
Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden, 

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik al vertrokken naar Roemenië. Omdat dit de eerste 
nieuwsbrief stel ik mij even in het kort voor. Vervolgens geef ik in vogelvlucht een overzicht 
van de afgelopen periode. Daarna geef ik aan wat er is gerealiseerd van het project en waar 
ik mij de komende periode D.V. mee bezig ga houden. Vervolgens stelt het hometeam zich 
aan u voor. Ter afsluiting hoop ik enkele punten te noemen waar ik ook uw gebed voor nodig 
heb. 

Achtergrond 
Ik ben Jolanda van Essen. Geboren in een klein dorpje op de Veluwe als jongste van 6 
kinderen. Op de middelbare school twijfelde ik tussen een economische opleiding of de PABO. 
Het is de PABO geworden. Na 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben heb ik in 
augustus 2002 de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Docent economie. Naast 
het lesgeven heb ik in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs mij verdiept in 
individuele leerlingzorg. Binnen het voortgezet onderwijs heb ik op verschillende afdelingen 
mogen lesgeven. Elke afdeling heeft haar eigen charme en haar eigen problematiek.  

PERSOONLIJK

NIEUWSBRIEF 
Talitha Kumi - Jolanda van Essen

Jolanda in Roemenië
Op de website www.jolandainroemenie.nl houdt 
Jolanda voor iedere belangstellende een blog bij 
en plaatst ze regelmatig updates van het project. 

Met veel fotomateriaal is dit de plek om op de 
hoogte te blijven van haar werkzaamheden.  

Neem zo af en toe eens een kijkje op de website.

http://www.jolandainroemenie.nl


TIJDLIJN
November 2021 
Duidelijk aanwijzing gekregen dat ik mij moet gaan richten op kwetsbare kinderen uit de 
Oekraïne. 

Januari 2022  
Het geplande bezoek naar Oekraïne wordt gezien de oorlogsdreiging uitgesteld. 
Veerkrachtassesment gehad. Dit is belangrijk voor mijn voorbereiding. Waar kan ik nog aan 
werken? Belangrijke punten zijn het leren van de taal (Russisch) en het leren van de cultuur. 
Het leren van de cultuur zal vooral ter plekke gedaan moeten worden.  
  
Februari 2022 
In de voorjaarsvakantie begrotingsgesprek gehad. Wat zijn de kosten van levensonderhoud 
in Oekraïne. In deze voorjaarsvakantie brak ook de oorlog uit in de Oekraïne. Veel 
Oekraïense kinderen zijn wees geworden. In de voorjaarsvakantie samen met Kimon op 
gesprek geweest bij de kerkenraad en de dominee.  
  
Naast leren, voorbereiden, heb ik ook veel af te leren. Ik ben iemand die alles graag onder 
controle wil hebben…. Ik ga voor veiligheid. Sinds ik weet dat ik ga vertrekken uit Nederland 
besef ik dat alles hier onzeker, onveilig is vanuit mij gezien. Alleen in Gods hand ben ik 
veilig. Waar ik ook ben. 
  
Maart 2022 
Hometeam 
16 maart 2022 eerste hometeam vergadering gehad. De hometeamleden maakten kennis 
met elkaar en met Kimon. Kimon gaf uitleg over de werkwijze van een hometeam. 
  
Locatie 
In het dorpje Idrifaia Roemenië is door een aantal samenwerkende ondernemers aan 
stichting Kimon een opvanglocatie aangeboden voor Oekraïense kinderen. Onder de naam 
‘Talitha Kumi’ zullen op deze locatie meisjes opgevangen worden die door de oorlogssituatie 
ontheemd zijn geraakt en speciale zorg nodig hebben. De naam van het project is ontleend 
aan de woorden die de Heere Jezus sprak bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en 
betekent ‘Meisje, sta op’ (zie Markus 5: 41). Als Jezus spreekt, spreekt Hij met macht! 
  

  



Mei 2022 
Van 5 mei t/m 17 mei 2022 in Idrifaia geweest. 
In deze weken ligt de nadruk op het verkennen van de omgeving, de locatie voor langdurige 
opvang te beoordelen, leggen van contacten in de buurt en gesprekken met instanties. In 
deze periode is het mij duidelijk geworden dat het goed is dat ik de tijd moet nemen voor een 
gedegen voorbereiding. Wil ik anderen kunnen begeleiden dan is het belangrijk dat ik zelf ook 
enige stabiliteit uitstraal. Het is goed om nu zelf letterlijk tegen alles aan te lopen. Wat zijn 
basisvoorwaarden om hier langdurig te kunnen wonen voor mij en voor de toekomstige 
bewoners. Wat heeft de locatie al en wat kan met een kleine aanpassing in orde gemaakt 
worden en wat is er niet en kan eventueel wel met een alternatief verholpen worden. Nu 
wordt het voor mij duidelijk dat ik mij moet gaan verdiepen in het Hongaars. Oekraïense 
kinderen die Hongaars spreken hebben hier meer mogelijkheden.  

