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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.
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VERHAAL

Gelijk op:
Bid en Werk

Het is geweldig 
om te weten 
dat ons werk 
gedragen wordt 
door gebed. 
Regelmatig hoor 
ik van bijvoorbeeld donateurs, vrienden, 
familieleden, kerkmensen en mensen uit 
de veldlanden, dat er voor ons gebeden 
wordt. Het komt ook nogal eens voor 
dat ik een e-mail van mensen uit de 
veldlanden ontvang die eindigt met de 
woorden ‘We’ll pray for you!’ Vroeger 
dacht ik, dat is toch raar? Het is toch veel 
belangrijker dat wij voor hen bidden die 
in zware en moeilijke omstandigheden 
leven en werken? Maar gaandeweg heb ik 
ontdekt dat iedereen gebed nodig heeft. 
Zowel de mensen die hulp nodig hebben, 
alsook de mensen die hulp bieden. Gebed 
is niet te onderschatten. 

Maar gebed is niet het enige belangrijke. 
Dat leert ons de oude kloosterwijsheid 
‘Ora et labora’ (Bid en werk). Als het 
goed is gaan bidden en werken gelijk op. 
Dat wordt mooi geïllustreerd door het 
verhaal van de veerman.

Een veerman had op de ene roeispaan 
van zijn veerboot geschreven: ‘Bid’ en op 
de andere: ‘Werk’. 

‘Waarom hebt 
u dat gedaan?’, 
vroeg een 
passagier die hij 
naar de overkant 
bracht. 

De veerman reageerde met een 
wedervraag: ‘Zou u voor mij even willen 
roeien?’ 
De man die nog nooit een roeispaan in 
zijn handen had gehad, deed het. Maar 
nu eens trok hij aan de ene riem te 
hard dan weer aan de andere. Daardoor 
draaide de veerboot nu eens die kant, 
dan weer de andere kant op. 
Begrijpt u het?, vroeg de veerman. Het 
moet gelijk op. Bid en werk.

Dat is de wijze waarop bestuur, 
medewerkers en vrijwilligers van 
Mensenkinderen zich willen inzetten 
voor de naasten in nood: ons werk is 
ingebed in gebed. 
Mag ik u daarom vragen om niet alleen 
aan Mensenkinderen te doneren, 
maar ook om voor het werk van 
Mensenkinderen te bidden. Alvast heel 
hartelijk dank daarvoor!

Ds. Egbert van Beesten

DIT NUMMER



In Albanië werken we samen met een 
organisatie die zich inzet voor gezinnen 
die getroffen worden door bloedwraak. 
Bloedwraak, dat met name voorkomt in 
Noord-Albanië, is een vorm van eigenrich-
ting waarin volgens oude bergwetten de 
familie of stam van een dode het recht 

heeft die te 
wreken op de 
mannelijke fa-
milieleden van 
schuldige. Als 
de dode niet 
wordt gewro-
ken, verliest 
de getroffen 
familie of 
stam haar 

maatschappelijke eer. Het eigen huis geldt 
als een vrijplaats en is de enige plek waar 
de mannelijke leden van de familie die 
onder bloedwraak leven veilig zijn. 

Volgens schattingen zitten op dit mo-
ment enkele honderden families in 
Noord-Albanië thuis uit angst voor bloed-
wraak. Zo ook het gezin Qarrica. Mire Qar-
rica (42) is moeder van 3 kinderen. Haar 
gezin is al meer dan 10 jaar doelwit van 
bloedwraak. Dat betekent dat haar man 

en zoon niet naar buiten kunnen 
omdat ze dan vermoord kunnen worden. 
Moeder Mire heeft een zwakke gezond-
heid en ligt vaak op bed. We troffen 
haar zittend op krukje in een stal die 
voorheen voor geiten werd gebruikt. Het 
huis waarin ze woonden was ingestort. 
Het gezin leefde 
in schrijnende 
omstandigheden 
en was radeloos. 
Ze hadden geen 
geld om het huis 
te renoveren. 

