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Het voorjaar is voorbij gevlogen en de zomer staat voor de
deur. De thermometer geeft temperaturen aan van
25 graden en we kunnen lekker genieten van het zonnetje.
We picknicken regelmatig met de kinderen in de speeltuin!
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Op dit moment bezoeken wekelijks 44 kinderen het centrum voor opvang en/of therapie. In deze nieuwsbrief leest
u over nieuwe ontwikkelingen, stellen we nieuwe kinderen
aan u voor en geven wij u nieuwe gebedspunten.

Het leven van alledag bestaat vooral uit het begeleiden
van kinderen met een handicap. Dat is ons hoofddoel.
Maar daarnaast proberen we ook kinderen uit de buurt
te helpen die in een moeilijke situatie moeten leven.
Hartelijke groeten, Stefan & Margaretha
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Kookles

Vanaf maart 2017 is de keuken klaar voor gebruik. Speciaal voor de kinderen die dagelijks
naar het centrum komen. Maar ook voor de jongeren om te leren koken. Er is een kokkin
in dienst die kookles verzorgt. Deze groep bestaat uit vier jongeren die samen koken,
bakken en natuurlijk ook proeven! Ze leren tijdens het koken meteen rekenen door meel
en suiker af te wegen. Ze leren deeg kneden en ze genieten daarbij van elkaars gezelligheid. Elke week is er een ander gerecht en gaan ze samen de tafel dekken en eten. Vooral
voor tieners tot achttien jaar is het fijn dat deze gezamenlijke activiteit er is. We merken
dat het aantal kinderen groeit, maar er is tegelijkertijd geen doorstroming, omdat er
simpelweg geen andere centra zijn waarnaar we de kinderen kunnen doorverwijzen.

Is het kind achttien jaar geworden? Ook dan bieden we een programma aan, zodat het
kind niet opnieuw thuis komt te zitten en in oude patronen vervalt. Dit vergt creativiteit
en er zijn ook werkers nodig. We zijn dankbaar voor de kokkin die ontzettend haar best doet om samen met de kinderen
bezig te zijn. Ze laat de kinderen in hun waarde en leert hen tegelijkertijd de kookvaardigheden!

Zoals eerder gemeld hebben
we dankzij de fietsactie van Jan
Berenst een personenbus
gekregen om de kinderen veilig
te vervoeren. We gebruiken hem
nu iedere dag!
Het is erg fijn dat kinderen die in
een rolstoel zitten nu zonder
sjouwen en tillen in hun eigen
rolstoel in de bus kunnen zitten.

De bus
is er!

Werken in Oekraïne met gehandicapte kinderen is dankbaar werk, maar we zien ook de moeilijkheden bij de kinderen thuis. De Oekraïense gezondheidszorg functioneert niet, er is armoede of er zijn problemen in het gezin. Omdat
sociale voorzieningen hier niet binnen handbereik zijn, kunnen kinderen in schrijnende gezinssituaties niet uit huis
geplaatst of elders opgevangen worden. Dit is voor ons wel heel erg moeilijk om te zien gebeuren. Vaak denken we:
“wat moeten of kunnen we doen?” Telkens worden we weer bepaald bij het belangrijkste wat we moeten blijven
doen: bidden!
• Willen jullie bidden voor kleine Ricsi...
die niet meer naar het centrum kan komen, omdat zijn gezondheid nu erg snel achteruitgaat?
Zijn moeder zorgt dag in dag uit met veel liefde voor hem, maar helaas reageert Ricsi bijna
nergens meer op.

Ouders vinden het geweldig dat
hun gehandicapte kind zo luxe mag
reizen. De kinderen genieten van
het busreisje naar het centrum.
En Stefan, de chauffeur, ook!

Welkom
Olivér

• Voor Sanyika...
die thuis niet wordt verzorgd en ’s ochtends onder de
ontlasting bij ons binnenkomt?

Even voorstellen: Olivér
Olivér is een jongetje van negen jaar dat vanaf april het centrum
bezoekt. Olivér heeft waarschijnlijk tijdens de geboorte zuurstofgebrek gehad, waardoor hij lichamelijk beperkt is geraakt.

