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VERHAAL

Wie vertrouwd is met de Bijbel weet dat er 
nogal eens gesproken wordt over engelen. 
Het woord engel is afgeleid van het Griekse 
woord ‘angelos’, wat boodschapper betekent. 
Engelen worden door God gezonden om 
namens Hem een belangrijke boodschap te 
brengen of om gelovigen te dienen. 

Het is opvallend dat engelen bij alle grote 
heilsfeiten in het Nieuwe Testament een 
belangrijke rol spelen. Ze zijn er met advent: 
bij Zacharias in de tempel, bij Maria in 
Nazareth en bij Jozef in een droom. Ze zijn 
er met kerst: bij de herders op het veld. Ze 
zijn er met Pasen, zittend bij het 
open en lege graf. En tenslotte 
zijn ze aanwezig bij de 
hemelvaart van Jezus. 

Telkens doen de engelen 
hetzelfde werk: ze 
vertellen dat God bezig is 
zijn heilsplan uit te voeren; 
ze vertellen over de geboorte, 
opstanding en wederkomst van 
Jezus. En telkens leggen ze er de nadruk 
op dat Gods beloften worden vervuld. 

Het valt op dat engelen niet de aandacht op 
zichzelf vestigen, maar op de boodschap die 
ze brengen. Je kunt het vergelijken met een 
schijnwerper die een mooi gebouw (bijv. een 
kerk) beschijnt. De schijnwerper vestigt niet 
de aandacht op zichzelf maar op datgene 
wat hij beschijnt. Een toeschouwer is daarom 
niet onder de indruk van de schijnwerper, 
maar van datgene wat beschenen wordt. 
Mensen van wie in de Bijbel verteld wordt 

dat ze een engel hebben ontmoet, hoor 
je daarom nauwelijks spreken over de 
engelverschijning. Ze zijn niet onder de 
indruk van de engel, maar juist van de 
boodschap die hij verkondigde.

Het is heel opmerkelijk dat in het hele 
Pinksterverhaal (Handelingen 2) geen enkele 
engel voorkomt, terwijl de uitstorting van 
de Heilige Geest toch ook een groot heilsfeit 
is. Ik geloof dat er toen een nieuwe tijd 
aanbrak. Want vanaf Pinksteren ontvangen 
gewone gelovigen de Heilige Geest. En de 
Heilige Geest vestigt, net als een engel, niet 

de aandacht op zichzelf, maar wijst 
telkens van zich af, naar Jezus, 

naar God.

Zo worden gewone 
mensen als u en ik 
geroepen om als 

boodschapper (angelos 
= engel) van God het 

evangelie van Jezus Christus 
te verkondigen in de wereld. Zo 

mogen gelovigen vanaf Pinksteren de 
boodschappende en dienende taak van 
engelen voor een belangrijk deel over nemen. 
U en ik mogen dus engelen zijn! 

En soms kan het gebeuren dat je mensen 
tegenkomt van wie je zegt: hij/zij is een 
engel. Zo vertel ik in dit magazine over Elena 
uit Moldavië. Zij zorgt als een moeder Teresa 
voor medemensen in nood. Ontroerend om 
te zien. En echte engel! Ja, engelen bestaan.

Ds. Egbert van Beesten

DIT NUMMER Engelen bestaan
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ELENA, 
EEN ENGEL 

VOOR VELEN
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Half november 2021 waren Wim Evers (bestuurslid) 
en ik voor het eerst sinds twee jaar op werkbezoek in 
Moldavië. Tijdens onze reis door Moldavië hebben we 
veel kerkelijke vrijwilligers ontmoet die dag in dag 
uit hun handen uit de mouwen steken en ook hun 
handen vouwen voor mensen in nood. De ontmoeting 
met Elena uit het dorp Vadul Loui Voda (vlak bij de 
rivier de Dnjestr) maakte grote indruk op ons. 
 