Dankzij steun van donateurs is het gelukt 
om deze Albanese familie te helpen met 
het bouwen van een degelijk huis. Men-
senkinderen zorgde voor de bouwmidde-
len en met de hulp van vrijwilligers heeft 
de familie tijdens de lockdown weer een 
volwaardige huis kunnen bouwen; met 
dak, elektriciteit, sanitair en degelijke 
deuren en ramen. Hun leefomstandighe-
den zijn aanzienlijk beter geworden en de 
familie heeft weer hoop gekregen.
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Hulp aan 
gezin dat 
leeft onder 
bloedwraak

Scan de QR-code 
en u krijgt een 

impressie van het 
bouwproces.

Het eind -
resultaat is 
prachtig 
geworden

Het gezin Qarrica is blij met de hulp 

en de renovatie schiet al mooi op
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Hulp aan 
gezin dat 
leeft onder 
bloedwraak

BEDANKT VOOR UW STEUN 
TIJDENS DE LOCKDOWN

Het eind -
resultaat is 
prachtig 
geworden

Toen afgelopen maart Nederland in 
lockdown ging bereikten ons vrijwel 
hetzelfde moment alarmerende 
berichten uit onze veldlanden. Ook daar 
hadden ze te maken met verstrekkende 
maatregelen om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Het gevolg 
was dat veel gezinnen, die normaal 
gesproken zichzelf net kunnen redden, 
in grote problemen terecht kwamen. 
Duizenden dagloners hadden ineens 
geen werk en dus geen inkomen meer. 
Veel gezinnen kwamen zo ongewild in 
armoede terecht. Er was vooral grote 
behoefte aan voedsel.

Mensenkinderen is daarom een speciale 
actie gestart om donateurs te vragen 
de noodlijdende mensen in Albanië, 
Armenië en Moldavië te steunen met een 
uitgebreid noodhulppakket met daarin 
voedsel en hygiëneartikelen. 

U heeft massaal gereageerd en we 
ontvingen overweldigend veel steun 
voor deze actie. Dit stelde ons in staat 
om 12.606 gezinnen (!) blij te maken met 
noodhulppakket. Namens al die mensen 
die hulp hebben ontvangen willen wij u 
heel hartelijk danken voor uw steun. 

Heel 
bijzonder 
eigenlijk 
dat zoveel 
mensen in 
Nederland, 
terwijl ze 
zelf ook 
te maken 
hadden 
met 
coronamaatregelen en soms eigen 
inkomsten zagen dalen of hun baan 
verloren, toch hun hart openden 
voor mensen in landen waar de 
levensomstandigheden nog zwaarder zijn 
dan in ons land. Wat een warmhartigheid!
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Ik wil u uit het diepst van mijn hart danken voor het pakket dat wij van u mochten ontvangen. In deze vreselijke tijd is het pakket een geschenk uit de hemel. Moge God u zegenen!!
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Voedselhulp met 
een winkelkaart
In Armenië hebben we tijdens de corona-
crisis een proef gedaan met voedselhulp 
middels een winkelkaart. De proef werd 
uitgevoerd in vier regio’s, nl. in de gebie-
den rond Hartagyugh, Kurtan, Vanazor en 
het dorp Tashir.

Mensen die hulp nodig hadden kregen een 
winkelkaart. Op de kaart was vooraf een 
bedrag van € 45 geplaatst. De ontvanger 
van de kaart - meestal een gezin dat zwaar 
getroffen was door de cononamaatrege-
len - kon met de kaart naar de betreffende 
supermarkt toe gaan en voor een bedrag 
van € 45 zelf de boodschappen kiezen die 
hij het hardst nodig heeft. Drank of tabak 
konden niet met de kaart gekocht worden. 

