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U maakt het 
mogelijk!

Psychologenpraktijk
klaar voor gebruik!

Kindsponsor 
aan het woord

Korteling 1, 1679 VH Midwoud 
Tel.: 06-1673 8896 
IBAN: NL67 ABNA 0516782762 
KvK-nr.: 41226485
info@internationalekinderhulp.nl 
www.internationalekinderhulp.nl

* Om de privacy van de kinderen in dit Doelenboekje te beschermen zijn de namen gefingeerd.
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“ Door een kind te sponsoren kan 
ik iets betekenen voor een kind 
dat het niet zo goed heeft.”

Mevrouw Pater is kindsponsor van 
Constanta*, uit het kinderdorp 
Odobesti, Roemenië. 

“Door een kind te sponsoren kan ik 
iets betekenen voor een kind dat het 
niet zo goed heeft’’, vertelt ze.

Mevrouw Pater vindt het leuk om 
post te krijgen van Constanta en 
soms stuurt ze ook zelf een brief in 
het Engels. 

Ramona, 
de psy-
choloog 
van het 
kinder-
dorp, 
vertaalt 
de brief 
dan naar 
het Roe-
meens. 

Tegenwoordig schrijft Constanta 
haar brieven in het Engels.
Mevrouw Pater hoopt dat de  
kinderen door structurele onder-
steuning van donateurs en kind-
sponsors, een mooie toekomst  
tegemoet kunnen gaan. Daarnaast 
vindt ze het belangrijk dat Constanta 
haar studie positief afrond. Met die 
studie heeft ze grotere kansen op een 
baan. 

Zelf zou ze graag eens Constanta in 
Roemenië willen bezoeken, maar dat 
is helaas vanwege mevrouw Paters 
leeftijd niet meer mogelijk.

Mevrouw Pater

Constanta

Kinderpsychologe 
Ramona werkt in 
het kinderdorp in 
Odobesti, Roemenië.

Dankzij uw financiële steun hebben 
we een oude kantoorruimte kunnen 
transformeren in een kindvriendelijke 
behandelkamer. In deze vertrouwe-
lijke omgeving worden de kinderen 
goed begeleid in hun zoektocht naar 
‘een eigen identiteit’. 

De jongens en meisjes van het kinder-
dorp zijn inmiddels al tussen de 12 en 18 
jaar oud en beginnen vragen te stellen 
zoals: “Waarom willen mijn vader en 
moeder mij niet?” “Waar kom ik van
daan?” “Hoe komt het dat ik samen met  
24 andere kinderen woon?” “Waar
om is mij dit allemaal overkomen?”

Ramona heeft een structureel  
behandelingsplan opgezet waarbij 
door spel, tekenen en gesprekken 
de knelpunten aan het licht kunnen 
komen. 

Ze maakt daarbij gebruik van weten-
schappelijk materiaal dat o.a. helpt: 
-  emotionele en gedragsproblemen te

ontdekken;
-  bij het vaststellen van angst- 

problemen en stoornissen;
-  bij het ontdekken van seksueel

misbruik;
-  creativiteit en expressie tot

uit drukking laat komen.

Mede dankzij u is deze ruimte tot 
stand gekomen. 

De nieuwe praktijkruimte Het lesmateriaal waarmee gewerkt wordt

Praktijkruimte kinderpsychologie  
dankzij uw steun klaar voor gebruik

Pr
A

K
Ti

jK
r

u
iM

TE
 K

lA
A

r
 V

o
o

r
 g

Eb
r

u
iK



4

sT
o

o
K

H
o

u
T 

Vo
o

r
 r

o
EM

EE
n

sE
 w

in
TE

r

s T
o

o
K

H
o

u
T 

Vo
o

r
 r

o
EM

EE
n

sE
 w

in
TE

r

De zomers in Roemenië zijn warm. Temperaturen tussen de 35 en 40 graden 
celsius zijn geen uitzondering. Het landklimaat zorgt er echter voor dat de 

winters koud zijn: een pak sneeuw van 1,5 tot 2 meter bij -25 graden. Iets wat 
we ons in Nederland bijna niet kunnen voorstellen.

In oktober 2014 waren Dimitri 
 Triantos en Richard v.d. P. in het 
Kinderdorp in Odobesti Roeme-nië. 
Het stookhout voor de naderende 
winter was geleverd maar nog niet 
betaald. Omdat een extra deken 
bij deze winterse temperaturen niet 
helpt, hebben we vanuit Odobesti 
direct actie ondernomen.

