Door middel van speciale ouderbijeen
komsten, worden de ouders intensief
betrokken bij de ontwikkeling van hun
kind.
De Stichting werkt vanuit een Christe
lijke geloofsovertuiging. De liefde die
God voor deze wereld heeft, en met
Wie is Stichting Sion International?

name voor de mensen in nood, heeft

Stichting Sion International is opge

Stichting Sion er toe bewogen dit

richt in 1999, door Marten en Jeltje

project in 2000 op te starten.

Valster i.s.m. Dirk Bart en Marja
Houweling van Ecm. De stichting
streeft er naar om kinderen met een
(verstandelijke en/of meervoudige)
beperking uit hun isolement te halen.
Dit doet de stichting onder andere
met het aanbieden van voor hen
geschikt onderwijs in een omgeving
waar zij op een liefdevolle manier
opgevangen en begeleid worden.

Mattheus 5:16: Laat zo uw licht schijnen
voor de mensen, opdat zij uw goede werken
zien en Uw Vader, die in de hemelen is,
verheerlijken.
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www.sion-international.nl
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Wij zijn ANBI gecertificeerd, dus al uw giften
zijn fiscaal aftrekbaar.

Laat de zon schijnen voor de kinderen
van Casa-Luminii! (Huis van Licht)
Word donateur of adopteer een kind in Sibiu, Roemenië,
via SION International.

U kunt dat doen door donateur te
worden van Stichting Sion International en een bijdrage over te
maken op rekeningnummer
NL55 RABO 0136 41 04 56. Via de
Nieuwsflits blijft u op de hoogte van
begeleiden met hun spraak en/of

de ontwikkelingen in Casa-Luminii.

hun motoriek. Dit vergroot letterlijk
en figuurlijk hun bewegingsruimte.
Ieder kind kan op zijn eigen niveau
Kinderen met een beperking hebben het niet gemakkelijk in Roemenië.

aan activiteiten meedoen en wordt

Er zijn te weinig dagverblijven en geringe scholingsmogelijkheden voor

in zijn of haar waarde gelaten. Waar

deze kinderen. En dat, terwijl ze wel wat in hun mars hebben. Om de

dat mogelijk is, stimuleren we de

talenten van deze kinderen te ontwikkelen is Stichting Sion International

talenten van deze kinderen. Het is

in 2000 in Sibiu gestart met Casa-Luminii, een door de overheid erkend

mooi om te zien hoe de kinderen

dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige

opbloeien en zich ontwikkelen. Aan

Adopteer een kind

beperking. Wij gunnen deze kinderen een fijne jeugd en willen ze de

het eind van het jaar organiseert

Het is mogelijk om voor 40 euro

kans geven zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen. Helpt u mee?

Casa-Luminii een optreden voor de

per maand een kind te adopteren

ouders. Zij zijn ieder jaar weer po

U kunt bijvoorbeeld ook met meer

Professionele begeleiding laat de kinderen opbloeien

sitief verrast over de mogelijkheden

dere personen één kind adopteren.

In kleine groepen van maximaal vijf

Daarnaast is er professionele onder

van hun eigen kind. Jaarlijks zien zij

Voor deze 40 euro kan het kind

kinderen begeleiden we de kinderen.

steuning aanwezig. Zo is er voor de

hun kind verder ontwikkelen en op

een jaar lang naar Casa-Luminii!

Dagelijks stellen onze professionele

ondersteuning een psychologe,

bloeien. Daar doen we het voor!

Alle kosten zijn daar bij inbegrepen.

leidsters een leuk leerprogramma

logopediste en fysiotherapie om de

voor ze samen. Ze zorgen er voor

kinderen die dat nodig hebben te

Stichting Sion garandeert u dat het
Laat u de zon schijnen voor de

gehele bedrag naar het kind gaat.

dat de kinderen creatief bezig zijn

kinderen van Casa-Luminii?

Uiteraard ontvangt u regelmatig de

en zich kunnen uiten met muziek,

Draagt u deze kinderen een warm

nieuwsflitsen maar als u dat wenst

knutselwerk en schrijfopdrachtjes.

hart toe en laat u de zon schijnen

kunt u ook eenmaal per jaar op de

Daarnaast organiseren zij regelmatig

voor de kinderen van Casa-Luminii?

hoogte gehouden worden van de

uitjes, zoals bijvoorbeeld een bezoek

Help dan mee om deze kinderen te

ontwikkeleingen van ‘‘uw kind’’.

aan de dierentuin.

laten opbloeien.

Informeer naar de mogelijkheden

Hun dank is immens groot!

via j.valster777@gmail.com

Laat de zon schijnen voor de kinderen van Casa-Luminii! (Huis van Licht)