VOORDELEN
Voedselhulp op deze wijze heeft een aan-
tal grote voordelen t.o.v. het bezorgen van 
een voedselpakket:
1  De hulporganisatie hoeft niet eerst 

groot in te kopen en alle artikelen naar 
een grote hal brengen, waar de pakket-
ten worden samengesteld (dit is een 
tijdrovend en zwaar karwei dat alleen 
met veel vrijwilligers gedaan kan wor-
den). 

2  Wanneer er voedselpakketten worden 
samengesteld, dan krijgt ieder gezin 
hetzelfde pakket. Met een winkelkaart 
kunnen de mensen zelf kopen waar zij in 
hun specifieke geval het meest behoefte 
aan hebben. Het is ook voor hun eigen-
waarde goed dat ze dat zelf kunnen 
bepalen. 

3  Voor het bezorgen van de grote voed-
selpakketten zijn bestelbusjes en soms 
zelfs vrachtwagens nodig. Dit kost veel 
tijd. Het afgeven van een winkelkaart is 
heel eenvoudig. Het enige wat bij afle-
vering gebeuren moet is het registreren 
van de ontvanger. 

De proef was een groot succes. Tijdens de 
wintervoedselpakkettenactie gaan we 
de proef in Armenië uitbreiden om er nog 
meer ervaring mee op te doen. We hopen 
in de toekomst de winkelkaart ook in de 
andere landen in te kunnen zetten.



Uw gift aan Stichting Mensenkinderen is 
aftrekbaar van de belasting!
Omdat Mensenkinderen door de 
belastingdienst is aangemerkt als een 
ANBI, zijn uw giften aftrekbaar van 
de belasting. Maar steeds 
meer donateurs gaan over 
tot periodiek schenken. 
Het is een slimme 
manier van schenken 
waarmee u uw gift 
vergroot terwijl het u 
uiteindelijk niets meer 
kost dan voorheen.

Wanneer u een periodieke 
schenking doet, dan is het 
volledige giftbedrag aftrekbaar 
van de belasting! Het enige dat 
nodig is, is het invullen van het 
document Overeenkomst periodieke 
gift in geld en eventueel het formulier 
Betalingsvolmacht periodieke gift 
in geld. Nadat u het heeft ingevuld 
stuurt u de formulieren naar Stichting 
Mensenkinderen. Mensenkinderen 

ondertekent de formulieren en stuurt u 
een kopie daarvan terug. 

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid 
van uw periodieke schenking

U hoeft slechts aan drie 
voorwaarden te voldoen 

om uw gift volledig af te 
mogen trekken van de 
belasting:

1 Uw gift moet 
vastgelegd worden 

door het invullen en 
tekenen van het formulier 

(Overeenkomst periodieke gift in 
geld. Zie www.mensenkinderen.nl)
2 U doneert het bedrag minimaal 5 

jaren achter elkaar.
3 Het bedrag is elk jaar even hoog.

Als u aan deze drie voorwaarden voldoet 
mag u uw gift 100% aftrekken van de 
belasting en geldt er dus zowel géén 
drempelbedrag alsook géén maximum 
bedrag.
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Goede 
idee: 

Periodiek 
schenken

Rekenvoorbeeld van uw fiscale voordeel:

Omschrijving Eenmalige gift Periodieke schenking Eenmalige gift Periodieke schenking

Uw giftbedrag € 350 € 603 € 550 € 1.145

Gezinsinkomen € 35.000 € 35.000 € 55.000 € 55.000

Belastingtarief 42% 42% 52% 52%

Aftrekbaar € 0 € 603 € 0 € 1.145

Belastingvoordeel € 0 € 253 € 0 € 595

Wat kost het u? € 350 € 350 € 550 € 550
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In Armenië leven veel ouderen in 
moeilijke omstandigheden. Vaak is er 
een combinatie van oorzaken: ziekte; 
handicap; corona-maatregelen; 
extreem laag pensioen; etc. etc. 

