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25 jaar geleden, op 3 mei 1994 werd Internationale Kinderhulp  
Nederland (IKN) opgericht door Magda Triantos. Samen met  
haar echtgenoot Dimitri heeft zij IKN gemaakt tot wat het nu is, 
een organisatie die wereldwijd ruim 500 weeskinderen en  
in de steek gelaten kinderen een thuis geeft.

In deze 25 jaar hebben we gezien dat honderden wees en in de steek  
gelaten kinderen zijn uitgegroeid tot volwassen mannen en vrouwen. 
Deze ‘ICC kinderen’ hebben veelal nu zelf een gezin en bouwen  
inmiddels een eigen bestaan op. Met de liefdevolle zorg en opleidings-
mogelijkheden binnen onze kinderdorpen, hebben zij de kans gekregen 
uit te groeien tot een volwaardig mens. Met een goede basis en  
diploma’s, in staat om een eigen liefdevol leven op te bouwen.

Met regelmaat keren zij terug naar hun ‘thuis’, het kinderdorp waar zij 
opgroeiden, om daar de wekelijkse kerkdienst gezamenlijk te beleven.  
Of om te ondersteunen daar waar hulp nodig is. Met hun specifieke  
kennis en ervaring bouwen zij mee aan hun kinderdorp. Zo geven zij  
andere kinderen een kans die zij zelf met beide handen hebben 
aangegrepen.

Dankzij de betrokkenheid van Magda, Dimitri en u als trouwe donateur 
heeft u een bijdrage geleverd aan een volwaardige toekomst voor deze 
kinderen. Daar ben ik u namens hen zeer dankbaar voor.

In dit doelenboekje vindt u verhalen waar u wellicht aan bijgedragen 
heeft, of waarbij uw ondersteuning zeer welkom zou zijn.  
Neemt u daarom gerust contact met mij op wanneer u vragen heeft.

Vasili Triantos 
Voorzitter  Stichting Internationale Kinderhulp 
Nederland

info@internationalekinderhulp.nl 
06 167 388 96

Beste donateur,
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In Memoriam,   Sorin Neaga
Met grote verslagenheid vertel ik u
over het vroegtijdig overlijden van

‘n dierbaar lid van de ICC-IKN familie, 
Sorin Neaga.  

Sorin was projectleider van het 
kinderdorp in Roemenië.  Naast de

supervisor van de bouw, het onder-
houd, de boerderij, de tuin en het

terrein van het kinderdorp steunde
Sorin ook zijn vrouw Simona en het

toezicht houden op  de kinderen. 
Hij was een trouwe, liefhebbende vader.

Tijdens het uitvoeren van reparaties aan zijn
eigen huis op 12 februari jl. viel Sorin van een

ladder op een leuning. Dit veroorzaakte
inwendige bloedingen. Sorin riep om zijn vrouw

Simona, waarop zij de hulpdiensten belde om hem
naar het ziekenhuis te brengen. Helaas is hij niet meer

bij bewustzijn geweest.
Op de ochtend van 13 februari overleed hij in het ziekenhuis.

Sorin laat Simona en hun twee kinderen Rebecca en Teddy achter. 

Sorin geloofde in Jezus als zijn Verlosser en dat Jezus snel weer zou
komen om Zijn getrouwen naar de hemel te brengen. Met deze gezegende

hoop vieren we het leven en de nalatenschap van Sorin. Sorin was sinds 1998
actief betrokken bij ICC-IKN Roemenië. Sorin was een liefdevol en positief voorbeeld 

voor de kinderen. De gebouwen en terreinen van het kinderdorp blijven getuigen
van het bekwame vakmanschap van Sorin. Sorin was ook actief betrokken bij het leven

van mensen binnen de lokale gemeenschap. Vraag rond in het dorp Odobeşti, 
en iedereen heeft herinneringen aan de hulp die ze ontvingen van Sorin.

’Elke steen in de stoep, elke baksteen in de muren, elke boom
en elke bloem wordt gemarkeerd  door de vingerafdruk van Sorin,

die meer dan 20 jaar beheerder was van deze plek.’