Zo hebben we een stookhout-mailing 
in gang gezet en terug in Nederland, 
bood winkelcentrum Bilgaard in 
Leeuwarden aan, een kerstmarkt 
te organiseren. Winkeliers hadden 

lootjes te koop, waar leuke prijzen 
mee te winnen waren. Deze prijzen 
werden beschikbaar gesteld door 
de winkeliers. De opbrengst van de 
lootjesverkoop was bestemd voor de 
stookhoutactie. Wanneer zij meer dan 
€ 1000,- zouden ophalen, wilden een 
aantal winkeliers op oudjaarsdag de 
kou trotseren door een duik te nemen 
in een zwembad op het winkelplein. 
Met een extra bijdrage van Sipke 
Meijer van dierenspeciaalzaak ‘De 
Leeuwerik’ én de toezegging dat 
Richard v.d. P. ook een 

duik zou nemen in het koude water, 
werd de benodigde € 1000,- gehaald.

IKN bedankt Winkelcentrum 
 Bilgaard in Leeuwarden en alle win-
keliers voor deze geweldige bijdrage!

Inmiddels hebben de gezamenlijke 
acties het benodigde bedrag van 
€ 8000,- bij elkaar gebracht, waar-
door onze kinderen in het kinderdorp 
in Roemenië er deze winter weer 
warm bijzitten.

Het stookhout voor het Roemeense kinderdorp is  
geleverd. Nu moet het nog gezaagd en gekloofd worden!

Met de gekloofde houtblokken wordt deze ouderwetse 
houtkachel gestookt zodat de kinderen geen kou hoeven 
te lijden in de winter.

Winkeliers van Winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden trotseren samen met IKN directeur Richard v.d. P. 
het ijskoude water, omdat de stookhoutactie voor Roemenië het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
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Temperatuur schommelt tussen +40 graden 
in de zomer en -25 graden in de winter!
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Met een totaalbedrag van  € 68.150,00 zijn van 1 augustus 
t/m 31 december 2014 de volgende projecten ondersteund:

Kinderdorp Land Huisvesting, voeding, 
onderwijs, kleding, 
medische zorg

Huis 
nummer 9

Totaal in 
euro’s

Patmos Congo 5.065 6.785      11.850

Las Palmas Dominicaanse 
Republiek 10.000 10.000

Nino’s 
El Paraiso El Salvador 7.493 7.493

Lubire si Camin 
pentru Copii Roemenië 38.807 38.807

Totaal 61.365 6.785 68.150

Heel hartelijk dank
voor uw steun!
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Congo
17,4%

dominicaanse 
republiek
14,7%

El salvador
11%

roemenië
56,9% u
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Hartelijk dank voor het invullen van 
de enquête. Met uw antwoorden  

proberen we onze dienstverlening te 
verbeteren.

Het doelenboekje wordt echt door u  
gewaardeerd, vrijwel alle deelnemers lezen 
het boekje van A tot Z. Dat is goed nieuws, 
we proberen met het doelenboekje een 
beeld te geven van wat we in het afgelopen 
jaar behaald hebben, en wat onze uitda
gingen in de komende periode zal zijn. 

Uit de enquête blijkt verder dat nieuws over 
de kinderdorpen in Roemenië en Congo de 
meeste interesse wekt, en dat er minder 
belangstelling is voor de kinderdorpen in  
El Salvador en de Dominicaanse republiek.  
We blijven ons best doen om alle kinder
dorpen bij u onder de aandacht te brengen. 

Een van de deelnemers aan de enquête 
merkte op: “Ik vind het heel fijn dat de kin-

deren het zo heerlijk hebben in de dorpen, 
sterkte allen’’.
Door de vraag te stellen of men belangstel
ling heeft voor het lezen van IKNbrochures, 
hebben meerdere mensen naar een kind 
sponsor brochure gevraagd. Deze zijn  
inmiddels opgestuurd naar de betreffende 
mensen. 

Wanneer u een kind uit een  van onze dor
pen sponsort, krijgt u regelmatig informatie 
over hoe het met hem of haar gaat, de  
kinderen vinden het leuk om zelf een  
tekening of brief te schrijven.