Het is vreselijk te zien dat ouderen, 
die hun hele leven hard gewerkt 
hebben, zoveel zorgen hebben op 
hun oude dag. Daarom willen we 
deze groep mensen graag helpen en 
hen een betere oude dag bieden. Met 
ouderensponsoring steunt u een 
oudere met een maandbedrag van 30 
euro en maakt u het verschil.

Wat krijgt een oudere met uw steun?
1. Dagelijks een warme maaltijd.
2. Eén keer per jaar nieuwe kleren, 

lakens, dekens en handdoeken.
3. Indien nodig medicijnen.
4. Zeep, shampoo etc.
5. Psychologische hulp.
6. Sociale bijeenkomsten.
7. Pastorale steun in samenwerking 

met de lokale kerk.
8. Een klein deel van uw bijdrage gaat 

in een potje voor noodhulp zoals 
kosten voor verwarming. 

Op www.mensenkinderen.nl kunt 
u zich aanmelden om een oudere te 
sponsoren.
 
U kunt ook de  
QR-code scannen.

OUDERENSPONSORING

SLECHTS
€30

PER MAAND!
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MENSENKINDERENWERKERS
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In deze rubriek stellen werknemers van Mensenkinderen zich aan u voor. Dit keer 
de man die wellicht wel eens bij u op bezoek is geweest: Harry van der Kamp.

Naam : Harry van der Kamp
Leeftijd : 52 jaar
Woonplaats : IJsselmuiden
In dienst : Sinds 1 mei 2016

Kun je in het kort iets vertellen over je werkzaamheden en je motivatie?
Dat is niet eenvoudig. De werkzaamheden zijn niet echt ingewikkeld. Ik bezoek 
de vaste major donors met enige regelmaat vergezeld van een mooi verslag over 
het door hen laatst gesteunde project. Geweldig om te merken hoe bewogen 
vrijwel alle donateurs zijn en hoe hen het leven van ‘onze’ armen en behoeftigen 
raakt. Het verwondert mij elke keer weer. 

Het voorgaan in diensten vind ik echt geweldig om te doen. Een preek schud ik 
niet zo maar even uit de mouw, maar naast een goede inhoudelijke boodschap is 
het schitterend om elke keer weer het verband te kunnen leggen met het werk 
dat wij als Mensenkinderen mogen doen. Mijn werk is samen te vatten met de 
woorden: God dienen boven alles én onze naasten (de mensen waarvoor wij 
werken) als onszelf! 

Ondanks dat ik veel onderweg ben is het dankbaar werk. En ik verbaas me er 
telkens weer over hoe intens betrokken mensen bij ons werk zijn. Ons werk 
wordt gezegend! Ik geloof dat God door ons werk de mensen in de armoede hoort 
en ziet. Wij zijn slechts een stukje gereedschap in Zijn handen!

Wat raakt je in het werk bij Mensenkinderen?
Voor mij zijn dat vooral de verhalen die vanuit onze landen tot ons komen. En 
dan bedoel ik ‘verhalen’ zonder woorden of toelichting. Verhalen die zichtbaar 
zijn in: de houding, de blik, de ogen van vrijwel alle armen, gehandicapten, 
ouderen en de kinderen. Wat die laten zien is zo intens en maakt zoveel indruk. 
Misschien wel wat oud taalgebruik, maar op die momenten beleef ik de ervaring 
van de Here Jezus, wanneer van Hem wordt gezegd: en Hij was met ‘ontferming’ 
bewogen. Dat gevoel hoop ik nooit kwijt te raken!

Wat is je droom voor de  toekomst?
Een wereld waarin onze stichting overbodig is geworden! Ik word dankbaar en 
zingend stratenmaker als het ooit zover mag komen. Dat is namelijk ook een 
manier om vooruit te komen.