Goed voor de kinderen zorgen was belangrijk voor hem. Zijn opgewekte en optimistische aard
hielp kinderen gelukkig te maken. Het deed er niet toe of het de kinderen van de buren waren,

die compassie of onze ICC-kinderen opzochten, ze wilden allemaal dicht bij hem zijn.
De kinderen hielden van ‘oom Sorin’ en respecteerden hem.

Bij Sorin’s begrafenis op 16 februari waren veel van de ICC-kinderen aanwezig om hun respect
te tonen. Ze verzamelden zich om hem heen; het was een bijzondere en emotionele gebeurtenis. 

De invloed van Sorin zal blijven voortbestaan in hun leven.
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2018 was wederom geen gemakkelijk jaar voor ons kinderdorp  
in Congo. Op het moment van schrijven worden militaire troepen 
gestationeerd op het eiland Idjwi, waar ook ons kinderdorp  
gevestigd is. Een beangstigende situatie, juist ook omdat er tot nu 
toe eigenlijk nooit militaire activiteiten plaatsvonden op Idjwi.

Vorig jaar schreef ik u dat door modderstromen complete dorpen werden 
vernietigd, uiteindelijk hebben we 41 nieuwe kinderen opgenomen.  
Kinderen die door die modderstromen alles kwijt zijn geraakt. 

Liefde en zorg
Ik kan u berichten dat het veel beter met hen gaat, de gezondheid van  
deze kinderen is zienderogen vooruitgegaan. Natuurlijk hebben zij  
psychische schade opgelopen waar in de toekomst zeker aandacht voor 
moet zijn. Door onze jarenlange ervaring weten we dat dit zich op latere 
leeftijd zal openbaren. Nu hebben zij liefde, zorg en structuur nodig, 
ruimte om elkaar te begrijpen, samen naar school te gaan en ná school  
met elkaar te kunnen spelen.

Draag bij aan voedsel
De aanwezigheid van militairen op ons 
eiland maakt de situatie er niet beter op. 
Het zorgt er juist voor dat voedselprijzen 
de aankomende tijd alleen maar zullen 
stijgen. Op een of andere manier moeten 
we die extra kosten voor voedsel op zien 
te vangen. U kunt helpen met een bijdrage 
voor voedsel. Gebruikt u hiervoor de 
bijgesloten acceptgiro.

Structurele hulp is zeer welkom
IKN blijft zich inzetten voor kwetsbare 
kinderen, kinderen die door natuur- of 
oorlogsgeweld hun veilige plek kwijt zijn 
geraakt. Zonder hulp staan deze kinderen

Hoe gaat het in Congo?
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alleen, met alle kansen op een leven 
met kindermisbruik of te sterven als 
kind- soldaat. Daarom vraag ik u om 
deze kinderen structureel te ondersteu-
nen. Met uw hulp geeft IKN hen een 
thuis en hebben zij een kans op een 
volwaardige toekomst.  
U kunt de machtiging achterin dit 
boekje gebruiken om ons iedere  
maand te helpen.

Namens de kinderen in Congo 
hee l hartelijk bedankt voor 

uw bijdrage!
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Wat u mogelijk heeft gemaakt …
Met een totaalbedrag van € 272.450,- zijn in 2018 de onderstaande 
projecten ondersteund.
Gemiddeld besteden wij € 22.704,- per maand aan onze kinderen.

 Kinderdorp Land Huisvesting Noodhulp Totaal in euro’s
Voeding

Onderwijs Koe-project
Kleding

Medische zorg 

 Patmos Congo [C]  25.200 25.200

Las Palmas Dominicaanse 87.753 5.000 92.753
Republiek [DR] 

Los Pinos Guatemala [G] 80.000 80.000

Dews sweet home India [I] 14.253 14.253

Roemenië [R] 9.494 9.494

 Ondersteuning Roemenië [R-stg R] 5.239 5.239
stg Romana 

Beheer/admin. Structurele hulp [BaS] 40.288 40.288

 Beheer/admin. Noodhulp [BaN] 5.223 5.223

Totaal 237.027 35.423 272.450 

[C] 9,3%
[DR]  34,0%
[G] 29,3%
[I] 5,2%
[R] 3,5%
[R-stg R]  2,0%
[BaS]  14,8%
[BaN]  1,9%

