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U maakt het 
mogelijk!

In memoriam 
‘Mamma Fleck’
grondlegster ICC

Hoe gaat het 
nu met Raul?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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Beste donateur,

Allereerst wil ik u hartelijk danken. Voor het ondersteunen van het werk van IKN, of dit nu 
 financieel is, met het doneren van goederen of omdat u vrijwilligerswerk doet. Met uw steun 
maakt u verschil in het leven van een wees- of verlaten kind. Hartelijk dank daarvoor!

Er is veel gebeurd in het afgelopen half jaar. Helaas ontvingen wij op 25 mei het bericht dat 
de grondlegster van IKN, Alcyon Fleck, is overleden. Alcyon overleed op 93-jarige leeftijd; zij 
was als geen ander in staat om mensen zoals u te laten zien hoe belangrijk het is om wees- 
en verlaten kinderen te helpen. Alcyon heeft in ruim 39 jaar bijgedragen aan de zorg voor 
duizenden kinderen. U gaf haar de kracht omdat zij zag dat u bereid was haar werk te 
 blijven ondersteunen. 

Dan is er het verhaal van Raul uit de Dominicaanse Republiek. Door een onfortuinlijke duik 
in ondiep water heeft hij ernstig nekletsel opgelopen. Hij moest met spoed geopereerd 
 worden. Voor Raul natuurlijk een vreselijke ervaring en ook voor alle andere kinderen van 
het kinderdorp. Voor de leiding van het kinderdorp bracht dit nieuwe financiële keuzes. Wat 
als je moet kiezen tussen de spoedoperatie voor Raul en anderzijds het voeden van alle 
 andere kinderen? We blijven uw hulp nodig hebben. Niet alleen voor Raul, maar ook voor al 
die andere kinderen die een liefdevolle omgeving nodig hebben waarin ze veilig kunnen op-
groeien. Dankzij uw betrokkenheid is IKN in staat om zorg te bieden aan deze kinderen en 
alleen met uw hulp kunnen we dit voortzetten.

Zo staan we elke keer voor nieuwe uitdagingen, soms zijn het pijnlijke en verdrietige zaken 
waar we een uitweg uit moeten zien te vinden, maar gelukkig ook mooie en positieve. Zo 
ontvingen we onderstaand kaartje van een van onze donateurs, hartverwarmend en zo waar.

Namens de kinderen van IKN nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning.

Voorzitter Vasili Triantos
St. Internationale Kinderhulp
info@internationalekinderhulp.nl
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Mijn naam is Dirkje Dooren-
spleet en ik ben vanaf 2015 

betrokken als vrijwilliger bij IKN 
Leeuwarden.

Ik ken de directeur van IKN, al jaren. 
Hij vertelde vol passie over IKN en 
over wat zijn plannen en ideeën 
waren om de kinderen 
te helpen. Dit maakte mij ook erg 
enthousiast, omdat het goede doel  
me aanspreekt. 

Deze kinderen hebben verschrik-
kelijke dingen mee moeten maken, 
veelal hebben de kinderen hun ouders 
verloren of ze zijn verlaten.
Zelf heb ik een goede jeugd gehad, 
ik ben beschermd opgevoed door 
lieve en warme ouders. Ik vind dat 
eigenlijk elk kind dat hoort te heb-
ben. Deze kinderen verdienen ook 
een goede jeugd waarin ze zich in 
een veilige omgeving kunnen ontwik-

kelen en kunnen opgroeien. Wat ik 
zo bijzonder en mooi vind, is dat de 
kinderen net zolang zorg kunnen 
krijgen als ze nodig hebben, dat is 
toch prachtig!

Als vrijwilliger kan ik op allerlei 
verschillende manieren bijdragen. Er 
zit veel afwisseling in wat we doen; 
van het sorteren van goederen die 
binnenkomen, het inpakken ervan om 
ze klaar te maken voor transport tot 
kerken aanschrijven voor aandacht 
en donatie van een collecte. 