Pieter Zandt scholengemeenschap 
Na 17 mei op school aan het werk geweest, afrondende gesprekken met leerlingen en het 
nakijken van het eindexamen van 6 vwo. Het voelt allemaal wel dubbel. In Tollebeek spullen 
inpakken, op school afsluitende gesprekken, voor het laatst een examen nakijken. 
Voorbereiden, afronden en inpakken. 

Juni 2022 
10 juni is de afscheidsdienst geweest vanuit de Menorahkerk. Kern van de dienst, waar wegen 
van mensen ophouden, wil God wegen openen. Wat bij ons onmogelijk is, is bij God mogelijk.  
Afscheid nemen van gemeenteleden, van familie, van collega’s van leerlingen. Afscheid op 
school. Leerlingen die mij verrassen met een boek met gedichten, verhalen, woorden en rake 
schetsen die mij raken. Leerlingen die zo puur iets kunnen verwoorden. Afscheid nemen van 
collega’s, teamleider, directie en onderwijsondersteunend personeel. Een handdruk, een 
woord, een boek, soms hoeft er niet veel gezegd te worden om elkaar te begrijpen. 

Woensdag 29 juni met de auto uit Tollebeek vertrokken naar Nunspeet om Jeanet op te halen. 
Zij is mijn zus en maatje, zij gaat deze reis met mij mee naar Idrifaia.  

Juli 2022 
Dinsdag 12 juli vertrekt Jeanet weer naar Nederland 
en van woensdag 13 juli tot dinsdag 19 juli komt er 
een team u i t Neder land. De Neder landse 
ondernemers die de locatie aangeboden hebben gaan 
nog verder aan de slag om de locatie voor langdurige 
opvang geschikt te maken. Zij komen zelf en hebben 
vaklieden bereid gevonden om deze week mee te 
gaan. Het is onvoorstelbaar hoe een groep van 10 
mannen zonder dat zij opdrachten krijgen zo 
gedisciplineerd aan de slag gaat. Vooraf had ik een 
paar wensen ingediend. De uitvoering kon ik volledig 
aan hen overlaten en meer dan dat. Het is 
hartverwarmend hoe deze mannenklas werkt. 

Vertrek spullen uit Tollebeek



FOTOGALERIJ

Vrachtwagen komt aan in Idrifaia Jeanet voor het hek van het project Voor het eerst weer op de fiets

PROJECT TALITHA KUMI

“En Hij vatte de hand van het kind, en zeide tot haar: Talítha kûmi; hetwelk is, zijnde 
overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op”     Markus 5:41 
  
Veilig ontwikkelen…… 
Een kind hoort veilig op te groeien bij de eigen ouders. Dat gun je ieder kind. Door de 
oorlogssituatie zijn veel kinderen in Oekraïne wees geworden. Het project richt zich op 
meisjes die door de oorlogssituatie ontheemd zijn geraakt en speciale zorg nodig hebben.  
  
Meisjes die door de oorlog veel zijn kwijt geraakt, weer een veilig woonomgeving te bieden. 
De kinderen rust te bieden in een veilige leefomgeving. Deze meisjes een veilige ontwikkeling 
bieden menselijkerwijs onmogelijk. Deze weg is alleen begaanbaar met Gods hulp. Vandaar 
de naam van het project. 

Evangelisatie 
De eenvoudige Bijbelse boodschap door middel van zingen, bidden en verhalen doorgeven 
aan deze meisjes. Deze kinderen zijn ontwricht, ontheemd door de oorlogssituatie. In korte 
tijd hebben zij veel gezien, meegemaakt en verloren. Naast herstel en voorbereiden op de 
toekomst is het hoofddoel om hen te helpen zich voor te bereiden op dé Toekomst, die 
eeuwig is. 

Zelfredzaamheid  
Basisspeerpunten van ons programma zijn: bieden van veiligheid, rust en stabiliteit. Verder 
wordt bij elk meisje gekeken naar ontwikkelmogelijkheden. Door middel van coaching wordt 
de persoonlijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid van elk meisje gestimuleerd. 



