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Sinds 1 996 zetten wi j  ons in Oradea in voor jongeren
die op straat leven. De jongeren zi jn veelal  opgegroeid
in een kindertehuis.  Zi j  leefden op straat en kwamen
in aanraking met alcohol,  diefstal  en prost i tut ie.  Zi j
belandden in de gevangenis oí kregen met verkracht ing
te maken.
In de loop der jaren is de problematiek verschoven
van de ouders naar de kinderen. Sociaal Centrum
Casa Lumina wi l  l icht brengen in hun levens. Er zi jn
programma's voor peuters, k leuters en schoolkinderen.
Bovenal wi l len wi j  hen bekendmaken met de l iefde van
de Here Jezus. Ons verlangen is dat de kinderen een
betere toekomst zul len hebben als hun ouders.
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Het doel van het Moeder-en-kind programma is er voor
te zorgen dat de moeders hun pi jn uít  het ver leden
niet overdragen op hun kinderen en leren een goede
moeder te zi jn.  Het programma bestaat ui t :
O Het openen van het Woord van Cod, zingen en

bidden met elkaar
O Themalessen over onder meer hygiêne en

opvoeding.
O Het oefenen van praktísche vaardigheden, zoals het

in bad doen van de baby.
o Het delen van vragen en problemen met

I otgen oten.
o Een gezonde maalt i jd t i jdens het programma.
O Ondersteunen van de moeder in haar thuissi tuat ie.
O Pastorale hulp aan het gezin.
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De problematische thuissi tuat ie maakt dat veel van de
kinderen een achterstand in hun ontwíkkelíng hebben.
In Casa Lumína is een kleinschalíge kleuterschool
waar extra aandacht is voor hen. Zi j  leren híer de
vaardigheden die zi j  nodig hebben voor een goede
aansluÍ t ing op de basisschool .  In Casa Lumina
ontvangen de kínderen ook een maalt i jd.
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Op de basisschool wordt er veel aan thuiswerk van de
kínderen verwacht.  Hun vaak ongeschoolde ouders
kunnen hun hierbí j  niet  helpen. Na een goede maalt i jd
kr i jgen deze kinderen ín Casa Lumina begeleiding bi j
hun huiswerk. Zo kunnen zi j  de school beter volgen
en hebben straks betere kansen op een goede baan of
vorvnIonnleidino
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Ja, i t  steun de kinderen van het Sociaal Centrum Casa
Lumina in RoemenÍë /  projectnummer 21 1 10,

O lk kies voor persoonl i jke sponsoring en macht ig u orn
maandel i jks € 25,- van onderstaande ;s[enino : í  +o
sch r i jven.

O lk macht ig u om maandel i jks € _ van
onderstaande rekeníng af te schri jven.

O lk macht ig u om eenmalig € _ van
onderstaande rekeninp af tp srhr i iven

Ingangsdatum:

Rekemingnumrmer:

TTTTTITTIT
Naam: Dhr/Mw/Fam

Adres:

Postcode:

Plaats:

ïelefoon:

E-mai l :

Stuur mi j  info:

Datum:

Handtekening:

Zenden in gesloten enveloppe naar:
St icht ing Chi ldren's Rel ief
Postbus 2026
2930 AA Krimpen aan de Lek

Herroepbaar binnen 30 dagen.
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Met uw bijdrage geeft u kinderen perspectief op een
betere toekomst als hun ouders. Helpt u hen op weg?
Via het Casa Lumina Adopt ie Plan kunt u kinderen
persoonl i jk ondersteunen.

Wilt u rneer vveten? \fnaag
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StÍcht ing Chi ldren's Rel ief
t'ostDus 2ult)
2930 AA Krimpen aan de Lek
ïelefoon: 0180-521966
i nfo@ch i I d rensre I ief. n I
www.ch i ldrensrel  ief .  nl

INC 3584
Rabobank 1333.76.699
Projectnr 21 1 10 Casa Lumina
Erkend als ANBI

lnfo Casa Lumina Adopt ie Plan
Dvd "The Potter 's Hand"
Werkvakant iefolder Chi ld Rel ief  Reizen
Voeren van acties
I nfobu I letin Ch i ld ren's Rel ief (kwartaal blad)
Cursus Oriëntat ie op Zending
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Sticht ing Chi ldren's Rel ief  is verbonden
met OostEuropa Zending


