
‘Jezus zeide tot hem: 
Sta op, neem uw beddeken op en wandel.’ 

Voorstellen
Ik ben Jolanda van Essen, geboren in een klein dorpje op de Veluwe als jongste 
van zes kinderen. Na 10 jaar ervaring in het basisonderwijs heb ik in augustus 
2002 de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven 
heb ik mij zowel in het basis alsook in het voortgezet onderwijs verdiept in 
individuele leerlingzorg. Er ontwikkelde zich een sterk verlangen in mij om 
kinderen die door de maatschappij niet gezien worden, met Gods hulp tot 
Hem brengen. Het is mijn doel om lichamelijke of emotioneel verwaarloosde 
kinderen en kinderen met een beperking, een stapje verder brengen.

Project
Sinds op 24 februari 2022 in Oekraïne oorlog is uitgebroken, zijn veel Oekraïense 
kinderen wees geworden. In het dorpje Idrifaia (Roemenië) is door een 
aantal samenwerkende ondernemers uit Nederland 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!

www.kimon.nl

Giften kunt u overmaken op:NL70 RABO 0157 5187 44

HELP MEE!Uw hulp is nodig!

Johannes 5:8



Hulp is nodig! Scan de 
QR-code en doneer direct!

www.kimon.nl

WOONVORMEN
In het huis ‘Talitha 

Kumi’ verblijven meisjes 
tussen de 6 en 18 jaar 

oud. De woonvorm 
zal kleinschalig 
worden gestart. 

Basisspeerpunten 
van het programma 
zijn het bieden van 
veiligheid, rust en 

stabiliteit. Verder wordt 
bij elk kind gekeken naar 
ontwikkelmogelijkheden. 

ONDERWIJS
In Idrifaia is een 

basisschool. Waar 
wordt gekeken hoe 
de kinderen gebruik 

kunnen maken van het 
lokale onderwijs. Door 

coaching wordt de 
persoonlijke ontwikkeling 
en de zelfredzaamheid 

van de kinderen 
gestimuleerd. 

EVANGELISATIE
De kinderen die in 

Talitha Kumi wonen 
zijn ontwricht en 

ontheemd door de 
oorlogssituatie. In korte 

tijd hebben zij veel 
gezien, meegemaakt en 

verloren. Door middel 
van zingen, bidden 
en het vertellen van 
bijbelverhalen wordt 

de eenvoudige Bijbelse 
boodschap doorgeven 

aan deze kinderen.


