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December 2009 
Jaargang 7, Nummer 2. 

S t i c h t i n g  D e  R e g e n b o o g  

Inleiding: 

U heeft de nieuwsbrief van december 2009 in handen. 

In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Over de 

meeste zaken informeerden wij u al in de eerdere 

nieuwsbrief. Nu komen twee mensen aan het woord 

die nauw betrokken zijn bij het werk van onze 

stichting. In de eerste plaats Jack Keijzer als onze 

steunpilaar ter plaatse en daarnaast Ds. Egbert van der 

Weide, lid van de Raad van Toezicht.  

Jack Keijzer: 
 
“Ongelofelijk als je ziet hoe die kinderen 
opbloeien”. 
 
Wie is Jack Keijzer? 

In vorige nieuwsbrieven bent u zijn naam al diverse 

keren tegengekomen. 

Hij werd geboren in Dinteloord op 12 mei 1965. 

Na de MAVO deed hij MTS 

Bouwkunde en vervolgens 

MTS Weg- en 

Waterbouwkunde. 

Als dienstplichtig militair, 

lichting 87-3, diende hij 

zestien maanden het 

vaderland, waarvan 10 

maanden in Seedorf 

(Duitsland).  

Daarna ging hij aan het werk 

bij de Ossendrechtse Beton 

industrie (OBI) als hoofd 

van de kwaliteitsdienst (er was maar één persoon op 

die afdeling, vermeldt hij er bij). Vervolgens werkte hij 

bij de Zuid Nederlandse Asfalt centrale (ZNAC) in 

Breda en werd hij technisch tekenaar bij de Dordtse 

Glashandel. 

Sinds februari 1992 is hij werkzaam in het Hongaarse 

Nyiregyháza (niet ver van de Oekraïense grens) in een 

tehuis voor lichamelijk en/of verstandelijk 

gehandicapte meisje/vrouwen. Hij is daar hoofd van de 

technische dienst. De eerste drie jaren was hij als 

vrijwilliger werkzaam, daarna in vaste dienst. Jack is in 

1994 getrouwd met Angéla Stekler, een Hongaarse die 

inmiddels prima Nederlands spreekt. Ze kregen in 

1997 een kindje, Lidia, dat na 26 dagen is gestorven. 

In augustus 2002 namen ze de één maand oude Martin 

Krisztián als hun zoon aan. Op 23 februari 2005 werd 

zoon Ruben Dániel geboren.  

 

Je zou kunnen zeggen dat Jack Keijzer zijn hart aan 

Hongarije heeft verpand. Nog voor de val van de 

Muur, november 1989, reisde hij met ‘Youth for 

Christ’ naar dat land. Wat hij deed was eigenlijk niet 

toegestaan, omdat Jack nog dienstplichtig militair was 

en Hongarije tot ‘de vijand’ behoorde. In de 

daaropvolgende jaren ging Keijzer weer voor diaconale 

werkvakanties naar Hongarije, ook naar Nyiregyháza, 

de plaats waar hij sinds 1992 woont en werkt.  

Na een periode van drie maanden van onbetaald verlof, 

om te werken in het tehuis voor lichamelijk en 

verstandelijk gehandicapte meisjes en vrouwen, kwam 

Jack in 1991 terug in Nederland bij zijn oude 

werkgever als technisch tekenaar. Maar het begon bij 

hem enorm te knagen, vertelt hij.  

,,In januari 1992 had ik het idee dat ik in Hongarije 

‘beter’ werk zou kunnen doen. In het tehuis moesten 

rolstoelkinderen op hun knieën naar de wc omdat twee 

deuren zo smal waren dat ze er met hun rolstoel niet 

door konden. De druppel voor mij was een 

tekenproject voor een winkelstraat in Vlissingen met 

een glaskapconstructie. De architect belde me dat hij 

de dakgoot, op vijf meter hoogte, te breed vond. Na 

heen en weer praten werd de dakgoot uiteindelijk 1 

centimeter smaller. Toen heb ik ontslag genomen, dat 

soort discussies beviel me helemaal niet. Eind februari 

1992 ben ik op de trein gestapt naar Nyiregyháza. Het 

plan was er een jaar te blijven, intussen zijn dat er al 

bijna achttien geworden.’’  

In het tehuis is hij hoofd technische dienst. Dat is de 

officiële benaming. In de praktijk, vertelt Jack, doet hij 

alle werkzaamheden, behalve de kinderen verzorgen. 