Onderwijs 
In het dorpje is een basisschool. Waar mogelijk kijken we waar de meisjes gebruik kunnen 
maken van het onderwijs in de omgeving.  
  
Woonvorm 
In het huis ‘Talitha Kumi’ verblijven meisjes tussen 6 en 18 jaar. We hopen deze groep heel 
kleinschalig met enkele meisjes te starten.  
Ik zie er naar uit om deze meisjes extra aandacht te geven en hen te begeleiden. Hen liefde 
te geven en telkens bij de Heere te brengen. Ik ben dankbaar iets te mogen betekenen in 
het leven van deze meisjes. Dat ervaar ik als mijn taak voor Oekraïense meisjes in 
Roemenië.  
  
Wat is er nu gerealiseerd? 
Hoe gaat het met het project? Er is in het huis een CV aangelegd. Het terrein is van achteren 
mooi afgebakend met een houten hekwerk en het bestaande hekwerk voor heeft een nieuwe 
verfbeurt gehad. Er is een goede verlichting aangelegd. De wc en de douche binnen zijn nu 
echt bruikbaar. Al met al, er is heel veel werk verzet door de groep mannen, alle dank! 

Met dat ik dit schrijf staat er in Tollebeek een vrachtauto voor de deur. De spullen worden 
daar ingepakt. Maandag 1 augustus vertrekken de chauffeurs uit Nederland. Zij hopen 
woensdag 3 augustus in Idrifaia aan te komen. Ik kan dan het huis iets gaan aankleden en 
mijn koffers gaan uitpakken. De vrachtauto hoopt ook Hongaarse bijbels, Oekraïense 
kinderbijbels en brochures mee te brengen die vanuit de Stichting Hulp aan Verdrukte en 
Vervolgde Christenen Urk beschikbaar werden gesteld. 

Om bewoners te kunnen ontvangen moet ik zelf een beetje gesetteld zijn. Ik moet ook een 
beetje de weg weten. Elke dag besteed ik tijd aan het leren van de talen en zet ik hier weer 
een mierenstapje in mijn ontwikkeling. Het is belangrijk dat ik een goede kennis heb van 
Engels, een beetje Roemeens beheers, mij train in het Hongaars. Daarnaast probeer ik de 
omgeving te verkenning, de weg, weet waar ik de boodschappen moet doen, weet waar ik de 
juiste persoon kan vinden in voorkomende situaties.  

Ik ben in contact gebracht met een Roemeense vrouw die een kerkdienst eventueel wil 
tolken (van het Hongaars in het Nederlands) en een vrouw die het kan tolken vanuit het 
Hongaars in het Engels. De eerste vrouw zit niet bij mij in de kerk maar in een dorpje 
verderop. Ik kan haar contacten voor allerlei vragen. Zij gaat mij ook in contact brengen met 
Oekraïense gezinnen die hier in de omgeving wonen.  

Het is belangrijk om regelmaat aan te houden, ’s morgens is het hier al vroeg dag. Om half 7 
gaat het winkeltje open (Nederlandse tijd half 6) en ’s avonds is het hier redelijk vroeg 
donker 21.00 uur (Nederlandse tijd 20.00 uur). Bij afspraken met anderen probeer ik redelijk 
flexibel te zijn (over een uurtje kan betekenen, ik kom een keertje).  

Er is veel om dankbaar voor te zijn, op de gevaarlijke onbekende wegen heeft de Heere me 
steeds nog gespaard. Hij is het die me in onbekende situaties helpt, draagt en kracht geeft. 
Ondanks dat ik zo vaak alles in eigen hand wil nemen, wil Hij steeds opnieuw mij bij de hand 
nemen.  



HOMETEAM STELT ZICH VOOR

Jeanet van Essen 
Ik ben Jeanet van Essen. Jolanda is mijn zus en maatje. 
Graag wil ik Jolanda ondersteunen om haar werk in 
Idrifaia vorm te kunnen geven en in de hoop dat het 
project Talitha Kumi tot rijke zegen mag zijn. Dat in 
deze woonvorm de betekenis van de woorden uit 
Markus 5 “Meisje, sta op” in vervulling mogen gaan! In 
het hometeam vervul ik samen met Leendert de rol van 
voorzitter. Daarnaast heb ik de rol van penningmeester 
en vertrouwenspersoon.

