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Op 31 december 2009 stuurde ik velen van jullie een bericht over mijn activiteiten voor
het Center for the Protection of Children in Bishkek. Aan betrokkenen kan ik melden dat
alle donaties via ICCO gelukkig boven water zijn gekomen en aan CPC zijn overgemaakt.
Inmiddels zijn er al weer twee maanden verstreken. In die twee maanden is er veel
gebeurd. Alle reden om jullie op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Stichting Elnura (Elnura betekent "Lichtstraal in de duisternis")
De gesprekken met Elnura, een stichting die tot nu toe haar aandacht
hoofdzakelijk richtte op de ouderen in Kyrgyzstan, zijn in een
stroomversnelling geraakt. Mijn activiteiten voor CPC pasten naadloos
binnen de doelstelling van de stichting en inmiddels is een
samenwerking gerealiseerd. Daarover zou ik veel kunnen vertellen, maar alle informatie
is te lezen op de website www.elnura.nl, ook over de totstandkoming van de
samenwerking (zie homepage en tabblad CPC). Daarnaast is natuurlijk alles te vinden
over het werk voor de ouderen in Kyrgyzstan via Babushka Adoption. De site wijst helder
en duidelijk de weg.

Center for the Protection of Children (CPC)
Ik ervaar de samenwerking met Elnura als een nieuwe start met goede
mogelijkheden om de steun aan de kinderen van CPC uit te breiden en te
intensiveren, zonder daarbij de kleinschalige persoonlijke benadering te
verliezen. Wat wij in de achterliggende jaren hebben opgebouwd is daarvoor een stevige
basis. Tijdens de gesprekken die ik in het najaar van 2009 heb kunnen voeren met
betrokkenen is mij duidelijk gebleken dat steun nog altijd nodig is.
Allereerst ontmoette ik twee jongens, Almaz (18) en Kuruchbek (21),
die op jongere leeftijd zijn opgevangen en begeleid door CPC. In een
uitwisselingsprogramma van ICCO/Kerk in Actie waren zij met meer
jongelui uit Kyrgyzstan twee weken in Nederland. Het was heel
bijzonder met deze jongens kennis te maken. Om een indruk te
krijgen van Almaz (links, zonder pet) en zijn toekomstplannen verwijs
ik naar de website.
Kort daarna heeft Mira Itikeeva (links op foto), de directrice van
CPC, een paar dagen bij mij gelogeerd. Zij was op uitnodiging van
een Deense sponsor van CPC (min of meer de Deense evenknie
van Kerk in Actie) voor een cursus in Denemarken. Die
gelegenheid hebben wij aangegrepen om elkaar te ontmoeten.
Naast bezoekjes aan een aantal toeristische attracties hebben wij
veel gepraat over haar toekomst en die van CPC. Zij is sinds 1998
de drijvende kracht achter CPC en vroeg zich nu af – ze is inmiddels 40 jaar - of dit ook
haar toekomst zou zijn. Er is veel gewikt en nog meer gewogen. Niet lang terug in
Denemarken schreef zij mij:
"…. and later I came to conclusion that we (CPC) bring changes to the life of children as
Almaz and their families. Of course I knew about it before. But never thought that CPC
work can make such positive effect on their life. ….. and now I see we can make
changes, we can reach goals which are sustainable. This is really important for me. And I
think my place for now is at CPC to help such children and families. And I believe that we
can do it and can do more!"
Allemaal indrukken die mij er weer van hebben overtuigd dat onze steun op de goede
plek terecht komt. En om die steun gaat het! We gaan door met het adoptieproject om
het kinderen van CPC mogelijk te maken naar school te gaan om daarmee een goede
basis te krijgen voor een betere toekomst.
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Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat alle donaties voor 100% ten goede komen aan de
kinderen. Daarin verandert niets. Mag ik (weer) op jullie steun rekenen?
Op de site staat een formulier, waarop alle mogelijkheden voor financiële steun zijn
vermeld en waarmee je op een eenvoudige manier je eventuele bijdrage kunt doorgeven.
Er staat ook nog eens kort en bondig vermeld waaraan een CPC-kind moet voldoen om te
kunnen deelnemen aan dit project  via tabblad CPC doorklikken naar het formulier of
rechtstreeks naar http://www.elnura.nl/financiele-adoptie-van-een-.html.
Het is belangrijk te weten dat Stichting Elnura valt onder de zogenoemde ANBI-regeling.
Een gift aan de stichting is daarmee aftrekbaar voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. Meer informatie over de regeling is te lezen op de website van
de belastingdienst 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/niet_commerciele_organisaties.html

Het verslag van de al deelnemende leerlingen over het schooljaar 2009/2010 met de
plannen voor 2010/2011 ontvangen jullie dit jaar waarschijnlijk niet eerder dan in
oktober. Ik ben namelijk van plan eind deze zomer een vakantiereis te maken door
Centraal Azië (deel van de Zijderoute) met als eindpunt Bishkek. Daar blijf ik nog een
aantal dagen om alle contacten die ik daar heb, te bezoeken en CPC weer van heel
dichtbij te ervaren. Ik hoop daar dan – dankzij jullie steun – heel veel blije
schoolkinderen te ontmoeten.
Voor alle vragen, opmerkingen, suggesties kunnen jullie terecht bij:
Stichting Elnura
Aleid van der Spek
Eerste Stationsstraat 37
2712 HB ZOETERMEER
Telefoon 079 3162142
E-mail aleid@elnura.nl

P.S.:
Voor nog meer informatie over CPC zelf kunnen jullie terecht op de eigen Engelstalige
site  http://www.streetchild.ktnet.kg/en/viewpage.php?page_id=1
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