Gedreven door haar geloof leidt Elena elke middag 
het dagcentrum waar zo’n 20 kinderen uit het dorp 
komen. De kinderen krijgen een warme maaltijd, 
er worden spelletjes gedaan, huiswerk gemaakt 
en er worden Bijbelverhalen verteld. Naast haar 
dagelijkse werk in het dagcentrum in de kerk 
bezoekt Elena elke dag (!) 14 behoeftige ouderen in het 
naburige dorpje Boscana. Ze brengt hen warm eten uit 
de gaarkeuken en neemt de tijd om een praatje te maken 
en om met hen te bidden. Zonder het voedsel dat Elena 
brengt zouden deze 14 ouderen verhongeren. 
 
Maaltijden uit de gaarkeuken
Toen we in de kerk arriveerden was Elena nog druk bezig 
met de 20 kinderen. We merkten meteen dat Elena heel 
erg geliefd is. We werden geraakt door haar positieve en 
liefdevolle uitstraling. Toen ze van alle kinderen afscheid 
had genomen zei ze: ‘Nu zal ik jullie voorstellen aan 
de mensen ik dagelijks bezoek.’ Eerst werd haar auto 
volgeladen met 14 vers houdbakjes met aardappelsoep, 

14 vershoudbakjes met 
salade en voor alle 14 
ouderen een brood en 
een banaan. Dit was 
klaar gemaakt door 
anderen die vrijwillig 
koken en bakken voor 
de gaarkeuken van 
de kerk. Toen de auto 
volgeladen was gingen 
we op pad. 

Simeon - verlaten 
door vrouw en kinderen
Eerst bezochten we Simeon 
(63). Zijn leven lang heeft 
hij graafwerk verricht 
(met de schop). Zo’n tien 
jaar geleden was hij door 
een ongeluk gehandicapt 
geraakt—hij kan nauwelijks 
meer lopen en heeft twee 
krukken nodig om te 
kunnen staan. Tot overmaat 
van ramp hebben zijn vrouw 
en twee kinderen hem 6 jaar 
geleden verlaten. Niemand 
kijkt meer naar hem om, 
behalve Elena. We zien hoe 
het sombere gezicht van 
Simeon begint te stralen 
als Elena binnenkomt. 
Ze maakt een praatje, ze 
lachen samen en zonder 
opdringerig te zijn getuigt 
Elena van haar liefde voor 
God.

Simeon
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Theodor - een  
dankbaar mens
Na zo’n 15 minuten gaan 
we weer verder, ze neemt 
de lege bakjes weer mee. 
Nog 13 adressen te gaan. 
We komen bij het huis 
(zeg maar: bouwval) van 
de 54-jarige Theodor die 
sinds zijn 4e gehandicapt 
is. We kunnen hem eerst 
niet vinden, maar dan 
zien we hem achter het 
huis. Langzaam komt hij 
dichterbij strompelen. 
’Engel’ Elena overhandigt 
hem het eten. Theodor 
vertelt met een blijde 
lach dat hij God dankbaar 
is dat Elena hem elke 
dag bezoekt. ’Wat zou 
ik zonder haar 
moeten…?’ 
 
Maria - getekend 
door verdriet
We komen bij het 
huis van Maria 
(67). We vinden 
haar in huis, 

zittend op haar bed in een 
kille bedompte kamer. Ze 
heeft een trieste blik. Als 
we haar verhaal horen, 
begrijpen we waarom ze zo 
somber kijkt. Haar enige 
zoon was met zijn vrouw 
naar Rusland gegaan om te werken 
en geld te verdienen. Daar zijn ze beiden 
in elkaar geslagen en wreed mishandeld. 

Het lukte hen nog net om thuis te komen bij moeder 
Maria, maar uiteindelijk stierven ze allebei aan hun 
verwondingen. Ze lieten een zoon achter. Deze kleinzoon 
woont in de buurt van Maria. Maar onder invloed van 
alcohol komt hij zo nu en dan langs en mishandelt Maria 
en pakt alles van haar af. Ze heeft verschillende keren de 
politie gebeld, maar die doet niets. Elena is voor Maria 
het enige lichtpuntje in haar leven. Ze vraagt Elena om 
met haar te bidden. Dat doet ze. Na het gebed is het alsof 
de blik van Maria zachter is geworden. Het gebed en de 
liefdevolle aandacht van Elena deed haar zichtbaar goed. 
 