Leendert van den Berg 
Ik ben Leendert van den Berg en in het 
dagelijks leven docent op de Pieter Zandt 
scholengemeenschap. Jolanda ken ik van 
school als collega maar ook ken ik Jolanda 
vanuit onze kerkelijke gemeente waarvan 
ik kerkenraadslid mag zijn. Toen Jolanda 
vertelde over haar roeping voor het project 
van stichting Kimon werd mij gevraagd of 
ik vanuit de kerk Jolanda zou kunnen 
helpen en ondersteunen in het project. Ik 
geef graag advies, zet me in voor klusjes 
die voorbij komen en ben contactpersoon 
tussen de kerkenraad, Jolanda haar 
thuisgemeente en het hometeam.

Jan van Essen 
Ik ben Jan van Essen. Jolanda is mijn jongste 
zus. Toen ik in december hoorde van Jolanda’s 
voorbereidingen voor haar taak als veldwerker, 
voelde ik de behoefte om waar mogelijk haar te 
ondersteunen. Naast het promoten als 
contactpersoon bedrijven (Nunspeet e.o.) en 
binnen de familie en het klaarstaan voor 
voorkomende klusjes, fungeer ik een beetje als 
chauffeur. Samen met Gerry (mijn vrouw), 
breng ik Jolanda naar het vliegveld. Ik hoop dat 
haar werk gezegend mag worden.



Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift 

geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Marianne van Essen 
Ik ben Marianne van Essen, een 
nichtje van. Binnen het hometeam 
ben ik de secretaresse. Ik houd me 
o.a. bezig met het plannen en het 
maken van de agenda van de 
vergaderingen en het nalezen van de 
aangeleverde teksten. Door lid te zijn 
van het hometeam hoop ik Jolanda 
én het werk wat ze in Roemenië doet 
te kunnen steunen. Heeft u vragen of 
ideeën, dan kunt u mailen naar 
mariannevanessen@hotmail.com. 

Arjan Woord 
Ik ben Arjan Woord en in het dagelijks leven docent 
Economie op de Pieter Zandt scholengemeenschap. 
Jolanda was dus mijn directe collega op school. Toen 
Jolanda vertelde over haar roeping voor het project van 
stichting Kimon heb ik aangeboden om mijn kwaliteiten 
in te zetten als ondersteuning van het belangrijke werk 
dat Jolanda doet. Ik vorm de contactpersoon tussen het 
hometeam en de Pieter Zandt. Daarnaast ondersteun ik 
het hometeam in het beheren van de website, het 
versturen van de nieuwsbrieven en het ontwerpen van 
bijvoorbeeld een flyer of andere producten die nodig zijn 
voor de PR.

GEBEDSPUNTEN

- wijsheid om op de juiste manier ingang te vinden bij de bevolking 
- wijsheid bij het aangaan van de contacten 
- kracht om hier te kunnen functioneren 
- wijsheid bij het leren van de talen 
- vertrouwen dat de Heere boven alles staat en dat niets voor Hem onmogelijk is. 
  

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, ondersteuning in welke vorm dan ook en uw gebed. 
Uw betrokkenheid is hartverwarmend. Hartelijk dank daar voor. 

Hartelijke groet, 

Jolanda



Formulier Periodieke Machtiging 

De stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op 
het noodlijdenden kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking 
doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te 
verlichten.  Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals Guinee-
Bissau, Mozambique, Zuid-Afrika, Roemenië, Oekraïne, Thailand en Malawi.  

 
 
 

 

Graag ondersteun ik de uitzending van 

(veldwerker) naar (land) 

Ik machtig de stichting KIMON om ieder
_____________ van mijn rekening af te schrijven,  

ingaande per _______________  (datum)  t.b.v. ________________________________ (veldwerker) 

� Ik machtig de stichting KIMON om éénmalig 
van mijn rekening af te schrijven t.b.v. de uitzending van 

Naam:  __________________________________________________________________________

Adres:  __________________________________________________________________________

Postcode en Woonplaats: _________________________________________________________

IBAN rekeningnummer: _________________________________________________________

  Telefoonnummer / E-mail: ________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________________

Giften (eenmalig of periodiek) zijn welkom op: 

ING NL47 INGB 0006849217 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn, of 
ABN AMRO NL77 ABNA 0400598698 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn 

NB.: vermeld bij uw giften: Project Naam land – Naam veldwerker 

Laan van Westenenk 12 
7336 AZ Apeldoorn 

Postbus 646  
7300 AP Apeldoorn 

NL47  INGB 0006 8492  17 

085-0407610
info@kimon nl

Stichting Kimon 

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens 
worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. De werknemers, vrijwilligers en door Stichting Kimon  
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
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