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Eetdagen 

Zo 13/10/2019 Mosseldag, Casa Papa Giovanni,  
   noordlaan 111a in Winterslag/Genk 
Zo 15/03/2020 Smuldag, Casa Papa Giovanni 
   Noordlaan 111a in Winterslag/Genk 
 
In de bijlage vind je verdere informatie over de mogelijke keuze wat 
betreft het menu en hoe jullie kunnen inschrijven. 
 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 Dat we sponsors mogen vinden voor de nieuwe gezinnen en alle 
projecten. 

 Voor de volgende reis naar Oekraïne die gepland is in oktober. 
 Voor het team in Oekraïne en alle medewerkers in België. 
 Voor een goede gezondheid van Mario en Irène en Johan. 
 Voor de verdeling van de City Bijbels dat de Here God hun hart 

mag aanraken. Er komen mensen tot geloof. Bid dat ze mogen 
blijven volharden. 

 Voor de volgende eetdag in oktober hebben we nog hulp nodig. 
 Ook voor de administratie zoeken we iemand om te helpen. 
 

Graag willen we alle sponsors en mensen van harte danken die een gift 
geven aan of spullen geven voor het humanitaire werk van Iskra. Ook 
zijn we dankbaar voor het ondersteunende gebed waardoor we ons ge-
dragen voelen door de Heer. 
 
Jezus zegt: ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze 
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.’ Mat.25:40 
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Onze zomerreis naar Kalush is achter de rug. Het weer was zeer wisselvallig het 
heeft veel geregend. Maar dat heeft ons niet tegengehouden om ons humanitair 
werk te verrichten. Het is de Heer die ons de moed en kracht geeft om dit 
belangrijke werk te doen.  
 
We zijn drie dagen op het kantoor geweest in het revalidatiecentrum waar we rond 
de 185 gezinnen  hebben ontvangen. We hebben naar hun noden geluisterd en hun 
financiële hulp gegeven. Het bedrag dat zij krijgen is om voedsel aan te kopen. Zij 
ontvangen de hulp op basis van kastickets van de vorige periode. Ook krijgen de 
mensen gratis kleding en schoenen dat we uit België hebben meegenomen. Als er 
extra noden zijn zoals pampers, gasaansluiting of herstellingswerken dan krijgen 
zij extra financiële hulp. Dit wordt geregeld met de sociale dienst van de stad 
Kalush. Iskra geeft de sociale dienst het bedrag. De sociale dienst begeleidt de 
personen en zorgt dat de werken uitgevoerd worden en zij geven ons de facturen.  
 
De kinderen van het revalidatiecentrum waren in de zomer op kamp in de bergen. 
Ook dit project wordt ondersteund door Iskra. Negentig kinderen zijn samen met 
de moeders 10 dagen op kamp geweest. De moeders zorgen op het kamp voor hun 
kinderen.  
 
Actie revalidatiecentrum Zonnekinderen 
We willen voor de invalide kinderen een minibus aankopen met een lift. Deze is 
nodig om de kinderen elke dag van hun thuis te vervoeren naar het 
revalidatiecentrum. Nu komen ze te voet of met de bus. Ze worden gedragen door 
de moeder of gebracht met de rolstoel. Dit zou voor de moeders een zeer grote 
hulp zijn vooral in de winter als er veel sneeuw ligt. We hebben zicht op 
tweedehands bussen. We willen jullie aanmoedigen om een gift hiervoor te geven. 

Reisverslag Oekraïne  2019 
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Aanpassing project “Gezinsadoptie” 

 

Graag even jullie aandacht voor ons project “Gezinsadoptie”. 

Naast de financiële steun die de gezinnen ontvangen van jullie, wordt er 

een gedeelde van jullie gift ook gebruikt voor gerichte ondersteuning 

zoals het voorzien van pampergeld en het renoveren van de 

woongelegenheden van de gezinnen. Soms komen wij in woningen 

waar het water langs de muren afloopt en de muren zwart zijn van de 

schimmel of het raam is stuk en hebben ze dan dit hersteld door er 

gewoon karton voor te plakken. Omdat wij als vzw ISKRA vooral 

gericht zijn op kinderen willen we zo dan de leefomstandigheden van 

de kinderen die er wonen helpen verbeteren. Ook materiële 

benodigdheden zoals bedden, kasten of echt noodzakelijke 

basisbenodigdheden, denk maar in de winter aan de gasrekening voor 

de verwarming, voor de kinderen schooluniformen, schoenen of 

schoolgerief, worden gefinancieerd met jullie giften. Omdat er steeds 

meer behoefte is zijn we dan zo vrij om te vragen, indien het mogelijk 

is voor jullie als sponsor, de maandelijkse gift van €25,00 op te trekken 

naar €30,00 per maand. 

 

De sportzaal van de voetbalploeg FC Kolos in Horodok werd 

gerenoveerd. In de afgelopen periode zijn de kleedkamers en de 

douches afgewerkt. Ook is er een voordeur geplaatst en is er centrale 

verwarming aangelegd zodat de kinderen in de winter kunnen sporten. 

In twee grote zalen worden om de twee dagen zestig voetballertjes na 

de school opgevangen. Er zijn 21 voetballers die in Frankrijk een 

tornooi hebben gespeeld. De groep van 10 en 11 jarige hebben de 

tweede prijs behaald. De groep van 14 en 15 jarigen hebben de eerste 

prijs behaald. Iskra onderzoekt of het mogelijk is dat deze jongeren in 

het komende jaar ook in België een tornooi kunnen spelen. 
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Project Brood  

We hebben met de kinderen van het Project “BROOD” gesproken en 

naar hun bevinden gevraagd. Ze zijn allemaal zeer tevreden over de gra-

tis warme maaltijd dat ze dagelijks krijgen. Echter zijn wij erachter ge-

komen dat de kinderen die in het project “BROOD” zitten een kleinere 

maaltijdportie krijgen dan de betalende kinderen. Indien ze een normale 

portie willen, moeten ze een beetje geld extra betalen. Wij hebben nu als 

vzw ISKRA besloten deze extra kost voor de kinderen van project 

“BROOD” bij te passen. Wel zijn we dan zo vrij om te vragen, indien 

het mogelijk is voor jullie als sponsor, de maandelijkse gift van €10,00 

op te trekken naar €15,00 per maand. 

 

Kerk Blahodadh 

In de kerk is er in de zomer een kamp geweest met 130 kinderen. Er 

waren ook kinderen bij die gesponsord worden. Na het kamp hebben 5 

jongeren zich laten dopen in de rivier. In augustus heeft de kerk haar 25 

jarig bestaan gevierd. Samen hebben zij een dag gepicknickt in de ber-

gen. Het was een zeer leuke en gezegende dag.  

 

Giften fiscaal aftrekbaar 

De giften aan Iskra zijn fiscaal aftrekbaar tot en met 2022. Het mini-

mum bedrag van steun op jaarbasis dient 40 € te zijn. In maart zullen de 

fiscale attesten gegeven worden aan degenen die Iskra financieel onder-

steund hebben. 