Met een bezwaard hart en een hoofd vol vragen (Waarom 
doet de politie niks? Waar heeft deze vrouw deze ellende 
aan verdiend?) gaan we weer verder. 
 
Lora - verkracht door de buurman
We arriveren bij een bouwval, de plek waar Lora woont. 
Een grote vrouw. Zij komt ons, leunend op een stok, 
tegemoet lopen. Vier jaar geleden is haar man in huis 
verbrand. Binnen in huis en op het dak zijn de sporen van 

de brand nog goed zichtbaar. 
Lora heeft het ontzettend 
zwaar. Elena vertelt dat ze 
regelmatig wordt lastig 
gevallen door een buurman; 
ze is een paar keer door 
hem verkracht. De politie 
is ingeschakeld, maar die 
lacht haar uit en speelt 

Maria

Theodor 

Sergei 



7

onder één hoedje met de 
buurman. Bij het horen van 
dit vreselijke verhaal kost 
het ons moeite om onze 
tranen te bedwingen. Elena 
neemt alle tijd voor Lora. 
Ze bespreekt met haar haar 
zorgen en problemen; Elena 

geeft adviezen en probeert te helpen waar mogelijk. Ze 
doet wat binnen haar mogelijkheden ligt. 
 
Sergei - een engel zei: Sta op!
Omdat we nog meer op ons programma hebben besluiten 
we om met Elena nog één man te bezoeken: Sergei. 
Sergei is 48 jaar maar hij ziet er uit als iemand van 70. Op 
mijn vraag wat er met Sergei aan de hand is begint hij te 
vertellen: Vijf jaar geleden heeft hij een herseninfarct 
gehad en raakte hij verlamd. Er was niemand om te 
helpen. Met grote moeite sleepte hij zich door z’n huis. 
“Op een morgen zag ik een engel bij mijn bed staan.” 
zo vertelt Sergei. “Die engel zei tegen mij: Sta op!’ Dat 
deed hij. Vanaf dat moment kwam er weer kracht in zijn 
benen (hij woog nog maar 30 kg). In diezelfde periode 
hoorde Elena van zijn situatie en zocht hem op. Sindsdien 
bezoekt Elena hem dagelijks en brengt voedsel mee. 
Sergei heeft geen familie die voor hem kan zorgen, 
desondanks is hij een dankbaar mens. Hij is blij met de 
liefdevolle zorg en aandacht van Elena. ‘Zij is mijn engel’ 
zegt Sergei. 

 
Voordat we afscheid 
nemen van Elena - zij 
moet nog 9 mensen 
bezoeken - vertelt Elena 
dat ze vroeger deze 
mensen ook al bezocht 
en alles uit eigen zak 
betaalde. Soms kon ze 
hen maar een klein stukje 
brood brengen omdat 

zij en haar man niet meer 
hadden. ‘Maar deze mensen 
hadden honger en hadden 
liefde en aandacht nodig. Ik 
kon ze gewoonweg niet laten 
verhongeren.’ zo vertelt ze. 
 
Vergeet niet donateurs te 
bedanken
Elena vertelt hoe gelukkig 
ze was toen haar kerk met 
steun van Mensenkinderen 
een gaarkeuken kon starten. 
Sindsdien brengt ze deze 
mensen elke dag een goede 
voedzame maaltijd; ze zullen 
niet verhongeren. Tenslotte 
bindt Elena ons op het hart 
dat we niet moeten vergeten 
om de donateurs in Nederland 
heel hartelijk te danken voor 
hun steun. Dat zullen we 
zeker doen, zo beloven we. 
 
Beelden, gedachten, vragen 
en indrukken tollen door ons 
hoofd. In korte tijd hebben 
we veel ellende gezien en 
gehoord. Maar temidden van 
deze ellende zagen we ook 
hoe Elena met een tomeloze 
inzet deze mensen niet aan 
hun lot overlaat. Wat een 
engel!
 
Egbert van Beesten

Steun het gaarkeukenproject. 

Zie hiervoor de begeleidende brief.

Lora 

Sergei 
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Het werk van 
Mensenkinderen 
steunen met een 
donatie en de fiscus 
een handje laten 
meehelpen? Dat kan! 
Met een periodieke 
schenking zijn donaties 
– groot en klein – fiscaal 
volledig aftrekbaar. 