Hartelij
k dank 

voor uw

ondersteun
ing!
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Acties en projecten
• Hulpgoederen naar Roemenië
In 2018 heeft IKN zelf geen transporten meer uitgevoerd. De kosten van transport zijn te hoog om goederen 
rendabel te transporteren. IKN heeft wel kunnen ondersteunen met goederen voor stichting Romana. 
Henk Muller, directeur van deze stichting, rijdt zelf zeer regelmatig heen en weer tussen Nederland en 
Roemenië. In totaal heeft IKN voor € 5.239,-  aan goederen gedoneerd aan stichting Romana. 

Voor het koeienproject in de Dominicaanse Republiek heeft IKN € 5000,- over kunnen maken. Daarmee 
kunnen 10 koeien (of 5 koeien met een kalfje) aangeschaft worden. De opbrengst van melk van één koe 
staat ongeveer gelijk aan het levensonderhoud van één weeskind! In 2019 zal IKN verschillende activiteiten 
organiseren om dit koeienproject te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is om met 80 koeien dit project af 
te ronden. 
Het kan zijn dat u inmiddels door IKN bent benaderd om ons koeienproject te ondersteunen.  
Als dit niet het geval is kunt u alsnog bijdragen door de bijgesloten acceptgiro te gebruiken.

• Het soja-project in de Dominicaanse Republiek
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we een soja plantage in dit kinderdorp kunnen opzetten. 
Soja wordt onder andere gebruikt als veevoer en is daarmee een geschikte voedselbron voor de koeien in 
ons melkvee-bedrijf. Ook kan soja dienen als biobrandstof. 
IKN-partner Bonvita is erg geïnteresseerd in dit nieuwe project, juist ook omdat Bonvita rijstmelk gebruikt 
in plaats van koemelkproducten voor de bereiding van chocolade. 
Bonvita produceert lactose vrije Vegan chocolade producten.

Benieuwd naar wat Bonvita doet voor wees en verlaten kinderen?  Kijk eens op hun website: 
www.bonvita.com/over-ons

• Helpt u mee?
Bent u geïnteresseerd in een van bovenstaande projecten, of wilt u hier meer informatie 
over?  Neem dan contact op met ons kantoor in Midwoud: 06 1673 8896.



Welkom thuis bij Anne-Marie
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Anne-Marie was 3 jaar oud toen ze een thuis vond in ons kinderdorp 
in Roemenië. Zij leefde door armoede, samen met haar moeder en 
jongere zusje op straat. Toen beide kinderen ziek werden, liet hun 
moeder hen achter in een ziekenhuis. Anne-Marie en haar zusje 
groeiden op in ons kinderdorp. Hier ontvingen zij de liefde en zorg 
die een kind zo nodig heeft. Een warm en veilig thuis, waar je kind 
kunt zijn, waar je met elkaar kunt spelen en leren.

Een sterke jongedame
De inmiddels bijna 20-jarige Anne-Marie is een sterke en verantwoordelijke 
jongedame. Bewust van haar toekomstmogelijkheden. 
Ze wil graag tandheelkunde gaan studeren op de universiteit in Boekarest. 
Op dit moment doet ze een toelatingsexamen voor deze studie.

Op uitnodiging van IKN heeft Anne-Marie in Nederland haar verhaal 
verteld.
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‘Ik vond samen met mijn zusje, een thuis in het kinderdorp in Roemenië.  
Dankzij de liefde die ik hier ontving, en te leren vertrouwen op God,

zoals ik dit geleerd heb ik het kinderdorp, heb ik toch een fijne jeugd gekend.  
Ik wil graag tandarts worden, een beroep waarbij ik meer kan verdienen  
dan met een gemiddelde baan. Zo hoop ik in de toekomst ook een bijdrage  

te kunnen leveren aan het welzijn van andere kinderen.  
Ik heb zelf namelijk ervaren hoe het is om zo’n kans te krijgen.  

Ik ben gezegend met de hulp die ik van IKN heb mogen ontvangen’.