Olivér zit nu voor het eerst in een aangepast stoeltje, zodat hij
alleen kan leren zitten. Het is belangrijk dat Olivérs nekspieren
sterker worden en hij zelf zijn hoofd rechtop kan houden. Dit
gaat al erg goed! Zijn ouders moeten er aan wennen dat hij niet altijd vastgehouden hoeft
te worden, maar zelf kan leren spelen in zijn stoel. Hij moest erg wennen aan ons, omdat hij
altijd thuis was met papa en mama. Nu tovert hij een glimlach op zijn gezicht als we hem
begroeten en grinnikt het uit van plezier als we dierengeluiden nadoen.
Olivér houdt erg van zingen en geniet van de snoezelruimte. We hopen dat hij sterker gaat
worden en zijn gewicht toeneemt; hij weegt maar negen kilo! Bidden jullie mee?

Dani

• Willen jullie bidden voor Denisz...
Hij heeft met spoed psychische zorg nodig, die hier zo
moeilijk te vinden is.

De snelste jongen van de Slakjesgroep
Dani is een vrolijk jongetje van vijf jaar. Hij komt twee dagen in de week van 09.00
tot 14.30 uur op het centrum in de Slakjesgroep. Omdat Dani op een gewone peuterspeelzaal niet goed kon meekomen, heeft zijn moeder hem bij ons aangemeld. Hij is
vreselijk snel en wil het liefst de hele dag op de trampoline springen. Hij houdt ervan
om bij de dieren te zijn. Dani heeft begeleiding nodig bij het spelen en bij het leren
communiceren. Hij spreekt een paar woorden en leert de woorden aan door middel
van gebaren.

De collega’s die onlangs
in Boedapest de cursus
Toegepaste Gedragsanalyse
hebben gevolgd, kunnen kinderen zoals Dani nu uitstekend
ondersteunen en stimuleren om tot gesproken taal te komen.
Dani zit graag bij Stefan in de bus en weet precies de weg van
huis naar het centrum. Het is dan ook best lastig, wanneer
Stefan om een of andere reden soms een andere weg moet
nemen. Dan is Dani even onrustig, maar legt zich er uiteindelijk
bij neer. Na een dag spelen, leren en springen, valt Dani altijd in
de bus in slaap. Moe maar tevreden gaat hij dan naar huis waar
zijn moeder op hem wacht.

GEBEDSPUNTEN

• Voor Barbara...
die geopereerd is aan haar beentjes, dat zij snel mag
opknappen en weer naar school kan komen.
• Als laatste vragen we gebed voor het zigeunerjongetje Ricsi...
die door moeder is opgehaald uit het ziekenhuis. Ze vindt de
zorg voor Ricsi zwaar, mede door de omstandigheden waarin
ze wonen; zonder stromend water en verwarming. We bezoeken haar regelmatig om haar te bemoedigen. Wilt u ook
aan haar denken, dat ze de zorg voor haar gehandicapte zoon mag volhouden?

Ricsi

• Omdat de aanmelding van kinderen blijft doorgaan en we iedereen een plek willen bieden, hebben we dringend nieuwe
collega’s nodig. Willen jullie meebidden voor nieuwe collega’s die passen binnen het werk? We zoeken mensen die van
de kinderen houden, met goede pedagogische eigenschappen en die de kinderen willen leren begrijpen, ondanks hun
beperkingen.
Het is lastig om geschikte nieuwe medewerkers te vinden die met deze doelgroep wil werken. Ten eerste omdat je er op
aangekeken wordt wanneer je met gehandicapte kinderen werkt. Daarnaast is het een werkplek waar je stevig in de je
schoenen moet staan. De kinderen zijn schatten, maar kunnen soms ook agressief zijn. We vertrouwen erop dat God zal
voorzien. We zijn in drie jaar gegroeid van 7 naar 44 kinderen en vertrouwen erop dat God een plan heeft met dit centrum.

Stralend in haar nieuwe kleding
Naast ons werk komen er soms kinderen op ons pad met moeilijke thuissituaties.
Viki kennen we al enkele jaren. Ze zorgt als achttienjarige voor haar vier broertjes
en haar zusje. Haar vader en moeder zijn door overmatig alcoholgebruik niet in
staat om voor hun gezin te zorgen. Incidenteel halen we de kinderen op om te
douchen, te spelen en te eten op het centrum.
Viki neemt dit jaar afscheid van haar basis- en middelbare school. Het is hier
traditie om op die laatste dag een zwart rokje en witte blouse te dragen. Samen
met haar hebben we deze kleding gekocht. Het is zo mooi om haar te zien stralen
na een douchebeurt en schone kleren! We zien op zo’n moment haar eigenwaarde
groeien en ze voelt zich zelfverzekerder door alle persoonlijke aandacht.
Door deze kinderen af en toe op zaterdag op te vangen, te verzorgen en met hen te
spelen, willen we hun Gods liefde laten zien.