Als je je donatie aan Men-
senkinderen voor mini-
maal vijf jaar vastlegt als 
Periodieke Schenking, dan 
kun je je volledige gift af-
trekken van de belasting. 
Je krijgt dan een deel van 
het geschonken bedrag 
terug van de Belasting-
dienst. Het is een slimme 
manier van schenken waar-
mee u uw gift vergroot ter-
wijl het u uiteindelijk niets 
meer kost dan voorheen.

Steeds meer donateurs ontdekken de voordelen 
van Periodiek Schenken. 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. 

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.

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 giftbedrag.

Hieronder ziet u in een schematisch overzicht 
weergegeven hoe het principe werkt.

U schenkt €345 
en betaalt €200

U krijgt €145 van de 
Belastingdienst terug

Mensenkinderen 
ontvangt €345

€345
-€145= €200

€145

€345

€

Belastingdienst

STEEDS MEER 
MENSEN ONTDEKKEN 
DE VOORDELEN VAN 
PERIODIEK SCHENKEN

Kijk op: www.mensenkinderen.nl/periodiekschenken. 

Daar kunt u ook de benodigde formulieren invullen en downloaden.
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Voor Hovsep (5 jaar) en nog tientallen 
andere kinderen uit Armenië zoeken we 
sponsorouders

Voor slechts 20 euro per maand geeft u 
deze kinderen een betere toekomst.
Door de maandelijkse steun helpt u niet 

alleen het kind, maar ook de ouders 
die zich grote zorgen maken over 
hoe ze rond moeten komen. Een 
klein bedrag maakt een wereld 

van verschil! Kijk voor meer infor-
matie op www.mensenkinderen.nl/ 
help-mee/kindsponsoring of vraag 

een informatiepakket aan via ons 
kantoor in Nunspeet.

   OUDERS
GEZOCHT

Gretnik is 83 jaar en heeft vijf 
kinderen gekregen waarvan er drie 
zijn overleden. De man van Gretnik 
stierf al in 1983 op 47-jarige leeftijd. 
Nu woont Gretnik met haar zoon in 
armoedige omstandigheden.

In Armenië leven veel ouderen 
net als Gretnik in zeer armoedige 
omstandigheden. Vaak is er 
een combinatie van oorzaken: 
ziekte; handicap; 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 graag helpen 
en hen een goede oude dag bieden. 
Met ouderensponsoring steunt u een 
oudere met een maandbedrag van 30 
euro en maakt u het verschil.

Op www.mensenkinderen.nl vindt u 
meer informatie en kunt u zich aan-
melden om een oudere te sponsoren.

Geef Gretnik een

onbezorgde oude dag

http://www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring
http://www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring
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Ruim anderhalf jaar ben ik 
nu werkzaam voor Stichting 
Mensenkinderen. Vanachter 
mijn bureau zie ik beelden en 
hoor ik verhalen over ouderen, 
kinderen en gezinnen in onze 
veldlanden en onder welke omstan-
digheden zij leven. Deze beelden zijn 
indrukwekkend en zeggen veel, maar 
hoe een daadwerkelijke ontmoeting 
met deze mensen zou zijn kon ik me 
niet voorstellen.

Door corona en reisbeperkingen was 
het lange tijd niet mogelijk om een 
werkbezoek te brengen aan één van 
onze veldlanden. Begin september 
2021 was het dan toch zover. Voor een 
periode van vijf dagen vertrokken we 
met een groep collega’s en vrijwilligers 
naar Armenië.

Na aankomst in Yerevan vertrekken 
we met de auto naar Hartagyugh een 
dorp in het noordwesten 
van Armenië.  In 2018 is 
Mensenkinderen in dit dorp 
een vijfjarenproject begon-
nen om arme dorpelingen 
te helpen met een land-
bouwproject. Het is mooi 
om met eigen ogen te zien 
hoe de akkers erbij staan 
en hoe blij en dankbaar de 
dorpsbewoners zijn met 
de geboden hulp en over-
dracht van kennis. 