 
   Jack Keijzer 

              Bouwoverleg in de FTCH  Visk 
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Dat gaat van badkamers verbouwen, kamers 

opknappen, rolstoelen, speelgoed en wasmachines 

repareren tot en met het gebouw isoleren. Voor dat 

alles is geld nodig en veelal zoekt hij daarvoor 

sponsors.  

Enkele jaren geleden legde Cees van de Kerk, 

voormalig voorzitter van stichting ‘De Regenboog’, 

contact met Jack Keijzer die hij kende vanuit 

Maassluis. Sindsdien is Jack voor onze stichting een 

uiterst belangwekkende schakel tussen Nederland en 

de hulpprojecten in de Oekraïne. Behalve het 

begeleiden van de bouw- en verbouw activiteiten van 

de zeven FTCH’s, is Jack met zijn kennis van de 

Hongaarse taal en cultuur van grote waarde om de 

cultuurverschillen te overbruggen. In het gedeelte van 

de Oekraïne waar stichting ‘De Regenboog’ actief is 

wordt voornamelijk Hongaars gesproken.  

Cultuurverschillen 

=Hoe belangrijk zijn die cultuurverschillen eigenlijk? 

,,Dat is vaak erg spannend. Vaak weet ik al dat men in 

Nederland niet echt tevreden zal zijn met de 

antwoorden die ik krijg vanuit de Oekraïne. Het is dan 

zaak om uit te leggen waarom ze juist zó antwoorden. 

Oekraïners voelen zich vaak aangevallen als ze een 

vraag krijgen. Gelukkig merk ik dat het contact steeds 

beter verloopt. De regelmatige bezoeken die het 

bestuur uit Nederland brengt aan de stichting Samuël, 

de samenwerkingspartner in de Oekraïne, dragen daar 

zeer zeker aan bij. Gelukkig weten beide stichtingen 

van elkaar dat bij iedereen het welzijn van de kinderen 

voorop staat. Ik vind het ook geweldig om te zien hoe 

de kinderen die in een FTCH terecht komen als het 

ware gered worden.’’  

=Hoe ga jij om met die cultuurverschillen? 

,,Ik probeer altijd naar twee kanten uit te leggen 

waarom men iets op die manier doet of juist dat wil 

weten. In het Hongaarstalige deel van de Oekraïne is 

men niet zo direct als de Nederlanders gewend zijn. 

Tijdens het vertalen moet ik de vragen als een soort 

cadeautje verpakken en zorgen dat zij het uit mogen 

pakken. De Nederlanders zijn vaak zo precies. Een 

bouwtekening in de Oekraïne is een stuk eenvoudiger 

dan in Nederland. Hoe een detail er uit komt te zien, 

bekijken ze wel als het zo ver is.’’ 

In een aantal huizen zijn de ouders momenteel bezig 

met verbouwingen. Jack merkt dat de ouders zich 

volop inzetten en hun best doen de kosten te beperken. 

Hij vertelt met enthousiasme over het bouwproject van 

het eerste standaard-huis in Visk. Na aanvankelijke 

aarzelingen over de aanpak bij ‘De Regenboog’ bleek 

hoe serieus deze mensen aan de slag gingen. Het ging 

zo voortvarend dat de bouwers al in de afbouwfase 

zitten. ,,Men zou graag willen dat het nieuwe gezin de 

wand- en vloertegels en dergelijke uitzoekt. Maar 

helaas, de procedure om een nieuw gezin te vinden 

voor deze FTCH heeft nog geen resultaat opgeleverd. 

Het contact met de mensen uit Visk is geweldig. Ze 

zijn heel trots op hun huis. Ze kunnen ook allerlei 

materialen heel goedkoop regelen. Het hek met de 

poorten aan de weg is al gereed, hier heeft men dus 

zelf een sponsor voor gevonden. Er is sprake van een 

prachtige samenwerking. Straks krijgen weer een 

aantal kinderen uit de staatstehuizen de mogelijkheid 

om in een ‘gewoon’ gezin op te groeien.’’ 

Veelbetekenend voegt Jack eraan toe dat ,,wie wel eens 

in een staatstehuis is geweest direct weet wat dat 

betekent’’.  

