
 

 

 

Wij gaan met vzw ISKRA weer een nieuw werkjaar tegemoet.  

Graag willen wij jullie een gezegend en gelukkig 2019 toewensen.  

Onze focus voor 2019 blijft gericht op de financiële ondersteuning van de arme gezinnen 

en het project “BROOD”. Vooral blijven we gefocust op de arme kinderen en hun gezin. 

Het revalidatiecentrum zit uiteraard gebakken in ons hart dat we dan ook blijven 

ondersteunen.  

De kerk “BLAHODATH” en de zondagsschool van de kerk blijven vanzelfsprekend ook 

onze aandacht behouden.  

Maar in 2019 zouden wij graag één project extra willen belichten, zeg maar een soort 

“jaarproject” lanceren, dat al langer in onze harten leeft. Om  de Zonnekinderen 

dagelijks maar vooral ook in de winterperiode te kunnen opvangen in het 

revalidatiecentrum, zijn de gesprekken opgestart voor de aankoop van een busje met een 

rolstoellift. In de winter kunnen de kinderen namelijk moeilijk ter plaatse geraken 

omwille van de sneeuw. Het is niet gemakkelijk om te voet door de barre 

weeromstandigheden te ploeteren, zwijg stil als je dat moet doen met een rolstoel. Er 

zijn reeds enkele giften binnengekomen voor dit onmisbaar project “busje met 

rolstoellift” en dit zouden we dan ook zéér graag willen realiseren in 2019. De aankoop 

en de administratieve aangelegenheden om het busje te kunnen laten rondrijden in 

Kalush voor de “Zonnekinderen” kosten handenvol geld. Daarom onze vraag voor dit 

project extra te ondersteunen. Alle giften voor dit project zijn uiteraard ook fiscaal 

aftrekbaar vanaf  €40,00 op jaarbasis. 

Wij, Mario & Irene en Johan, als bestuur zijnde van vzw ISKRA, willen jullie van harte 

danken uit naam van de mensen van Kalush in Oekraïne, voor jullie trouwe en loyale steun, 

zowel financieel, materieel en jullie gebeden. 
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Dit is wat God gezegd heeft: God wilt ons het eeuwige leven geven, en we 

krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. Iedereen die verbonden blijft met 

de Zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de 

Zoon, krijgt het eeuwige leven niet. 

  

   1 Johannes 5 vers 11 en 12 

http://www.vzwiskra.be/


 

 

 

De perfecte donor 

2019 komt met rasse schrede dichterbij en dus zijn wij nu in de feestmaand 

aanbelandt met heel veel sfeer en tradities. De Kerstmenu’s zijn achter de rug maar 

de eindejaar gerechten worden nu volop gepland, de kerstbomen  werden aangekocht 

en versierd. Kerstmarkten worden nog druk bezocht om toch nog het laatste snuifje 

Kerstsfeer op te doen samen met onze geliefden en dierbaren. Ook de jaarlijkse 

kerstfilms op de televisie, waarbij we dan lekker languit in onze warme zetel konden 

duiken op de gure winterdagen, zijn bijna terug opgeborgen voor Kerst 2019.  

Er is echter een film die niet met Kerst werd uitgezonden maar mij toch heel sterk 

aan het kerstverhaal doet denken. De filmvertolking van het boek “My sister’s 

keeper”. In grote lijnen gaat deze film over een echtpaar dat te horen krijgt dat hun 

2 jarig dochtertje lijdt aan de ziekte leukemie. Met een perfecte donor zou hun 2 

jarige dochter kunnen overleven. Daar een broer of een zus de perfecte donor is, 

besluit het koppel om terug een zwangerschap aan te gaan, om zo aan die perfecte 

donor te komen voor hun ziek dochtertje, die zonder haar toekomstig zusje of 

broertje ten dode is opgeschreven. Dit kindje moest dus eigenlijk alleen maar geboren 

worden om  het leven te kunnen redden van anderen.  

Dit verhaal komt mij zo bekend voor! Ongeveer 2018 jaar geleden is dit ook al 

gebeurd. Onze hemelse Vader heeft toen Zijn geliefde zoon, Jezus Christus, als mens 

laten geboren worden op deze aarde, opdat wij, Zijn andere geliefde kinderen, die 

geschapen zijn naar Zijn beeld, gered zouden kunnen worden van de eeuwige dood. 

Jezus is dus ook  als mens geboren zodat wij, Zijn geliefde kinderen, niet verloren 

zouden gaan maar eeuwig leven zouden hebben. Jezus is de ultieme perfecte donor 

voor ons mensen. Anders dan in de film “My sister’s keeper” is Jezus niet alleen 

geboren voor ons, maar ook gestorven voor ons én heeft Hij de dood overwonnen door 

op te staan uit de dood, zodat wij eeuwig kunnen leven met Hem. Laten wij met deze 

feestdagen in gedachten houden dat onze  perfecte  donor, Jezus Christus is 

geboren, het feest van  “De Eerstgeborene van de Schepping”, het verjaardagsfeest 

van Jezus Christus onze levensreddende donor. 

Vzw ISKRA wenst jullie, donateurs en vzw ISKRA-sympathisanten een heel gezegend 

en vooral een gezond en gelukkig 2019. 

 

 

 