Taken : Relatiebeheer, contact met 
donateurs, verzorgen van kerkdiensten 
en presentaties tbv Mensenkinderen, 
zoeken naar mogelijkheden tot groei van 
financiële steun en nieuwe donateurs 
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Een handig naslagwerk voor uw nabestaanden

We worden allemaal ouder. En we weten 
allemaal dat er een tijd komt dat u en ik 
er niet meer zullen zijn. Het is goed daar 
eens rustig over na te denken. Want wat 
gebeurt er dan met uw spullen en uw geld? 

Natuurlijk krijgen de kinderen, 
als u die heeft, hun deel. Of 
familie of een naaste. Dat 

geeft een goed en rustig 
gevoel. Misschien over-

weegt u om ook iets na 
te laten aan een goed 
doel, zoals Mensen-

kinderen. Wij hebben 
daarvoor een speciale 

gratis map samengesteld 
met informatie over nalaten en 
schenken. Tevens bevat de map 

een uitgebreid Persoonlijk Me-
morandum. 

Het Persoonlijk Memorandum is, wan-
neer u dat heeft ingevuld, een handig 
naslagwerk voor uw nabestaanden wan-
neer u bent overleden. Een donateur die 
graag anoniem wenst te blijven, zei het 
volgende:

“Onlangs is mijn man overleden. Gelukkig 
hadden we een half jaar geleden samen de 
map met het Persoonlijk Memorandum van 

Mensenkinderen ingevuld. Zodoende had-
den mijn kinderen en ik al zijn wensen op 
papier staan: de liederen en de Bijbeltekst 
voor de rouwdienst; welk soort bloemen hij 
mooi vond voor in de kerk; de tekst voor op 
de grafsteen etc. etc.. 
In het Persoonlijk Memorandum staat alle 
belangrijke informatie over mijn man en mij 
bij elkaar: al onze verzekeringen, een kopie 
van mijn testament, belangrijke adressen 
van o.a. de huisarts, de thuiszorgorganisatie, 
de begrafenisondernemer en 
dus ook onze wensen 
m.b.t. onze uitvaart. 
Heel handig.
Wanneer ik ooit kom te overlij-
den, 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. Dat scheelt hen heel 
veel werk.”

Wilt u ook de gratis map met daarin het Per-
soonlijk Memorandum ontvangen? Vul dan 
de bon in en stuur die in een envelop naar: 

Stichting Mensenkinderen,  
t.a.v. Ds. Egbert van Beesten, 
Antwoordnummer 509, 8070 VB 
Nunspeet. (postzegel is niet nodig). U kunt 
ook mailen naar: info@mensenkinderen.nl

PERSOONLIJK MEMORANDUM 

Ja, ik wil graag de map ontvangen met daarin uitgebreide informatie over nalaten aan 
Mensenkinderen en het Persoonlijk Memorandum.

Voorletters en naam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode:   Woonplaats: 

Telefoonnummer  E-mailadres

✃
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Wellicht had u het al 
gezien; het jaarrapport 
2019 staat online. 
Daarin kunt u lezen en 
vooral zien (het rapport 
bevat veel foto’s) wat 
Mensenkinderen in 2019 
heeft kunnen doen met 
uw giften.
We kijken met grote 
dankbaarheid terug 
op 2019. Ds. Piet 
Rozeboom, voorzitter 
van het bestuur, brengt 
de dankbaarheid in zijn 
voorwoord als volgt onder 
woorden: 

Jaarrapport 2019
Het boekjaar 2019 heeft voor de stichting 
Mensenkinderen een recordresultaat gegeven. Daar 
zijn we daarom zo dankbaar en enthousiast van, 
omdat we daardoor zo veel mensen kunnen helpen! 
Onder de paraplu van Gods zegen kunnen we onze 
partnerorganisaties meer ruimte geven voor die 
prachtige projecten van een dagopvang voor ouderen of 
kinderen, een veld vol voedsel of vooruit met de geit en 
al die andere projecten. 
Wij geloven in een God die Zijn mensenkinderen schaduw 
wil geven. Allermeest hebben wij dit in de Here Jezus 
ontdekt, die Zijn volgelingen de opdracht heeft gegeven 
om het evangelie uit te dragen. Broeder Franciscus 
heeft dit vertaald in deze zin: verkondig het evangelie, 
desnoods met woorden. Dit jaarrapport geeft van dit 
uitdragen van het goede nieuws van Gods liefde vele 
voorbeelden. Ik zou willen zeggen: Prijs de Heer met 
blijde galmen! 