Dit is mijn verhaal waarom ik vrijwil-
liger wil zijn bij IKN. Mijn wens voor 
de toekomst is dat IKN nog heel lang 
goed werk mag blijven doen met heel 
veel steun van donateurs, kindspon-
sors en veel vrijwilligers. Wat ik voor 
alle kinderen van IKN wens is dat ze 
gelukkig mogen worden en een fijne 
toekomst tegemoet mogen gaan.

Dirkje assisteert op de Koningsdagmarkt

Dirkje tweede van links



4 5

IN
 M

EM
O

R
IA

M
 A

LC
YO

N
 F

LE
C

K

IN
 M

EM
O

R
IA

M
 A

LC
YO

N
 F

LE
C

K

Op 25 mei jl. is Alcyon Fleck overleden op 
93-jarige leeftijd. Een lang leven dat zij

goed heeft besteed; in dienst van anderen, van 
de kinderen in deze wereld die het vaak zo  
moeilijk hebben.

‘Mamma’ Fleck overleden.

Samen met haar man Ken heeft zij 
in de  jaren zeventig International 
Children’s Care (ICC) opgericht.  
IKN is de Nederlandse organisatie, 
die middelen inzamelt voor de 
kinderdorpen van ICC. Het werk 
van Ken en  Alcyon was al eerder 
overgenomen door hun zoon Rick, 
samen met zijn vrouw Sharon.

Alcyon was vanaf haar vroegste jeugd 
begaan met het lot van weeskinderen. 
Het stripfiguurtje ‘Orphan Annie’ 
vormde haar eerste inspiratiebron. 

Vele jaren later werkte ze samen 
met haar man Ken als missionaris in 
Midden-Amerika. Weer waren het 
de weeskinderen die haar liefde en 
compassie opriepen. En die band was 
wederzijds. Dat was duidelijk. Haar 

liefde 
en toe-
wijding 
voor de 
kinderen 
zat diep-
geworteld. Voor honderden kinderen 
was zij ‘Mamma Fleck’.

Na een verwoestende aardbeving 
in Guatemala openden zij en haar 
man daar in 1976 een weeshuis. Veel 
kinderen hadden hun ouders verloren 
en liepen verdwaasd en hongerig over 
straat. “Ik kon ze daar niet laten, 
zonder hoop op een toekomst”, zei 
ze. Het werk van de Flecks in Gua-
temala leidde uiteindelijk, in 1978, 
tot de oprichting van International 
Children’s Care. Het eerste weeshuis 
in Guatemala stond model voor de 
weeshuizen en kinderdorpen die de 
jaren daarna ook in andere landen 
zouden volgen. In de loop der jaren 
zijn er duizenden kinderen in de 

weeshuizen opgegroeid en liefdevol 
grootgebracht.  

Vanaf het allereerste begin heeft 
Alcyon ervoor gepleit dat de wees-
kinderen veel liefde en individuele 
aandacht zouden krijgen.  
Zo werden er in Guatemala 10 
 cottages gebouwd, met in ieder huisje 
10 - 12 kinderen, samen met twee 
zorgvuldig geselecteerde pleegouders 
uit het land zelf. Een vader en een 
moeder, broertjes en zusjes, die een 

nieuw gezinsverband vormden.  
Met hoop op een betere toekomst.

Alcyon is altijd diep getroffen geweest 
door de steun die de kinderen van 
u – als trouwe donateur – ontvingen,
vooral op momenten dat dat het
meest nodig was. In dat opzicht heb-
ben ook de donateurs van IKN een
belangrijke rol in haar leven gespeeld.
Haar zoon Rick wil die erkentelijk-
heid graag met u delen.

Alcyon Fleck 1922 - 2015
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Hoe gaat het nu met Raul ?

Ubent Raul uit ons kinderdorp  
Las Palmas vast niet vergeten! 

Een lieve opgroeiende jongen, die door 
een duik in ondiep water zwaar nekletsel 
opliep. Dat is nog maar kortgeleden, 
begin juni. Wij hebben u uitgebreid over 
zijn situatie verteld en over de noodzaak 
dat hij direct geopereerd moest worden. 
Want zonder operatie zou hij voorgoed 
in een rolstoel terechtkomen.

