiasme zijn bestuursta-
ken vervuld. In de 10 jaar dat hij deel 
uitmaakte van het bestuur, heeft hij 
Mensenkinderen zien groeien naar een 
organisatie van betekenis. Daar is hij op 
gepaste wijze trots op, maar vooral is hij 
er dankbaar voor. 
Bij de overhandiging van de voorzitters-
hamer aan Piet Rozeboom, bedankte hij 
iedereen voor de plezierige wijze van sa-
menwerken en wenste Mensenkinderen 
alle goeds toe en vooral ook veel zegen. 

Door het vertrek van Hans hebben er 
in het bestuur enkele verschuivingen 
plaatsgevonden. Piet Rozeboom, die tot 
dan toe de functie van secretaris had 
vervuld, werd gekozen tot voorzitter. 
Het secretariaat werd overgenomen 
door Bram Helder die sinds februari 2019 
deel uitmaakt van het bestuur. Ook ver-
meldenswaardig is dat Diana de Mots in 
mei 2019 is toegetreden tot het bestuur. 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende 
leden: Piet Rozeboom (voorzitter); Bram 
Helder (secretaris); Emiel Kars (penning-
meester); Wim Evers (lid); Hans Scholing 
(lid) en Diana de Mots (lid).
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Een prachtig 
initiatief
Mevrouw Anneke Rozema uit 

Alphen aan den Rijn was zo geraakt 

door de grote nood van mensen 

in Armenië en Moldavië, dat ze 

spontaan in actie kwam. Met 

toestemming van de gemeente 

organiseerde ze in de week van 6 

januari een huis-aan-huis-collecte 

in haar woonplaats. Samen met 

twee andere collectanten ging ze 

van deur tot deur en vroeg om een 

donatie. Dit prachtige initiatief 

leverde € 368,14 op! Het geld wordt 

bestemd voor voedselpakketten 

voor de allerarmsten in Moldavië. 

Anneke en medecollectanten 

hartelijk bedankt voor jullie 

betrokkenheid en inzet!

WAT BETEKENT DAT OOK AL WEER?
Erkenning door CBF verlengd 
Mensenkinderen is een ‘goede doelenorganisatie’ met een keurmerk 
van het Centraal Bureau Fondswerving. De erkenningsregeling geldt 

uitsluitend voor fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze 
bezighouden met het inzamelen van gelden voor hun doelstellingen en met de 
besteding daarvan en daarover ook verantwoording aflegt. Het CBF toetst of 
erkende goede doelen aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Na hertoetsing  
door het CBF is de erkenning in januari 2020 weer verlengd.

ANBI 
Mensenkinderen is door de Belastingdienst als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften 
aan een ANBI belastingvoordeel opleveren. Losse giften en periodieke giften 
zijn aftrekbaar van de belasting. Een ander voordeel is, dat Mensenkinderen 
zelf geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen. Een legaat of nalatenschap 
komt daardoor voor 100% ten goede aan het werk van Mensenkinderen.



ACTIE Zit je lekker…?

Maak uw gift over op 
NL87 INGB 0000 0055 35  
t.n.v. Mensenkinderen 
o.v.v. ‘Zitkussen’

Wie lichamelijk gehandicapt is en in Armenië 
woont heeft een groot probleem, om over de 
situatie van verstandelijk gehandicapten nog 
maar te zwijgen. Er zijn in Armenië onvoldoende 
voorzieningen voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Zo is er bijvoorbeeld in heel Yerevan 
maar één rolstoelbusje met lift beschikbaar.  

Er zijn veel mensen die de hele dag in een rolstoel 
zitten. Zo ook Shushanik Nakhapetyan. Ze 
heeft op 13-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk 
een baby gered maar is daarbij zelf ernstig 
gewond geraakt. Haar ruggenwervel was ernstig 
en onherstelbaar beschadigd. Shushanik zit 
daarom in een rolstoel, maar ze is dapper en een 
doorzetter. Ze is inmiddels getrouwd en moeder 
van een 11-jarig jongetje. Samen met haar man 
kan ze net voor de hoognodige dingen zorgen. 
Omdat ze de hele dag in een rolstoel zit heeft ze 
een speciaal medisch kussen dat voorkomt dat ze 
decubitus krijgt, dat zijn ernstige doorzitplekken 
van de huid die pijnlijk en lastig te genezen zijn. 
Echter het kussen is oud en totaal versleten en 
ze dreigt daardoor doorzitplekken te krijgen. Ze 
heeft daarom dringend een nieuw kussen nodig. 

We willen Shushanik en heel veel andere 
rolstoelgebruikers met haar goed laten 
zitten. Daarom gunnen we haar een nieuw 
drukverlagend zitkussen van goede kwaliteit, 
waar ze jarenlang plezier van kan hebben. 

Helpt u mee om Shushanik en vele andere 
rolstoelgebruikers goed en zonder pijn te laten 
zitten? Eén kussen kost 440 euro. 