U kunt het jaarrapport lezen op onze website: 
www.mensenkinderen.nl

Sinds de oprichting van Mensenkinderen in 2003 zijn de inkomsten (Direct Mail, collecten, 
schenkingen en rente) elk jaar (met uitzondering van 2009) gestegen. De totale inkomsten in 
2019 zijn t.o.v. 2018 gestegen met € 337.940,- tot een totaal van € 3.341.716,-.Wat een zegen!
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voor mensen in nood
Inkomsten 2003 tot 2019
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Op 15 oktober 2010 werd 
de Albanese evangelische 
voorganger Dritan Prroj 
doodgeschoten vanwege 
bloedwraak. In 2005 
vermoordde een oom van 
Prroj iemand van een 
andere familie. 

De getroffen familie 
heeft, volgens ongeschre-
ven regels in het noorden 
van Albanië, het recht 
iemand uit de familie van 
de dader om het leven te 
brengen. De mannelijke 
leden van de familie Prroj 
hielden zich daarom al 
die tijd schuil. In totaal 21 
mannelijke familieleden 
die niet naar hun werk 
konden, niet naar verjaar-
dagen of bruiloften, maar 
ook niet naar begrafenis-
sen. De kinderen konden 
niet naar school of naar 
de tandarts, of spelen 
met vriendjes.
Bijna 5 jaar lang heeft 
Dritan samen met zijn 
broers en zwagers en kin-
deren in huis opgesloten 
gezeten. 

Na goed overleg met zijn 
vrouw Elona, besloot 

Dritan dat hij niet meer 
opgesloten wilde leven. 
Ondanks de dreiging 
van de bloedwraak 
probeerde hij weer een 
normaal leven te leiden. 
Hij werkte in zijn kerk en 
nam weer deel aan het 
sociale leven. Hij vertelde 
iedereen dat als hij ooit 
mocht worden vermoord, 
hij hoopte dat de bloed-
wraak dan zou stoppen 
- want vaak komen riva-
liserende families in een 
vicieuze cirkel van bloed-
vergieten terecht. Uitein-
delijk werd Dritan toch 
vermoord door Mark, een 
17 jarige jongen, zoon van 
de bloedeisende familie.

Sinds de dood van haar 
man is Elona voorganger 
geworden van de kerk. 
Ze beschouwt het als 
haar heilige plicht om het 
werk van haar overleden 
man voort te zetten. Ook 
heeft Elona een eigen 
stichting opgericht ‘No to 
bloodfeud and yes to life’. 
Met die stichting onder-
steunt ze mensen die 
lijden onder bloedwraak 
en ze strijdt voor afschaf-

Vergeven na bloedwraak

Dritan Proj
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fing van dit vreselijke 
gebruik. Mensenkinderen 
steunt Elona al jaren met 
haar belangrijke werk. 

Een groot dilemma
Onlangs kwam Elona zelf 
voor een groot dilemma 
te staan. Ze werd door de 
politie uitgenodigd om 
op het bureau te komen 
voor een gesprek. De poli-
tieagent nam het woord: 
‘Het spijt me, want mis-
schien open ik oude won-
den. Het gaat om Mark, 
de man die jouw echtge-
noot heeft vermoord. Hij 
vraagt om vrijlating uit de 
gevangenis. Ik wil je vra-
gen een document te on-
dertekenen waarin staat 
dat jouw familie en de 
bloedeisende familie geen 
conflict meer hebben, en 
dat je ermee instemt dat 
Mark vrij komt.’