Deze dag zijn we ook nog aanwezig 
bij de feestelijke opening van de Ar-
meense naaifabriek Made in Kurtan 
door Nico Schermers, de Nederlandse 
ambassadeur in Armenië. De naai-
fabriek Made in Kurtan is met steun 
van Mensenkinderen tot stand geko-
men en is erg belangrijk voor het dorp 
Kurtan in de provincie Lori. De vrou-
wen van Kurtan zijn met de komst van 
de naaifabriek geholpen aan een baan 
en verzekerd van inkomen. 
De dag die de meeste indruk op mij 
heeft gemaakt is het bezoek aan de 
familie Gasparyan. Dit is ook de dag 
waar ik het meest naar uitgekeken 
heb. Sinds een jaar sponsort ons gezin 
Mery Gasparyan. Mery is 9 jaar en 

IEDEREEN WIL OP DE FOTO 
MET DE AMBASSADEUR

JOLANDA NAAST 
HAAR SPONSORKIND



woont samen met haar 2 zussen en 
ouders in de provincie Armavir, in het 
dorp Artashar. Door haar maandelijks 
te sponsoren krijgt ze voedselpakket-
ten, kleding, schoolspullen en wanneer 
nodig medische hulp. Op deze manier 
proberen we het gezin te helpen en 
hun zorgen te verlichten. De ontmoe-
ting met Mery en haar ouders is erg 
mooi, ze is in het begin erg verlegen en 
het is onwennig. Zie je zomaar opeens 
je sponsor uit Nederland. Het is goed 
om met eigen ogen te zien hoe het 
gezin Gasparyan 
woont en leeft; 
dat je als spon-
sor echt wat voor 
het gezin kunt 
betekenen. Uiter-
aard worden er 
foto’s gemaakt 
als blijvende her-
innering.
Op de derde dag 
reizen we naar het 
zuiden van Arme-
nië waar we langs 
de prachtige berg 
Ararat rijden. In 
het dorp Nor Az-
naberd bezoeken 
we een drinkwaterproject. Het is een 
armoedig dorp en de bewoners zijn erg 
dankbaar dat er door de realisatie van 
dit project schoon drinkwater is.

Op de laatste dag van het werkbezoek 
reizen we naar Artashar, waar we een 
kerk bezoeken met een gaarkeukenpro-
ject. Mensen kunnen hier een maaltijd 
halen en nu in coronatijd worden er 

voedselpakketten aan de allerarmsten 
uitgedeeld. 

Deze dag bezoeken we ook nog een 
gezin met 3 jonge kinderen (waarvan 
één gehandicapt) dat in een contai-
nerwoning onder zeer slechte omstan-
digheden woont. Dit gezin maakt veel 
indruk op me en zal ik niet snel meer 
vergeten. Dankbaar dat het inmiddels 
gelukt is om voor dit gezin een nieuw 
huis te vinden waar de leefomstandig-
heden beter zijn.

Mijn eerste werkbezoek aan Armenië 
heeft veel indruk gemaakt en ik ben 
dankbaar dat ik deze reis heb mogen 
maken. Met de gevoerde gesprekken in 
mijn hoofd en de beelden op mijn net-
vlies ben ik bij terugkomst in Neder-
land nog meer gemotiveerd om deze 
mensen in nood te helpen.

Jolanda Heldoorn
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HOE KUN JE HIER WONEN  

MET DRIE KLEINE KINDEREN?
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Cornelieke Wentzel woont in Garderen 
(Gelderland) en in het dagelijks leven 
is ze moeder, pleegmoeder en coach. 

Ze coacht kinderen, ouders en 
leerkrachten, wanneer het 

even niet meer loopt zoals 
iedereen graag zou willen 
vanwege lastige com-

municatie, een ontwikke-
lingsstoornis of angst. Ook 

coacht ze volwassenen in het 
omgaan met hun (hoog)gevoeligheid. 
Daarnaast heeft ze ook nog een ruilwin-
kel: shop4nop. Daar kunnen mensen 
huisraad, speelgoed, kleding en boeken 
inleveren en weer met andere spullen 
naar huis gaan. De shop wordt gerund 
door een vrijwilligersteam. 

NIEUWS TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN

In de bestuursvergadering van oktober hebben we twee nieuwe bestuursleden 
welkom geheten: Cornelieke Wentzel en Frits Iedema.

