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Sinds1996 zettenwij ons in Oradeain voorjongeren
die op straatleven.Dejongerenzijnveelalopgegroeid
in een kindertehuis.
Zij leefdenop straaten kwamen
in aanraking
met alcohol,diefstalen prostitutie.
Zij
belanddenin de gevangenis
oí kregenmet verkrachting
te maken.
In de loop derjarenis de problematiek
verschoven
van de oudersnaarde kinderen.
Sociaal
Centrum
CasaLuminawil lichtbrengenin hun levens.Erzijn
programma's
voor peuters,kleuters
en schoolkinderen.
Bovenalwillenwij hen bekendmaken
met de liefdevan
de HereJezus.Onsverlangen
is dat de kindereneen
beteretoekomstzullenhebbenalshun ouders.
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Het doelvan het Moeder-en-kind
programmais er voor
te zorgendat de moedershun pijn uít het verleden
nietoverdragen
op hun kinderenen lereneengoede
moederte zijn.Het programma
bestaatuit:
O Het openenvan het Woordvan Cod,zingenen
biddenmet elkaar
O Themalessen
overondermeerhygiêneen
opvoeding.
O Het oefenenvan praktísche
vaardigheden,
zoalshet
in bad doen van de baby.
o Het delenvan vragenen problemenmet
Iotgenoten.
o Eengezondemaaltijdtijdenshet programma.
O Ondersteunen
van de moederin haarthuissituatie.
O Pastorale
hulp aan het gezin.
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De problematische
thuissituatie
maaktdat veelvan de
kindereneenachterstand
in hun ontwíkkelíng
hebben.
In CasaLumínais een kleinschalíge
kleuterschool
waarextraaandachtis voor hen.Zij lerenhíerde
vaardigheden
die zij nodighebbenvoor eengoede
aansluÍting
op de basisschool.
In CasaLumina
ontvangen
de kínderen
ook een maaltijd.
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Op de basisschool
wordt er veelaanthuiswerkvan de
kínderenverwacht.Hun vaakongeschoolde
ouders
kunnenhun hierbíjniet helpen.Na eengoedemaaltijd
krijgendezekinderenín CasaLuminabegeleiding
bij
hun huiswerk.
Zo kunnenzij de schoolbetervolgen
en hebbenstraksbeterekansenop een goedebaanof
vo r vn Io n n le id in o

Machtigimg
CentrumCasa
Ja, it steunde kinderenvan het Sociaal
Luminain RoemenÍë
21 1 10,
/ projectnummer
O lk kiesvoor persoonlijke
sponsoring
en machtigu orn
maandelijks
€ 25,-van onderstaande
;s[enino:í +o
schrijven.
O lk machtigu om maandelijks
€_
van
rekeníng
onderstaande
af te schrijven.
O lk machtigu om eenmalig€ _
van
af tp srhriiven
onderstaande
rekeninp
Ingangsdatum:

Rekemingnumrmer:
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Naam: Dhr/Mw/Fam
Adres:
Postcode:
Plaats:
ïelefoon:
E-mail:
Stuurmij info:
Datum:
Handtekening:
Zendenin gesloten
enveloppenaar:
Stichting
Children'sRelief
Postbus
2026
2930 AA Krimpenaande Lek
Herroepbaar
binnen30 dagen.

Sam"ren
0p vweg
Met uw bijdragegeeftu kinderenperspectief
op een
beteretoekomstalshun ouders.Helptu hen op weg?
Via het CasaLuminaAdoptiePlankuntu kinderen
persoonlijk
ondersteunen.
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lnfo CasaLuminaAdoptiePlan
Dvd "ThePotter'sHand"
Werkvakantiefolder
ChildReliefReizen
Voerenvan acties
InfobuIletin Chi ldren'sRelief (kwartaal
blad)
Cursus
Oriëntatie
op Zending
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Stichting
Children's
Reliefis verbonden
met OostEuropa
Zending

StÍchting
Children's
Relief
t'ostDus
2ult)
2930 AA Krimpenaan de Lek
ïelefoon:0180-521966
i nfo@chi Id rensre
Iief.nI
www.childrensrel
ief.nl
INC3584
Rabobank1333.76.699
Projectnr
21 1 10 CasaLumina
ErkendalsANBI