Mede dankzij uw bijdrage aan het belangrijke werk van IKN, is Anne-Marie 
in staat om uit te groeien tot een zelfstandige jongedame met kansen op een 
mooie toekomst. Zo ondersteunt IKN wereldwijd ruim 500 kinderen, waar-
van wij vinden dat al die kinderen de kans moeten krijgen om iets van hun 
leven te maken. Bij de een zal dit betekenen dat hij met zijn handen meubels 
kan maken, en voor de ander ligt er wellicht een mooie universitaire studie 
in het verschiet. En natuurlijk zullen er jongeren zijn die kiezen voor het 
ouderschap. 
Met de liefde en zorg die zij zelf ontvangen hebben, zijn ook zij in staat om 
dit door te geven aan anderen.
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Desire, directeur van ICC’s kinderdorp Patmos in de DR Congo, 
heeft uit de eerste hand de geweldige resultaten gezien die uw steun 
biedt wanneer een weeskind in staat is om naar de universiteit te 
gaan.

“Onderwijs is een wapen tegen armoede en overheersing, evenals
afhankelijkheid. Als de kinderen eenmaal een vervolgopleiding hebben

gevolgd, zullen ze over de nodige middelen beschikken om armoede
te overwinnen en voor zichzelf te leven als ze onafhankelijk worden.

De hulp die ze krijgen, zal onvergetelijk blijven in hun leven,
in de hemel en op aarde.“

Dit is het verhaal van Alphonse
Sinds de tijd dat Alphonse lid werd van de ICC-IKN-familie, bleek hij zeer verantwoordelijk te zijn. 
Hij wist op een goede manier zijn broers en zussen te adviseren. Toen de kinderen voetbalden 
of ruzie maakten, bemiddelde Alphonse tussen zijn ”broers”. Hij vermeed het deelnemen aan een 

conflict. Alphonse begon op 14-jarige leeftijd te 
prediken in de kerk. Hij toonde zijn bereidheid om 
voor God te werken en Gods woord lief te hebben.
Alphonse ging naar middelbare school in het 
kinderdorp Patmos Island. Na het voltooien van het 
middelbaar onderwijs, schreef hij zich in voor Graben 
Universiteit waar hij oogheelkunde studeerde.
Zonder de steun van u als trouwe en betrokken 
donateur, zou Alphonse niet in staat geweest zijn om 
op universitair niveau te studeren.

De academische rapporten van Alphonse waren altijd 
positief, wat aantoont dat hij niet alleen uitblonk in 
zijn studie, maar ook in zijn gedrag. Alphonse maakte 
gebruik van de geweldige kans die hij kreeg.
In zijn tweede jaar op de Graben University werd 
Alphonse verkozen tot woordvoerder van studenten. 
Hij was verantwoordelijk en zag er op toe dat de 
studenten zich adequaat gedroegen en zorgde voor 
harmonie tussen docenten en studenten. 

Scholing in Congo werpt vruchten af
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Hij zorgde ervoor dat studenten 
respectvol waren voor hun 
leraren en zich aan de regels van 
de universiteit hielden. 
Al die inspanningen om te 
helpen de harmonie in het 
kinderdorp te behouden, wierp 
hier zijn vruchten af! 
Wat een zegening was hij op de 
universiteit - net zoals hij in het 
kinderdorp was geweest.

Alphonse studeerde af aan de 
universiteit en behaalde zijn 
diploma oogheelkunde. 
Hij reisde vervolgens naar 
Oeganda voor 16 maanden 
training. Dit omvatte zowel 
de theorie als de praktijk in 
Optometrie.
Toen Alphonse zijn training afmaakte, was hij gekwalificeerd om verschillende soorten oogziekten 
te diagnosticeren. Hij was ook in staat om een bril te maken. Zijn vaardigheden zijn vrij zeldzaam 
in het oostelijke deel van Congo en hij werd onmiddelijk ingehuurd in het Goma General Hospital. 
Hij wordt goed betaald en woont samen met twee andere jongens van het Patmos kinderdorp die 
een graad in farmaceutische wetenschappen hadden behaald.