De IKNwebsite wordt wat minder door u 
bezocht, op dit moment wordt de IKNweb
site verbeterd. Zodra deze klaar is, hopen 
we dat u eens een kijkje wilt nemen. Op de 
website staan altijd de laatste updates en 
acties te lezen.  
Op facebook.com/IKNeendoelinbeweging 
kunt u allerlei acties direct volgen.

7

Uitkomst enquête van het  
Doelenboekje oktober 2014

internationale Kinderhulp nederland stelt uw mening zeer op prijs. 

we danken u hartelijk voor de genomen moeite!
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Dimitri Triantos (72) vertelt over 
zijn leven als IKN-vrijwilliger 

Als er ooit een film gemaakt gaat 
worden over Internationale 

Kinderhulp Nederland is de hoofd-
rol weggelegd voor de inmiddels 
72- jarige Dimitri Triantos. In de jaren
zeventig van de vorige eeuw organi-
seert hij als vrachtwagen chauffeur
voor het eerst transporten naar zijn
geboortedorp in Griekenland. Hij
doet dit namens de adventkerk in
Dordrecht.

Dimitri vertelt: “In 1994 heeft mijn 
vrouw, Magda Triantos, Stichting 
Internationale Kinderhulp Nederland 
opgericht. Sindsdien ben ik vaste 
vrijwilliger. Ik houd me bezig met het 
inzamelen van allerlei spullen, het 
organiseren van transporten, maar 
ook met rommelmarkten, eigenlijk 
met alles waarmee we wat geld 
kunnen verdienen.”

Dimitri heeft in de afgelopen jaren 20 
reizen gemaakt naar het kinderdorp 
in Roemenië. Samen met IKN heeft 
hij inmiddels heel veel goederentrans-
porten georganiseerd naar kinderdor-
pen in Guatemala, de Dominicaanse 
Republiek, Nicaraqua, El Salvador, 
Congo, Zambia en Sri Lanka.

“Ik denk dat we in totaal ongeveer 400 
ton aan goederen in Roemenië heb-
ben afgeleverd”, zegt Dimitri, “en niet 
alleen in ons kinderdorp Odobesti, 
ook bij een kinderziekenhuis in Boe-
karest, waar allemaal kankerpatiënt-
jes verblijven. En bij gezinnen in de 
directe omgeving van het kinderdorp 
hebben we kleding, voeding en zaden 
gebracht. Naast het kinderdorp in 
Roemenië, heb ik ook de dorpen 
in Guatemala, de Dominicaanse 
 Republiek en Oekraïne bezocht.”

“Als trucker kwam ik met veel 
mensen in contact. Ik had altijd 
Roemeense potloden in mijn truck. 

Met zo’n mooi potlood had ik 
een verhaal te vertellen en aan 
het einde van het verhaal had ik 
de boodschap doorgegeven én 
een potlood verkocht”, vertelt 
Dimitri glimlachend.

“Op dit moment ben ik nog 
steeds actief voor IKN met het 
inzamelen van goederen, vooral 

kleding en oude metalen. 

Drie tot vier dagen per week ben ik 
aanwezig in mijn miniwinkeltje aan 
de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht. 
Hier repareer en verkoop ik fietsen en 
andere spulletjes. En met dit alles heb 
ik nog een grote winst: ik ben van de 
straat af…”

Wilt u Dimitri persoonlijk een vraag 
stellen? U kunt hem bereiken via 
dimitritriantos@live.nl

Op de heftruck inladen voor een hulptransport. Dimitri tijdens een bezoek aan een kinderhuis in 
Roemenië.

Roemeens reuzepotlood: wel zo’n 100 cm lang!

Blij met hun cadeaus wilden deze Roemeense meisjes 
graag met Dimitri op de foto.

In het miniwinkeltje in Zwijndrecht fietsen repareren.
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… I n Zwijndrecht, Dimitri en andere vrijwilligers doorgaan met hun 
belangrijke werk??

…  Meity 7 jaar lid is geweest van ons kantoorteam? 
Ze heeft besloten niet mee te verhuizen naar Leeuwarden. We danken 
Meity voor de jarenlange samenwerking en wensen haar succes met  
haar volgende uitdaging.

… IKN per 1 april naar Leeuwarden is verhuisd?

… Marshallweg 4a, 8912 AC het nieuwe adres is?

…  Dat onze nieuwe vrijwilliger Lucy Prins de administratie gaat verzorgen?

… Jacques van der Walle, onze nieuwe vrijwillige fondsenwerver is?