Dat stelde de leiding van ons kinder-
dorp in de Dominicaanse Republiek 
gelijk voor een groot dilemma. Om 
de dure operatie (€ 9950,–) te kun-
nen betalen, moest het huishoudgeld 
worden aangesproken. Het was in dit 
geval de keuze tussen een spoedope-
ratie en anderzijds het voeden van de 
kinderen. Eigenlijk een onmogelijke 
keuze. Vandaar onze noodoproep 
aan u om ons te helpen. Fantastisch 
dat velen van u daarop hebben 
gereageerd. Voor Samilin, die de 
leiding heeft in ons kinderdorp, een 
hele opluchting. Zij is onze donateurs 
geweldig dankbaar. Ze is zo blij dat 
Raul kon worden geopereerd en dat 
ze ook nog goed voor de kinderen 
kan blijven zorgen.

Maar u zult natuurlijk willen weten 
hoe het nu met Raul gaat? Al eerder 
schreven wij u over zijn emotionele 
trauma en zijn grote wens te weten 
wie zijn vader was. En dat dan juist 
Raul zoiets verschrikkelijks moest 
overkomen … Hij was met vriendjes 
aan het zwemmen in een nabijgelegen 
rivier. Hij dook op een plek waar 
het niet diep genoeg was. Het gevolg 
was dat hij zijn benen niet meer kon 
gebruiken en zijn armen nauwelijks. 
In het ziekenhuis bleek dat hij zo snel 
mogelijk geopereerd moest worden. 
Maar eerst moest een ontsteking in zijn 
ruggenmerg voldoende zijn afgenomen. 
Op 19 juni vond de operatie plaats. De 
artsen waren tevreden, maar zeiden dat 
het herstel nog lange tijd zou vergen. 

Begin juli kreeg Raul een flinke terug-
slag. Er ging zelfs even het bericht 
dat hij zou zijn overleden. Zijn adem 
stokte en hij had geen hartslag meer. 
De artsen waren er snel bij en het 
lukte hun om hem te reanimeren. 
Stapje voor stapje gaat het nu weer 
wat beter, al blijft zijn gezondheid 
broos. De artsen blijven echter hoop-
vol dat hij met veel zorg en therapie 
uiteindelijk weer zal kunnen lopen. 
Dat vooruitzicht sterkt ons allen.

Het financiële probleem is daarmee 
niet uit de wereld. Raul zal moeten 
revalideren en dat kost veel geld. 
Geld dat er niet is. Opnieuw staat 
de leiding van ons kinderdorp voor 
dezelfde lastige keuze: Raul helpen 
op weg naar herstel of voedsel kopen 
voor de kinderen. Daarom alsnog een 
dringend verzoek: blijf ons helpen 
om zowel Raul als zijn vriendjes een 
toekomst te kunnen bieden. 

Moeder Samilin met drie van haar weeskinderen

Uw hulp geeft de kinderen van het kinderdorp Las Palmas 
een toekomst!

6 7



PR
OJ

EC
TU

PD
AT

E 
1 

JA
NU

AR
I 

T/
M

 3
0 

JU
NI

 2
01

5 Projectland besteed aan speciaal Bedrag

Roemenië structurele hulp € 76.425,00

Dominicaanse Republiek voedselhulp bijdrage operatie Raul € 15.235,00

Congo voedselhulp € 24.168,53

El Salvador voedselhulp bijdrage aan kliniek € 10.000,00

Totaal € 125.828,53

gemiddeld per maand € 20.971,21

waarde goederentransport 2 goederentransporten € 8.155,00
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Als u dit leest zijn wij net terug van de 
missiontrip naar het kinderdorp in 

Roemenië. Dit jaar hebben we ons gericht 
op het vervangen van de keukens in de drie 
kinderhuizen. Deze keukens zijn zo 
versleten dat ze niet meer goed te reinigen 
zijn en dus niet geschikt om voedsel te 
bereiden voor de kinderen.

IKN heeft 3 keukens mogen ontvangen, 
zodat we in september de keukens hebben 
kunnen vervangen. In het volgende 
doelenboekje krijgt u hiervan een update.