Economische crisis 

Jack en zijn gezin ervaren de economische crisis aan 

den lijve. In Hongarije stijgen de prijzen al een tijdje 

behoorlijk, vooral gas en elektriciteit zijn flink duurder 

geworden. In de gezondheidszorg zijn de lonen al jaren 

niet omhoog gegaan, terwijl de dertiende maand niet 

meer wordt uitgekeerd. ,,Ik verdien hier ongeveer 400 

euro per maand. Met twee kleine kinderen valt het dus 

niet mee om rond te komen. Gelukkig krijgen we veel 

kleren en dergelijke uit Nederland.’’ 

=En hoe werkt de crisis uit in de Oekraïne en wat heeft 

dat voor effect op de FTCH’s? 

 
Bestuursoverleg bij Stichting Samuël, vlnr: 

Géza Sipos, Piet de Jong en Piet Houtman 

 
   Muziek is belangrijk!, FTCH Péterfalva 
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,,De Oekraïne blijft toch een apart land’’, legt Jack uit. 

,,Omdat de inwoners van dat land al gewend waren 

weinig loon of uitkering te krijgen, hebben ze vaak een 

groentetuin en, als het even kan, een paar varkens. Als 

je daar in het ziekenhuis moet zijn dan weet je dat je 

alles zelf mee moet nemen, niet alleen medicijnen en 

verband maar in veel ziekenhuizen ook je eten. Dan 

maakt een economische crisis niet zo veel meer uit.’’ 

Jack denkt dat de FTCH’s ook niet heel veel last van 

de crisis ondervinden omdat de overheid nog altijd de 

dagelijkse exploitatiekosten van de gezinnen in de 

FTCH’s voor haar rekening neemt.  

,,Wel stijgen natuurlijk de prijzen, vooral de 

energieprijs. Dan blijft er aan het eind van de maand 

wel minder over. Volgens mij is dat nog voldoende om 

‘normaal’ van te kunnen leven. Uit eten gaan is er niet 

bij en ook de dagtochtjes of kleine vakanties die men 

met de kinderen maakt raken in de knel. Dat is erg 

jammer omdat die eendaagse trips altijd erg leuk waren 

voor de kinderen en voor de ouders van belang om wel 

en wee met elkaar te delen.’’ 

=Wat zou stichting ‘De Regenboog’ en haar achterban 

kunnen doen? 

,,Ik hoop van harte dat de vrienden en sponsors van 

‘De Regenboog’ ook in deze ‘slechte’ tijden weer een 

bijdrage willen leveren om de kinderen een leven te 

geven waar ze recht op hebben. Ik vind het heel lastig 

om aan te geven wat voor enorm verschil het is om te 

leven in een staatstehuis of in een FTCH. Maar, geloof 

me, ik heb gezien hoe ongelofelijk kinderen in een paar 

maanden tijd opbloeien als ze in een FTCH zijn 

opgevangen. Kleine kinderen die ‘plotseling’ kunnen 

lopen en in een paar weken vele kilo’s aankomen. 

Deze kinderen kregen zo de kans een ‘normaal’ leven 

te gaan leiden.’’ 

Ds Egbert van der Weide: 
 
‘Economische crisis geen reden voor 
ander geefgedrag’ 
 

,,De hulp van kerk naar kerk is de beste vorm van 

hulpverlening. De lijnen zijn kort en de vrijwilligers 

aan beide kanten zijn zeer betrokken. Je weet dan zeker 

dat er niet met geld wordt gesmeten en dat het geld uit 

giften van meelevende particulieren goed wordt 

besteed. Dat spreekt me zeer aan in deze vorm van 

hulpverlening.’’ Dominee Egbert van der Weide, 

verbonden aan de PKN in Noordwijkerhout, maakt 

sinds zes jaar deel uit van de ‘Raad van Toezicht’ van 

stichting ‘De Regenboog’.  

Toen hij nog in Maassluis ‘stond’ werd hij door het 

bestuur van de stichting benaderd om in de ‘Raad van 

Toezicht’ plaats te nemen. ,,Dat paste in de kerkelijke 

verbreding en professionalisering waar het bestuur van 

‘De Regenboog’ mee bezig was’’, vertelt Van der 

Weide. ,,Ik kende de stichting al een beetje vanuit 

artikelen uit de plaatselijke pers.’’ De opzet van een 

bestuur met toezichthouders vindt hij ,,nuttig en 

zinvol’’. Wel merkt hij, nu hij op enige afstand van 

Maassluis woont en werkt, dat je ,,er iets minder van 

mee maakt’’. Toch vindt hij het goed voor de 

helderheid van het bestuur dat er een vorm van toezicht 

is waarbij het bestuur verantwoording van het 

gevoerde beleid kan afleggen.  