Frits Iedema woont in Grijpskerk (Groningen). 
Hij is consultant duurzame energie, en 
eigenaar van een windenergie– 
en zonne energiebedrijf. 
Daarnaast houdt hij zich 
bezig met o.a. innovatie van 
producten en diensten. Frits is 
een echte natuurliefhebber: hij 
houdt van fietsen, vogels kijken 
en fotograferen. En voor de PKN 
Grijpskerk verzorgt hij de preekvoorziening. 

Zowel Cornelieke als Frits hopen door hun 
bestuursfunctie nog meer van betekenis te 
kunnen zijn voor hun (arme) medemensen 
op deze wereld, zodat ze niet alleen door het 
Woord maar ook door de daad in aanraking 
komen met de liefde van God voor de mensen.

De basisschoolkinderen 
van de Van Heemstra-
school in Hattem hebben 
meegedaan met de spaar-
actie “Wees een schatje, 
doneer een watje” Voor 
elke euro die ze hadden in-
gezameld mochten ze een 
watje op een groot karton-
nen schaap plakken. De 
kinderen hebben goed hun 
best gedaan om zoveel 
mogelijk euro’s (watjes) 

635 watjes



Mijn naam is René Hansma en ik ben 
vanaf 1 januari 2022 werkzaam als fond-
senwerver bij de Mensenkinderen. Ik ben 
58 jaar, getrouwd, heb 3 kinderen en ben 
woonachtig in Elburg. 

Voor mij is deze nieuwe functie echt 
wat anders maar eigenlijk ook niet. Na 
vele jaren in het bedrijfsleven (inter)
nationaal actief te zijn geweest als key-
accountmanager, vond ik het tijd om 
mij in te gaan zetten voor een 
maatschappelijk doel, namelijk 
voor de mensen in nood. Als 
christen is het al enige jaren 
een verlangen om mij actief 
hiervoor in te gaan zetten in 
een fulltime baan.

Wat mij persoonlijk erg raakt in het werk 
bij Mensenkinderen is dat ze echt een 
verschil maken voor de arme mensen die 
in moeilijkheden verkeren in de landen 
Albanië, Armenië en Moldavië. Voorzien 
in de eerste levensbehoeften maar ook 
perspectief bieden voor de toekomst zo-
als projecten en opleidingen opstarten. 
Dit alles door te vragen wat zij nodig heb-
ben en niet dat wij dat gaan bedenken. 

Mijn droom voor de toekomst is 
dat er geen armoede meer is, 

mensen in vrede met elkaar 
kunnen leven. Geloofsvrij-
heid voor iedereen en dat het 

woord van God voor iedereen 
beschikbaar is.

13

NIEUWS

Even voorstellen: René Hansma

in te zamelen. Uiteindelijk hebben ze 
in totaal 635 watjes geplakt. Hiermee 
hebben ze voldoende geld gespaard om 
5 schapen te schenken aan arme gezin-
nen in Armenië. Een geweldig resultaat. 
Wat zullen de gezinnen in Armenië er 
blij mee zijn! 
Als u met uw school mee wilt doen met 
deze spaaractie, dan hebben wij een in-
formatiepakket beschikbaar. Stuur een 
mailtje naar: info@mensenkinderen.nl 
en we sturen de spullen zo snel mogelijk 
naar u toe. 
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Olifantsgras 
een goed(koop) 
alternatief voor 
brandhout

Drie jaar geleden hoorden we over de 
bijzondere kenmerken van olifantsgras 
(Latijn: Miscanthus): 1) bemesten en 
irrigeren is niet nodig, behalve wanneer 
het geplant wordt; 2) Olifantsgras 
blijft tot ca. 25 jaar lang produceren; 
3) Olifantsgras wordt jaarlijks zo’n 3 
tot 4 meter hoog; 4) Olifantsgras kan 
eenvoudig geoogst worden en worden 
verwerkt tot briketten of pellets die 
kunnen dienen als brandstof voor (hout)
kachels; 5) briketten van Olifantsgras 
hebben een zeer hoge energiewaarde en 
6) deze brandstof is goedkoper en minder 
belastend voor het milieu dan brandhout. 