De Ruyterverf in Leeuwarden heeft voor het 
onderhoud van de 3 kinderhuizen alle 
muurverf beschikbaar gesteld.

In de eerste helft van 2015 hebben we 2 transporten naar het kinderdorp in Odobesti, 
Roemenië, verzorgd. Zo hebben we 3 gedoneerde keukens, verf voor onderhoud van de 
kinderhuizen, kleding, zaden en speelgoed getransporteerd, met een totale waarde van  
€ 8155,-.

Kinderdorp Odobesti
aantal kinderen: 24, aantal huizen: 3

Wat u mogelijk heeft gemaakt…

Hulptransport

8 9

Congo
19,2%

Dominicaanse 
Republiek
12,1%

Roemenië
60,7%

El Salvador
8%

We danken u heel hartelijk voor 
uw steun!

De kapotte en versleten keukens waren dringend aan vervanging toe.

Nieuwe keukenkastjes en muurverf voor alle drie de kinderhuizen staan klaar om naar Roemenië gebracht te worden. 
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Stela was nog maar een heel klein meisje van 3 jaar oud toen ze bij ons terecht- 
kwam in het kinderdorp in Roemenië. Voordat ze een thuis vond bij het IKN- 

kinderdorp woonde ze in een klein dorpje bij een oudtante, de zus van haar oma.  
Haar eigen moeder en zusje woonden in Boekarest, maar daar was geen plek voor haar.

In het kinderdorp werd ze liefdevol 
opgevangen door huismoeder Nicoleta, 
die het verlegen en schuwe kindje direct in 
haar hart sloot. En in het kinderdorp kreeg 
ze waar ze zo naar verlangde: veiligheid, 
liefde, aandacht, en langzaam bloeide ze op.

Ze ontwikkelde zich goed en vond hele-
maal haar plekje binnen de IKN-familie. 
Ze heeft met succes haar lagere school 
afgerond en een goede band opgebouwd 
met de andere kinderen en de huisouders. 
Ze houdt het meest van de wandelingen 
die op zaterdagmiddag met zijn allen 
worden gemaakt. En van de avonden als 
iedereen thuis is en ze spelletjes spelen.

Stela begint nu aan een nieuwe fase in 
haar leven: ze gaat naar de middelbare 
school!
De middelbare school is in Boekarest en 
daar zal ze een kamer delen met Rebekah, 
de dochter van huismoeder Nicoleta, die 
naar dezelfde school gaat. Ze gaat de 

andere kinderen en 
het kinderdorp wel 
missen, maar ze heeft 
ook grote dromen:  
“Ik wil later heel graag 
naar de universiteit, 
maar ik weet nog niet 
welke richting. En ik 
zou heel graag willen 
reizen en meer van de 
wereld willen zien!”

Stela is 
erg dank-
baar dat 
ze dankzij 
de steun 
van de 
donateurs 
opgevan-
gen kon 
worden  
in het kinderdorp. Er is een donateur 
waar ze een heel bijzondere band mee 
heeft: “Zij schrijft me heel vaak, zelfs nu 
nog! Ze stuurt foto’s mee van haar familie 
en vertelt over haar huis en haar tuin. Ik 
heb zelfs een paar van haar foto’s in mijn 
kamer opgehangen.”

Dat haar leven er heel anders uit had 
kunnen zien, beseft ze maar al te goed:  
“Ik heb de kans gekregen om mijn moeder 
op te zoeken. Als ik daar was opgegroeid, 
had ik een heel ander leven gehad. Dan 
had ik waarschijnlijk een paar slechte 
gewoontes ontwikkeld, had ik niet de 
waarden gehad die ik nu heb.”

Nicoleta, haar huismoeder, is een positief 
rolmodel en ontzettend belangrijk voor 
haar: “Als ik later zelf moeder ben, wil ik 
net zo zijn als zij.”

In 1954 riepen de Verenigde Naties op tot het op-
richten van een Dag van het Kind.

