
 

Hallo allemaal,  

 
In mijn vorige nieuwsbrief aan jullie sneeuwde het nog en was het erg koud. Toen waren de temperaturen 

nog vaak onder nul, nu zitten we  alweer volop in de plus. We hebben al veel dagen kunnen genieten van 
zo’n 19 graden en een heerlijk zonnetje. Alles begint te bloeien en krijgt weer volop kleur. Ik kan er echt 

van genieten als ik zie dat de narcissen opkomen en dat de knoppen weer aan de bomen komen. 
Naast me ligt een hoopje poesjes van twee dagen oud lekker bij elkaar. Aan al deze dingen merk je dat de 

lente is begonnen! 

 

 
 

 
In het ziekenhuis 

Op het werk hebben we op dit moment zes kinderen waarvan ik er voor drie in het bijzonder zorg. 
 

Gyöngyi: ze is nu een maandje oud en kwam bij ons binnen toen ze vier dagen oud was. Een mooi klein 
meisje wat al veel aan het veranderen is. Ze is steeds meer wakker en is dan lekker aan het rondkijken.  

Haar moeder (ook nog een jonge meid) heeft haar waarschijnlijk bij ons achter moeten laten omdat ze 
heel klein was (2400 gram) en thuis niet goed voor haar zou kunnen zorgen. Ze moest echt heel erg huilen 

toen ze Gyöngyi moest achterlaten. Gelukkig komt ze nog bijna elke dag haar mooie dochtertje bezoeken.  

 
Daarnaast zorg ik voor Kira en Camier: allebei worden ze in mei 2 jaar. Het is echt genieten met ze, ze 

leren praten, doen alles na, dansen op de muziek en ze gaan zelf al heerlijk op ontdekkingstocht. Ook 
klimmen ze vaak nog even op schoot om ongestoord te kunnen knuffelen.  

Natuurlijk lopen ze elkaar ook wel eens in de weg, slaan elkaar en maken ruzie, maar dat hoort erbij. 
Het is mooi om te zien dat ze zo veranderen in twee jaar tijd. Van kleine baby’tjes die niks kunnen naar 

twee van die grote mensjes die van alles gaan doen en zichzelf gaan ontwikkelen. Maar er zit ook een 
andere kant aan. Natuurlijk vind ik het heerlijk dat ik weer voor ze mag zorgen maar het zou natuurlijk veel 

beter zijn als ze een thuis zouden hebben. Ik merk dat de liefde die we nu geven niet genoeg is en dat 
vooral Camier veel gedragsproblemen heeft. Vanuit het niks begint hij vaak boos te worden en heel hard te 

huilen, hij gaat dan op de grond liggen en met zijn hoofd op de stenen vloer bonken. Daarnaast is hij snel 
jaloers als Kira even op schoot mag zitten. Bij kleine waarschuwingen of als er iets gebeurt, trekt hij zich 

dat meteen aan en weten we niet zo goed wat we moeten. Het maakt me verdrietig en machteloos als ik 
hem zo zie. Ik probeer hem zo veel mogelijk liefde en aandacht te geven maar dat kan ik niet genoeg om 

het voor hem beter te maken. Hij zou een thuis en familie met twee lieve ouders moeten hebben die voor 
hem zorgen. Maar het enige vooruitzicht is weer terug naar het kindertehuis.  
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Camier is, nadat hij en Kira in november terugkwamen van het kindertehuis, heel even thuis geweest. 

Maar zijn vader heeft een nieuwe vriendin en die wil hem niet. Voor Kira is nog nooit iemand geweest 

sinds ze terug is uit het kindertehuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in deze nieuwsbrief moet ik helaas weer vertellen dat we afscheid hebben moeten nemen van een 

kindje. Onze dappere, sterke Kamilla. Zij werd geboren met een open ruggetje en een waterhoofd. Zes 

maanden lang mochten we zien hoe sterk en krachtig ze was. Gelukkig is veel lijden haar gespaard geble-

ven en mag ze nu bij onze hemelse Vader zijn. 

Op dit moment ben ik aan het nadenken over hoe we misschien nog meer voor de kinderen kunnen bete-

kenen. Of dat ik misschien meer zou kunnen doen voor de mensen hier in Oekraïne. Ik wil jullie dan ook 

vragen om samen met mij te bidden of God wil laten zien wat er mogelijk is. Misschien kunnen we wel 

meer betekenen voor kinderen zoals Camier en Kira, die nu eigenlijk onnodig in het ziekenhuis liggen of 

voor al die kinderen die thuis zijn maar daar niet genoeg zorg krijgen. 

Een tijd geleden ben ik begonnen met het leren van de Hongaarse taal, dit gaat op het moment nog niet 

echt goed. Naast dat ik leren sowieso moeilijk vind en Hongaars een erg moeilijke taal is om te leren, vind 

ik het ook intensief om dit naast al het werk te doen. Ik zou graag willen vragen of jullie voor mij willen 

bidden, dat ik hiervoor de kracht mag krijgen. 
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Bidden: 

Voor Gods leiding in 
wat we nog meer kun-

nen en mogen bete-
ken hier in Oekraïne. 
 

Voor Stefanie en haar 

laatste weken in Ne-
derland voor ze ons 

team komt versterken. 
 

Voor Camier; dat God 

hem de liefde zal  
geven die wij niet  

kunnen geven. 
 

Voor de kinderen en 
de zusters. 

 
Danken: 

Dat Kamilla bij God 
mag zijn. 
 

Voor de lente  
 

Voor het werk dat we 
mogen doen. 
 

Dat we zo vaak met de 
kinderen buiten mo-

gen en dat we kunnen 
zien dat dit erg fijn 

voor de kinderen is. 

Bidden & Danken 
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