Alphonse en zijn kamergenoten zijn dankbaar voor de steun die u hen in de loop der jaren hebt 
geboden. Ze zijn hun thuis in het kinderdorp niet vergeten en bezoeken hun broers en zussen 
daar regelmatig. Volgens deze jongens is het kinderdorp een comfortabelere plaats dan Goma 
waar ze op dit moment wonen. Ze worden gevraagd om op sabbat in de kerk te spreken en 
aarzelen niet om God en hun sponsors te danken voor de kansen die zij gekregen hebben.
 
Alphonse is slechts één voorbeeld van de kinderen van wie het leven positief is beïnvloed door 
de liefde en zorg die hij in ons kinderdorp ontving. Het betekent zoveel voor hen om te worden 
opgevoed, om vaardig te zijn en om hun training en ervaring te gebruiken. 
Bedankt dat u de dromen van deze kinderen tot werkelijkheid heeft gemaakt. Ze zijn dankbaar 
en een positief voorbeeld voor hun jongere broer of zus.
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Weet u nog dat IKN in 2018 bezig was met een 
recordpoging? Bij onze opslag in Zwijndrecht 
en kantoor in Leeuwarden kunt u metalen 
en kunststof doppen inleveren. De doppen 
worden door onze vrijwilligers gesorteerd en 
daarna verkocht. 
In 2018 leverde dit een totaalbedrag van  
€ 2700,- op. Geld gemaakt van afval!   
Daar kan IKN ruim 5000 maaltijden voor 
kopen: een belangrijke bijdrage van u, die 
doppen voor onze weeskinderen verzamelt. Maar ook voor onze vrijwilligers die zo een zinvolle 
bijdrage leveren aan de ondersteuning  van onze weeskinderen.

Scholing in India
Met de doppen van vorig jaar hebben we een ketting gemaakt. Het doel was geld op te halen voor 
scholing in India. Scholing in India kost jaarlijks € 20.000,-. Dat is ongeveer € 325,- per kind per jaar. 
Met dit doppenketting-project hebben we in 2018 € 6.000, - mogen ontvangen. Wilt u ook bijdragen 
aan scholing in een van onze kinderdorpen? Gebruik dan de bijgesloten acceptgiro.

Wereldrecord bevestigd door 
Guinness
Nadat IKN met hulp van Wout Zijlstra Senior (sterkste man) en 
Wout Junior de doppenketting langs een uitgemeten parcours 
had gelegd, heeft landmeter Tjeerd-Jan Brouwer van Kavel10 
de ketting officieel gemeten. De totale lengte 2134,53 meter 
en 260.866 doppen werd vastgelegd.  
Een fantastisch resultaat met zoveel handen van vrijwilligers 
neergezet!  
Volgens Guinness heeft IKN hiermee het oude record, dat 
stond op 117.000 ruimschoots verbeterd. Dank aan alle deel-
nemers voor het inzamelen van doppen, of het rijgen van de 
ketting.  En natuurlijk voor iedereen die een financiële  
bijdrage heeft gedaan voor scholing in ons kinderdorp 
in India.

Wereldrecord doppenketting voor 
scholing in India
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Wist u dat ...
•    IKN op 27 juni 2018 het wereldrecord heeft gebroken met de 

langste doppenketting ter wereld? De doppenketting had een  
totale lengte van 2.134.53 meter en bestond uit 260.866 kunststof  
flessendoppen!

•    IKN nog steeds doppen  
inzamelt in Leeuwarden en 
Zwijndrecht? Dat dit metalen 
én kunststof doppen zijn?

•    De metalen doppen aan de 
ijzerhandel worden verkocht, 
en dat dit per jaar ongeveer  
€ 2.000, - oplevert? Dit geld 
direct ten goede komt aan  
onze weeskinderen?

•    Onze vrijwilligers alle binnen-
komende doppen sorteren op 
soort en kleur? En dat IKN 
doppen, die ze niet kan  
verkopen, doneert aan de  
blindengeleide honden?

•    IKN de kunststof doppen 
verkoopt aan Precious Plastic 
in Den Haag? Zij maken van 
die afvaldoppen weer nieuwe 
duurzame producten.