Daarom zijn we in 2019 begonnen 
met een proef. In het noorden van 
Moldavië hebben we op 2 ha grond zgn. 
wortelstokken van olifantsgras gepoot. 
Het eerste en tweede jaar moeten de 
planten tijd hebben om te groeien. Vanaf 
het derde jaar, dan wordt de plant ca 1 a 
1,5 meter hoog, kun je het olifantsgras 
(het lijkt op riet) na de winter 
oogsten met een 

Elk jaar houdt Mensenkinderen een actie voor brandhout om de allerarmsten warm de winter 

door te helpen. Het is voor deze mensen te duur om zelf brandhout te kopen. Daarom zijn we 

constant op zoek naar een goed en goedkoop alternatief voor brandhout. 

maïshakselaar en de opbrengst persen tot 
pellets en briketten. 

We zijn nu drie jaar verder en zoals het er 
nu naar uitziet is de proef geslaagd. We 
hadden in 2020 wel te maken met enige 
tegenslag omdat het extreem heet was en 
de planten toen nauwelijks groeiden. Maar 
het afgelopen jaar zijn de planten goed 
gegroeid en bereikten een hoogte van ruim 
2,5 meter. De ervaring leert dat na 4 à 5 jaar 
de planten elk jaar ca. 4 meter hoog worden. 
Dan kan er 20 jaar lang geoogst worden. 

De Moldaven zijn ook ontzettende 
enthousiast over dit prachtige alternatief 
voor het dure brandhout. Er zijn plannen 
om op 50 ha grond olifantsgras te gaan 
verbouwen. Veel arme gezinnen zullen hier 
ontzettend blij mee zijn.

Nu de ervaringen in Moldavië zo goed 
zijn gaan we ook in Albanië en Armenië 
proeven starten met het verbouwen van 
olifantsgras.
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Olifantsgras 
een goed(koop) 
alternatief voor 
brandhout

BEDANKT!!

Deze kinderen uit Lozova (Moldavië) hebben 
allemaal nieuwe winterkleding (winterjas, muts en 
das) en winterschoenen gekregen. Door de steun 
van vele donateurs hebben we in Albanië, Armenië 
en Moldavië 3.869 kinderen blij kunnen maken met 
goede winterkleding en –schoenen. Hartelijk dank 
voor uw geweldige steun!!!



ACTIE NAAIMACHINES 

      VOOR ARMENIË

  Een NAAIMACHINE biedt 

geweldige PERSPECTIEVEN    

    voor de toekomst!

Maak 
uw gift over naarNL87 INGB 0000 0055 35O.v.v. Naaimachines voor ArmeniëT.n.v. Mensenkinderenin Nunspeet

Tijdens de Sovjettijd stond de regio Lori bekend om zijn naaifabrieken. Ze voorzagen 
de meerderheid van de bevolking van een permanent inkomen, waardoor het aantal 
mensen dat in de dorpen kon blijven wonen hoog was. De Sovjet-Unie stortte echter in 
en de fabrieken werden gesloten. Veel mensen verlieten hun dorp omdat ze geen baan 
meer hadden. 

Armenië heeft niet de middelen om 
deze fabrieken die zijn vernietigd te 
herstellen. Er zijn nu andere middelen 
nodig om de lokale mensen van de hon-
ger te redden en te helpen geld te ver-
dienen. Het is daarom verstandig om 
de productie te herstellen, - immers de 
vakkennis is er - maar op een kleinere, 
efficiëntere manier. 

Hulp aan vrouwen om thuis te werken
Met dit project willen we de levens-

omstandigheden van kwetsbare gezinnen 
in de dorpen verbeteren door banen 
te creëren voor huisvrouwen die een 
handicap hebben of die vanwege de zorg 
voor hun kinderen niet elke dag naar het 
werk kunnen gaan. We willen vrouwen 
in Kurtan en Hartagyugh voorzien van 
een naaimachine en materialen om 

zelf producten te naaien, 
zoals beddengoed en 

verschillende soorten 
kleding.

Voor € 250,-- geeft u een vrouw in Armenië een naaimachine en 40 meter stof zodat ze vanuit huis kan werken en geld kan verdienen voor haar gezin.