Het idee achter deze dag is om het onschuldige 
karakter van kinderen te vieren en om actie te on-
dernemen voor het welzijn van elk kind op aarde. 
Het is ook de dag om alle kinderrechten actueel te 
houden. Elk land viert de internationale Dag van 
het Kind op zijn eigen manier, maar het gaat 
uiteindelijk om één ding: de jeugd en hun welzijn!
Om het bewustzijn van de rechten van het kind te 
behouden wordt er jaarlijks de Dag van het Kind 
gevierd.

Dit is een Dag die IKN van harte ondersteunt, want 
dat is precies de missie van IKN! Voor IKN staan 
de rechten van het kind voorop.  Ieder kind heeft 
recht op een veilig thuis, op eten en drinken, 
goede zorg en onderwijs.

Maar we weten maar al te goed dat dit voor heel 
veel kinderen op de wereld niet vanzelfsprekend is.

Daarom heeft IKN in het kader van de Dag van het 
Kind een prijsvraag uitgeschreven.
Om aandacht te vragen voor de kinderen in de 
landen om ons heen die onze steun zo goed 
kunnen gebruiken. En om de kinderen hier in 
Nederland bewust te maken van het feit dat er 
zoveel kinderen zijn die de basisbehoeften 
moeten missen.
Kinderen konden een wens opschrijven of een 
tekening inleveren bij het IKN-kantoor.

De mooiste wens werd beloond met een prijsje in 
de vorm van een IKN-sleutel hanger, en publicatie 
van de wens op  Facebook en onze website.

De winnares, Milou Sjoerdsma, heeft haar wens 
voorgedragen tijdens de opening van ons nieuwe 
kantoor in Leeuwarden.

Milou Sjoerdsma

vlnr: Cosmina, Sanda, Stela

Stela (rechts) voor het kinderhuis

Dag van het KindEen heel ander leven
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… op de Dominicaanse Republiek is?

… meer dan 30 jaar geleden is gebouwd?

… op dit moment een thuis is voor 55 kinderen?

… bestaat uit 6 kinderhuizen?

…  al jaren liefdevol geleid wordt door directrice Samilin en haar man?

…  dankzij de steun van sponsors veel kinderen een middelbareschool-
diploma kon laten halen?

…  op dit moment 10 kinderen heeft die hoger onderwijs kunnen volgen 
dankzij u?

…  oudere studenten stimuleert om een positief voorbeeld te zijn voor de 
kleinere kinderen in het dorp?

…  dankzij donateurs 2 groentekassen heeft, zodat de kinderen iedere dag 
verse groenten kunnen krijgen?

…  sinds vorig jaar een viskwekerij heeft waarvan een gedeelte van de vis 
verkocht wordt voor inkomsten?

… gebrek heeft aan elektriciteit?

Wist u dat het kinderdorp Las Palmas ...Gomez groeide op in het kinderdorp  
Hogar de Nino’s El Paraiso in El Salvador.

Op dit moment wonen er 46 kinderen 
in 5 kinderhuizen verspreid over het 
dorp.

Veel van de kinderen in dit project 
zijn al wat ouder en er zijn tal van 
succesverhalen te vertellen over de 
kinderen die de moeilijkheden in hun 
jeugd hebben overwonnen.

Zoals Gomez. Hij groeide zelf als kind 
op in dit kinderdorp en houdt nog 
steeds contact.

In december bracht Gomez een 
bezoek aan de kinderen. Hij zingt 
en maakt muziek en gaf daarom een 
concert voor alle kinderen, huismoe-
ders en -vaders. Gomez gaf aan dat 
van zijn laatst uitgebrachte cd de 
opbrengst voor het kinderdorp zal 
zijn. Hij weet als geen ander hoe het is 
om de liefde en geborgenheid te ont-
vangen, wanneer je in dit kinderdorp 
opgroeit. Op deze manier wil Gomez 
zijn steentje bijdragen.  

12 13



  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 

E-mail

IBAN-rekeningnummer 

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!

Zoals zoveel kinderen hebben de kinderen uit het 
Patmos kinderdorp door de burgeroorlog in 

Congo hun ouders verloren. 

Veel kinderen in Congo worden ontvoerd of mee-
gelokt met valse beloften zoals het aanbieden van 
voedsel en een veilige schuilplek. In werkelijkheid 
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.
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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.
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