Van der Weide is zelf nog niet in de Oekraïne geweest. 

Wel is hij in het Hongaarstalige deel van Roemenië 

geweest, waar vergelijkbare problemen spelen als in 

 
  Zomerkamp voor FTCH ouders en kinderen 

    Kinderen uit de FTCH’s op zomerkamp 

 
 István in zijn groentekas, FTCH Tiszabökény 
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het deel van de Oekraïne waar de stichting de FTCH’s 

heeft opgezet,  

Het bestuur van ‘De Regenboog’ heeft besloten de 

prioriteit van de hulp vooralsnog te leggen bij de 

sociale begeleiding van de ouders en de pleegkinderen 

in de FTCH’s. Van der Weide acht dat een ,,logische 

keus’’. ,,Die vorm van hulp is nu nodig. Je kunt beter 

weinig goed doen dan veel tegelijk aanpakken en 

minder goed doen. Van te voren weet je ook niet 

precies waar je in de hulpverlening tegenaan loopt. Het 

zou onbarmhartig zijn als je dan als bestuur zou 

zeggen: ‘daar zijn we niet voor, ga heen en houdt u 

warm’. Deze vorm van begeleiding moet je dus 

oppakken.’’ 

De economische crisis woedt wereldwijd. Maar de 

effecten zijn heel verschillend. In Nederland is de 

crisis, zeker als je werk hebt, in de uitwerking 

vooralsnog beperkt. In de Oekraïne komt de crisis 

echter hard aan.  

Kan de stichting, in deze barre tijden, toch een beroep 

doen op de achterban om het werk van ‘De 

Regenboog’, ook in financieel opzicht, te blijven 

steunen? 

Ds. Van der Weide aarzelt geen moment om deze 

vraag bevestigend te beantwoorden. ,,Het mag hier 

economisch iets slechter gaan, maar we hebben nog 

heel veel te besteden. Als je dat ziet dan zul je niet 

stoppen met het ondersteunen van al die mensen die 

onze steun zo nodig hebben. Ik merk ook in mijn 

omgeving dat mensen niet stoppen met het geven van 

giften. Hooguit zullen ze wat minder geven, dat hangt 

van persoonlijke omstandigheden af. Daarom zal de 

een wellicht wat minder kunnen geven en een ander 

juist wat meer.’’ 

Giften 

Aan het einde van dit jaar zeggen we onze sponsors en 

donateurs zeer hartelijk dank voor de vele giften die 

we ook dit jaar weer ontvingen. 

Een speciaal woord van dank gaat naar de Govert van 

Wijn stichting. Van hen ontvingen we het fraaie bedrag 

van € 4.000 voor ons werk in de Oekraïne. Dit geld 

wordt op dit moment gebruikt voor een aantal zeer 

noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in de FTCH 

van Péterfalva. Ook diverse collectes en acties 

leverden erg mooie bedragen op.  

 

Uw steun blijft nodig! 

Om het werk van onze stichting goed te kunnen 

voortzetten is en blijft uw steun nodig. Op dit moment 

beschikken we over  voldoende fondsen om de 

exploitatiekosten te dekken. Er is echter na de 

realisering van de FTCH in Visk weinig buffer meer 

aanwezig voor onvoorziene omstandigheden. 

Bovendien zal er voortdurend geld nodig blijven om de 

FTCH’s verder aan te passen aan de naar 

volwassenheid toegroeiende kinderen, zoals het 

realiseren van extra kamers door bijvoorbeeld het 

uitbouwen van de bovenverdieping van de FTCH’s in 

Beregszász en Csetfalva.  

Daarnaast zal de komende tijd extra geld nodig zijn om 

een meer professionele begeleiding en ondersteuning 

van de ouders in de FTCH’s te realiseren. 

We stellen het dan ook zeer op prijs als u onze 

stichting wilt steunen in de vorm van een gift. 

De kinderen in de Oekraïne, die door de opvang in een 

FTCH weer een toekomst krijgen, zullen u er dankbaar 

voor zijn. 

Giften zijn welkom op gironummer 182993 t.n.v. 

Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis. 

Correspondentieadres 

Caroline van Hoeven-Koning 

Trasmolen 39 

3146 TE Maassluis 

Tel. 010-5927987 

E-mail: clhoeven@gmail.com 

Website: www.stichtingderegenboog.nl 
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