… IKN op zoek is naar vrijwilligers, woonachtig in Leeuwarden?

… We nog altijd donateurs en kindsponsors kunnen gebruiken?

… Gezina v.d. P. onze nieuwe vrijwilligerscoördinator is? 

Geven is een gave! Kinderen in 
El Salvador steunen de armen!

Wist u dat ...

Geven is beter dan ontvangen. Het 
zal uw hart verwarmen als u weet hoe 
goed de kinderen in Hogar Escuela 
Adventista, ons Kinderdorp in El 
Salvador, dat doen. Ze hebben veel 
hulp gekregen van donateurs zoals u, 
maar blijken zelf ook onbaatzuchtig 
te geven aan anderen die het minder 
getroffen hebben dan zij.

Maria* is een van de meisjes in dit 
kinderdorp. Ze raakte geïnspireerd 
door een televisieprogramma, dat 
werd uitgezonden in de dagen voor 
kerstmis. Het programma vroeg 
kijkers iets te schenken aan mensen 
die het meer nodig hadden.

Maria wist verschillende kinderen 
enthousiast te maken. Ze hield een 
speciale presentatie voor iedereen in 

het Kinderdorp. Jesús Flamengo, de 
leider van het Kinderdorp had niet 
gedacht dat hun idee zou werken. 
“Volgens mij hadden ze gewoon niets 
om weg te geven”, vertelde hij.

Toch kwam er veel binnen nadat de 
actie was aangekondigd in de kerk. 
Kinderen brachten speelgoed en 
kleding die ze niet meer gebruikten. 
Jesús was verrast: “Alles bij elkaar 
was er meer dan genoeg om weg te 
geven aan de armen”.

Aan de blijde gezichtjes op de foto’s 
kunt u zien dat het een bijzonder  
succesvol evenement was. Maria  
en de andere kinderen leerden een 
waardevolle les uit de Bijbel: “Het is 
zaliger te geven dan te ontvangen”.
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  ja, ik wil graag een kindsponsor worden en ik machtig Stichting
 Internationale Kinderhulp om van mijn rekening af te schrijven:

 € 20, per maand  € 30, per maand

  anders, namelijk € _______  per maand / kwartaal / jaar*
(min. € 20, per maand)

Ik zou graag een meisje/ jongen* willen sponsoren.  
Ik heb geen/een* voorkeur voor leeftijd, nl.:______ 

Achternaam     m/v*

Voornaam/letter (s)

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer 

Email

IBANrekeningnummer 

Datum Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is

U kunt dit formulier sturen naar:  
Internationale Kinderhulp Nederland, 
t.a.v. Vasili Triantos, Korteling 1,
1679 VH Midwoud



Bon kindsponsoring

Word vandaag nog kindsponsor!
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Zoals zoveel kinderen hebben 
de kinderen uit het Patmos 

kinderdorp (foto achterzijde) door de 
burgeroorlog in Congo hun ouders 
verloren. 

Veel kinderen in Congo worden ont-
voerd of meegelokt met valse beloften 
zoals het aanbieden van voedsel en 
een veilige schuilplek. In werkelijk-
heid worden ze gedwongen om in de 
mijnen te werken of te vechten. Hun 
leven is hard en uitzichtloos. 

Vooral de wat oudere kinderen 
in het kinderdorp beseffen dat zij 
ternauwernood ontsnapt zijn en 
geluk hebben dat zij een thuis hebben 
gevonden in  Patmos. Er wonen 147 
kinderen op Patmos. 

Wilt u hen of een weeskind uit een 
ander  kinderdorp helpen, word dan 
ook kind sponsor en vul vandaag nog 
de bon in.PE
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Periodiek schenken:  
voordelig en gemakkelijk

Sinds vorig jaar januari is het niet meer nodig om een notariële akte op te 
maken om een schenking te doen. Omdat IKN de ANBI-status heeft, is het

belastingtechnisch voordeliger gemaakt om een vast bedrag te doneren voor 
een periode van vijf jaar. Dankzij de nieuwe regels voor periodiek schenken 
kunt u giften vanaf € 50 gemakkelijk volledig aftrekbaar maken. Dit kost 
u niets maar levert wel veel op. Voor meer informatie of het aanvragen van 
een schenkingsformulier kunt u contact opnemen met Vasili Triantos, 
info@internationalekinderhulp.nl, telefoon: 06 1673 8896.




