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Zorgdragen voor de koning

“Dan zal de Koning hen zeggen… Ik was 
Ziek… een Vreemde… Hongerig… 
Dorstig… Naakt… in de Gevangenis en…”
Wanneer Elisa naar het Las Palmas 
kinderdorp op de Dominicaanse 
Republiek werd gebracht, was zij hongerig, 
ziek en had dringende nood aan een 
stabiele familie die haar die liefdevolle 
zorg zou kunnen geven die zij zo nodig 
had. Hier haar verhaal:
Omwille van een destructieve 
levensstijl, kan de moeder niet meer 
voor Elisa en haar broers en zusjes 
zorgen. Ieder kind heeft ook een andere vader. 
Elisa’s moeder bevindt zich in een ver gevorderd stadium 
van tuberculose en zal dit waarschijnlijk niet overleven.
 “Ziek… en je hebt mij bezocht”
Overheidsfunctionarissen die bezorgd waren over Elisa’s 
situatie, zijn tussen beiden gekomen en hebben ons 
gevraagd om Elisa op te nemen in de ICC Familie. 
Vooraleer dit eerst te aanvaarden, heeft onze 
projectdirecteur, Samilin, gevraagd om Elisa eerst medisch 
te evalueren. Elisa werd positief getest voor tuberculose, 
maar heeft het niet en  zij  is ook niet besmettelijk.
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Nieuws uit onze kinderdorpen:

• het verhaal van Elisa in de 
Dominicaanse Republiek

• bezoek van het Hoge 
Gerechtshof in Guatemala

• nieuws en noden van onze 
kinderen in de D.R. Congo

• resultaat 12de eetfestijn van 
ICC
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“Een vreemde… en je hebt mij opgenomen”
Na veel zorgvuldige overweging en gebed, heeft Samilin ermee ingestemd om Elisa te 
aanvaarden wanneer zij de nodige en juiste behandeling zou krijgen zoals dit zich voorschrijft in 
zulke situaties. Samilin heeft Elisa naar een kinderimmunoloog gebracht. Zij ontvangt de nodige 
medische zorgen om de andere kinderen van het project te beschermen.
"Hongerig, dorstig, naakt … en je gaf me eten, water en kleding"
Wanneer Elisa bij ons arriveerde, leed zij aan ondervoeding. Het personeel van Las Palmas 
voorzag haar direct van het nodige eten en kleding alsook water om te drinken en een bad om 
haar te wassen. Na een korte tijd, zag Elisa er veel beter uit en voelde zij zich ook beter.
Alhoewel haar weg naar herstel lang kan zijn en haar toekomst onzeker, één ding is zeker: met de 
liefdevolle steun van genereuze ICC families zoals u, heeft Elisa de mogelijkheid nu om te 
genezen zowel lichamelijk als emotioneel.
"In de gevangenis ... en je bent bij mij gekomen"
Anders dan de meeste gevangenen, zijn weeskinderen zoals Elisa onschuldige slachtoffers die 
gevangen worden gehouden door omstandigheden die ver buiten hun macht liggen. Toch zijn de 
ketenen van armoede, misbruik en verwaarlozing heel reëel. De missie van ICC is om deze 
kinderen te bezoeken, de ketens los te maken die hen binden en hen bevrijden - en hen hoop te 
geven voor de toekomst. Dit is een speciale reddingsmissie waarbij de hele ICC-familie het 
voorrecht heeft om deel te nemen.
Kun je zien dat het weeskind in een unieke betekenis past in elk van de beschrijvingen van "de 
minste van deze" waar Jezus over sprak in Mattheüs 25?
De wees is een vreemdeling die moet worden opgenomen en bevrijd uit de gevangenis van 
armoede, misbruik en verwaarlozing.
De wees heeft honger, dorst, naakt en draagt alleen de kleren die hij of zij heeft. En ja, veel 
kinderen zoals Elisa zijn ziek.
Wanneer je een weeskind steunt, demonstreer je niet alleen een speciale soort liefde voor één 
van de kinderen van Jezus in nood, je toont ook je liefde voor Jezus zelf.
Wat een zegen voor de kinderen! En wat een zegen voor jou! Laten we bij het begin van dit 
nieuwe jaar onze vastberadenheid hernieuwen om Jezus' oproep om Hem te dienen te 
beantwoorden door "de minste van deze" te dienen.

Namens de kinderen in de ICC-familie, bedankt voor 
uw genereuze steun.
En namens het ganse ICC België Team een Gelukkig 
en Gezegend 2019 toegewenst!