Elona’s hart klopte in 
haar keel toen ze dit 
hoorde. Het was nog 
geen 10 jaar geleden dat 
Dritan was vermoord en 
de dader, Mark, had maar 
16 jaar gevangenisstraf 
gekregen. Het eerste wat 
bij haar opkwam was: ‘Dit 
is niet eerlijk!’

Volgens het document 
dat de agent haar gaf, 
werd Mark niet gestraft 
vanwege bloedwraak, 
maar voor een simpele 
moord en voor het 
in bezit hebben van 
een pistool zonder 
vergunning. Maar toen 
Mark Dritan vermoordde, 
wachtte hij op hem bij 
de kerk, en nadat hij 
hem naar zijn naam 
had gevraagd, schoot 
hij 8 keer. Toen Mark 
werd gearresteerd, was 
de enige vraag die hij 
stelde: is hij dood? In de 
rechtbank verklaarde 
hij: ‘Ik heb hem vermoord 
omdat zijn oom mijn 
broer 5 jaar geleden heeft 
vermoord.’ 
Het was overduidelijk 
een moord vanwege 
bloedwraakwraak. En 
volgens de Albanese wet 
is de minimumstraf voor 
een bloedwraak 35 jaar 
tot levenslang. 

Elona stond voor een 
vreselijk dilemma. Ze 
vroeg aan de agent wat 
hij zou doen als hij in 
haar schoenen stond. De 
agent zei niks. 
Achteraf vertelde Elona 

dat er een enorme strijd 
in haar woedde: tussen 
haar gevoel en haar 
geloof. Haar gevoel zei: 
Dit is niet eerlijk, dit is 
geen gerechtigheid! Haar 
geloof zei: Laat Mark 
gaan, je hebt hem immers 
vergeven?

Uiteindelijk zei Elona 
tegen de agent: ‘Ik 
ben een gelovige, en 
ik vertrouw God. Ik 
geloof dat God de wraak 
toekomt. Ik bid dat Mark 
zal begrijpen dat het 
leven kostbaar en heilig is. 
Ik bid dat wanneer Mark 
naar buiten komt, hij zijn 
leven ten volle zal leiden 
en dat hij de Redder van 
Dritan, Jezus Christus, zal 
leren kennen.’ 

In een e-mail vroeg Elona 
ons: Bid alstublieft voor 
mij en mijn kinderen. En 
bid ook voor Mark…’

MarkDritan Proj
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De meeste huizen op het platteland 
van Moldavië hebben geen stromend 
water. Dus moet de was met de 
hand worden gedaan. Voor ouderen, 
zieken en arme gezinnen met veel 
kinderen is dit een zware klus. En 
voor arme gezinnen, die ook nog de 
zorg hebben voor een gehandicapt 
kind is het extra zwaar. De vele vieze 
luiers moeten heel vaak gewassen 
worden, met de hand dus. 

Maar er is nu een goede oplossing: 
er is een kleine wasmachine op de 
markt gekomen die geen stromend 
water nodig heeft. De machine kan 
gevuld worden met water uit een 
waterput en zorgt ervoor dat de was 
mooi schoon en fris wordt. Hoewel 
de wasmachine relatief goedkoop 
is, is het voor de allerarmsten 
onmogelijk om hem aan te schaffen. 
Ze hebben gewoonweg het geld er 
niet voor.

Het zou toch geweldig zijn als 
we deze gezinnen zwaar werk uit 
handen kunnen nemen en hen een 
wasmachine geven? 

Zo’n speciale wasmachine kost 
slechts 130 Euro. Helpt u mee? Ja? 
Heel erg bedankt!

   KLEINE WASJES,

GROTE WASJES...

Maak uw gift over

    NL87 INGB 0000 0055 35

     O.v.v. Kleine wasjes

T.n.v. Mensenkinderen

      In Nunspeet
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