•    Die kunststof doppen ongeveer € 1.000, - per jaar opleveren?  
Ook dit bedrag ten goede komt aan onze weeskinderen? 
U bent van harte welkom om mee te sparen.

•    U gespaarde doppen kunt inleveren bij IKN  
aan de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht,  
of bij ons kantoor in Leeuwarden?
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Camelia leefde op eenjarige leeftijd, door armoede met haar moeder en zus op straat. 
Toen beide kinderen ziek werden, liet hun moeder hen achter in het ziekenhuis. 
Hun moeder ging weg en kwam niet meer terug … 
                                
                                     Door de kinderbescherming werden Camelia en haar zus naar ons kinderdorp in   
   Roemenië gebracht. Hier ontvingen zij de liefde en zorg die ieder kind 
       zo nodig heeft.
             Tegenwoordig is Camelia een sterke jonge vrouw, ze studeert inmiddels  
                    in Boekarest en wil graag dierenarts worden. Met de ondersteuning   
    van Internationale Kinderhulp Nederland heeft ze de mogelijkheid  
     om te studeren.

Door kind sponsor te worden helpt u een kind zoals Camelia 
   zich te ontplooien. Met uw structurele bijdrage zijn zij in 
    staat om te studeren en een volwaardige toekomst op  
    te bouwen.
   Een kind of kinderdorp sponsoren kan vanaf € 15,- per maand. 
     Wanneer u het formulier op pagina 15 invult en aanvinkt  
      dat u kind of kinderdorp sponsor wilt worden, nemen wij  
        contact met u op.
          Met uw hulp en structurele ondersteuning biedt IKN  
            kinderen weer een toekomst.

Word kind sponsor
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‘Kinderen heb je niet voor even,   
maar voor het leven.’
Een gezegde waar veel waarheid in zit. Wij vangen met liefde wees- en 
verlaten kinderen op, vaak als ze nog heel jong zijn, en beloven hun om  
ze nooit meer in de steek te laten. Dat betekent wel dat we jarenlang voor 
ze zorgen. Elke dag hebben deze kinderen eten, een warm thuis en onder-
wijs nodig, daarom is langdurige steun zó belangrijk!  
Steun de kinderen daarom met een machtiging.

Het heeft ook voordelen voor u:
•  u geeft de kinderen zekerheid voor de toekomst.
• u heeft geen omkijken naar uw donatie en toch steunt  
 u de kinderen regelmatig.
•  door lagere verwerkingskosten blijft er meer over voor de kinderen.
•  met één telefoontje kunt u wijzigingen doorgeven en wij regelen het
 voor u.

‘Wordt U ook sponsor van ‘n kind of kinderdorp?

Incassant ID: NL07ZZZ412264850000. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IKN om een SEPA-incasso-opdracht naar uw bank te sturen 
om deze afschrijving conform de opdracht van IKN uit te voeren. IKN incasseert het bedrag rond de eerste van de maand. Als u het niet eens bent met de 
afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.DM

19
07

 € 15,00         € 22,50         Ik geef een ander bedrag: 

Periode:      per maand      per kwartaal      andere termijn, nl.:

Woonplaats:Naam: Adres:

IBAN-rek.nr.:   man          vrouw        

Telefoonnummer: Datum:

  Ja, ik wil via e-mail informatie ontvangen van IKN.

E-mailadres:

Handtekening:

Geboortedatum:

Datum ingang machtiging:

 Ja, ik steun Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) doorlopend en help kinderen zoals 
Camelia zich te ontplooien. Daarom machtig ik IKN om tot wederopzegging het volgende 
bedrag van mijn bankrekening af te schrijven:



Om de privacy van de kinderen in dit Doelenboekje te beschermen zijn andere namen gebruikt.

Kantoor: 

Korteling 1• 1679 VH Midwoud tel: 06 - 1673 8896

Zwijndrecht (Inleverlocatie goederen)
3336 LB • Dubbelweg 23
06 - 463 418 13

info@internationalekinderhulp.nl
www.internationalekinderhulp.nl
www.facebook.com/IKNeendoelinbeweging