Ronny Van Dessel
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Hoge Gerechtshof van Guatemala bezoekt Los Pinos

Zoals bij vele overheden in Centraal Amerika, staat Guatemala ook onder druk van de wereldwijde 
gemeenschap om instellingen voor kinderen de rug toe te keren en te opteren voor een meer 
traditionele vorm van pleegzorg. Daartegenover is het ICC model van een kinderdorp gebaseerd 
op het leiden van gezinnen die elk zorg dragen voor een 8-tal kinderen. 
Vrij recent heeft een ambtenaar van het hoge gerechtshof van Guatemala, die zelf ook adventiste 
is, het Los Pinos kinderdorp bezocht in Poptun. Zij was zeer onder de indruk en zei: “Dit is het 
model dat werkt. We hebben het hier voor ons. Waarom zouden we geld uitgeven om mensen 
naar New York te sturen om seminaries bij te wonen over de zorg van kinderen? Dit werkt!”
Zelfs tussenin zulke druk van buitenaf, blijft het Los Pinos kinderdorp floreren. De lagere school 
loopt zeer goed onder het leiderschap van een nieuwe directeur die voordien één van de 
administratoren was op de middelbare school ICAP, dat zich naast de lagere school bevindt.

Landbouw is nog steeds het meest 
potentieel om het kinderdorp te 
voorzien van de nodige 
zelfredzaamheid, dit door de ligging 
van het project. Voedsel dat groeit in 
de tuinen van Los Pinos, voorziet 
een uitstekende voeding voor de 
kinderen. Alle andere voedsel dat 
niet nodig is voor het kinderdorp, 
wordt verkocht. Een nieuwe serre 
werd vrij recent geïnstalleerd. Dit zal 
de oogsten beschermen van schade 
teweeggebracht door slecht weer en 
insecten.
Het personeel van Los Pinos is de 
mogelijkheid aan het onderzoeken 
om een kleine winkel te ontwikkelen 

in het dorp van Poptun, waar boerderij- en bakkersproducten kunnen verkocht worden. Deze 
winkel zou ook bulkverpakkingen zoals bonen en rijst 
kunnen voorzien.
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Nieuws en noden van ICC kinderen in de 
Democratische Republiek Congo

Er zijn 101 kinderen in het Patmos kinderdorp en nog eens 28 die geavanceerde onderwijsstudies 
volgen. Dit maakt van het Patmos kinderdorp het grootste project binnen de ICC familie. 
Momenteel zijn er 9 huizen.
We zijn de Heer ook dankbaar dat, ondanks nieuws over een ebola uitbraak in Congo, onze 
kinderen niet werden geïnfecteerd.
In de herfst van 2017 zijn er vele 
nieuwe kinderen bijgekomen 
omwille van modderstromen en 
aanvallen van de rebellen. Deze 
kinderen zijn nu iets meer dan een 
jaar bij ons. Zij stellen het goed op 
dit moment. Wij hopen dat na de 
verkiezingen het land op een 
positieve manier erop mag 
vooruitgaan en dat er terug vrede 
en stabiliteit mag komen.
Er is een dringende oproep 
binnengekomen van Désiré Murhima, de project administrator van het Patmos kinderdorp. De 
kinderen hebben nood aan kleding! Het is nu reeds enkele jaren geleden dat er nog eens een 
container met goederen werd verzonden naar het project.
De kleding reserves zijn uitgeput en het operationele budget dekt op dit moment niet alle noden 
om de kinderen te kleden. Het zal nog een lange tijd duren vooraleer er nog eens een container 
vanuit ICC Internationaal kan gestuurd worden. Op dit moment heeft ieder kind minsten één 
volledige outfit nodig.
Dit houdt in hemden of blouses, broeken of rokken, schoenen en ondergoed. Indien u graag een 
gift wil doen voor dit bijzondere project, kan dit op ons vertrouwde rekeningnummer:
BE53 7342 0009 6053 onder vermelding van “Kleding voor Congo”.

Rekeningnummer BE53 7342 0009 6053  BIC KREDBEBB 
ondernemingsmummer 4436.070.31 �  / �4 5



International Children’s Care België vzw

12de ICC Eetfestijn

Het 12de ICC Eetfestijn, dat plaatsvond tijdens het 3de weekend van oktober 2018, kende wederom 
een groot succes.
Dankzij de lekkere menu’s van Patrick (onze huiskok) en de Krewellige Bidet (vegetarisch menu) 
en de medewerking van vele enthousiaste mensen, mochten we dit jaar een 170-tal mensen 
ontvangen.

Voor de muzikale noot zorgde dit jaar AfroD’ziak. 
Ook was er de mogelijkheid om 
miniatuurschilderijtjes te kopen, geschilderd door 
een jonge ICC sponsor.
De opbrengst van dit festijn, samen met de 
tombola, bedroeg een € 2.600,00.
Dank u wel!

KLEUR HET LEVEN VAN 
EEN KIND….
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