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A gyermekotthon 1996 óta 

működik. 

Jelenleg 59 lakója van. 
„Istennek pedig 
van hatalma 
arra, hogy rátok 
árassza minden 
kegyelmét; hogy 
mindenben, 
mindenkor teljes 
elégségetek 
lévén, minden 
jótéteményre 
bőségben 
legyetek” 

2 Kor 9,8 



„Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, 

és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” 

Róma 10,10 

 



Sérült és egészséges 

lánygyermekek 

élnek itt együtt. A 

gyerekek számára 

10 lakószoba van 

kialakítva kortól 

függően. 

 

Minden csoportnak saját 
nevelőnője van. Az 
egészségesek iskolába 
járnak, a többiek 
otthonon belül tanulnak. 
 









Gyakran adnak elő kis műsorokat. Nagyon 

szeretnek együtt énekelni. Minden 

korcsoportnak megvan a maga kis száma. 

 



Amiket csinálunk: 

Bábozunk 

 

 



Minden ünnepet 

megünneplünk 

Karácsony Énekkar 



Farsang 



Fellépünk ha meghívnak: 

Falunap Nagydobronyban 



Minden nap 

iskolába megyünk 

Az iskolás korú gyerekek a 

Nagydobronyi Középiskolában 

tanulnak, ami az otthontól 1 

km-re található, ezt az utat 

mindennap gyalog teszik meg. 

A kicsiket busszal viszik iskolába. 

Évente 35-40-en járnak 

iskolába.  



2005-től egy 

vendégházat 

üzemeltetünk, ahol 

megszállhatnak a 

hozzánk látogatók. 

 
22 db vendégszobánk van 2-3 

ágyasok, mindegyikhez saját 

fürdőszoba tartozik. Ezen kívül 

van egy 60 férőhelyes 

konferenciaterme is. 



Konferencia terem és 

vendégszobák 



2015. December 16-án 

Áder Jánosné Anita 
asszony látogatta meg 

otthonunkat. 



Minden év advent első szombatján a 

gyermekotthon ad helyt a Keresztény Orvosok 

Szövetségének éves rendezvényének 



Napi élet: 

 A lányok közül 35-en tanulnak a 
Nagydobronyi Középiskolában; 

 Néhányan korrekciós osztályban az 
otthonon belül; 

 5-en gimnazisták; 

 6-an továbbtanulnak; 

 10-en dolgoznak az otthonon belül 
különböző területeken, közöttük vannak 
sérültek is. 



Továbbtanulás 
 Az iskola elvégzése után a lányok egyedül 

döntik el, hogy hol tanulnak tovább. Azok, 
akik nem képesek tanulni, olyan munkát 
keresünk, amit szívesen végeznek. Így 
dolgoznak az irodától a konyhán és 
takarításon át az istállókig majd minden 
területen. 

 Családalapítási terveikben is segítünk, úgy 
mehetnek férjhez, mint bármelyik családban 
élő társuk. 



Lelki élet 
Nagyon sok lelkész fordult meg a 
gyermekotthonban az  évek 
során, akik több kevesebb ideig 
szolgáltak itt. Köztük volt Péter 
László lp., Dávid Árpád lp., 
Mészáros Zoltán lp., Kolozsy 
András lp., Győri Márti lp., 
állandó szolgálatot végez Horkay 
László ny. püsp. és 2011-től az 
otthon lelkipásztora Katona 
Viktória  lp. A lányok a 
Nagydobronyi Ref. 
Gyülekezethez tartoznak, itt 
vesznek részt hitoktatásban és 
konfirmációi előkészítésben. A 
sérülteknek külön előkészítést tart 
a lelkésznőnk az otthonon belül. 
Így került sor az 1. sérült 
konfirmálásra 2012-ben. 



Keresztelő Konfirmáció 



Állandó lakóink 
A lelkészek mellett gyakran vannak 
nálunk önkéntesek Magyarországról, 
Hollandiából, az USA-ból, akik több 
kevesebb időt töltenek nálunk és segítik a 
munkánkat. Állandó lakónk, 
mindannyiunk Donald bácsija, Donald C. 
Fraeser, aki 1998-tól él a 
gyermekotthonban.  



Külön konyha van kialakítva  a gyerekek 

számára, ahol a lányok megtanulhatnak 

főzni. 



Téli szünet alatt száraz tésztát 

és süteményeket készítenek 

saját részükre 



Esküvők 
Az esküvőket és az 

eljegyzéseket mindig 

együtt ünnepeljük egy 

nagy családként. 
Évente egy-két esküvőre, 
eljegyzésre kerül sor. 



 

 

Esküvők… 



Támogatóink 
Minden évben nagyon sok vendég 
érkezik hozzánk, akik szívesen 
kirándulnak velünk. Péter bácsi és 
csapata… 

A Kőszikla Alapítvány munkatársai 
Győri Józseffel és Győri Katalinnal 



Pieter van Driel 

(1926-2013) 

2013. december 24-én elhunyt 

Pieter van Driel, a mi Péter 

bácsink, 87 éves korában. 

Péter bácsi elvesztésével új 

korszak kezdődik az otthon 

életében.  



Támogatóink 
Gyakran ellátogatnak hozzánk a 
SARA alapítvány jóvoltából 
amerikai fogorvosok… 

… akik elvégzik gyerekeink 
fogászati beavatkozásait és 
szívesen ellátnak más 
gyermekotthonban élő vagy 
rászoruló gyermekeket is. Erre 
külön kialakított fogorvosi 
rendelő szoba van a 
vendégházban. 

 



A gyerekek szabadidőben: 

 - focizhatnak 

- van 2 db játszótér 

 

- van nyári terasz 

- szalonnasütő 

- medence 



Szalonnasütés 





Hintón járunk 

Télen Nyáron 



A gyerekek minden 

munkában szívesen vesznek 

részt: 

kukoricahántás liliomszüret 



Mosoda és varroda, ahol a 

lányok dolgoznak és tanulnak 



Nagyon sokat kirándulunk 

Busszal megyünk 



Várost nézünk Hintázunk 



Sportolunk Bolondozunk 



Télen bolondozunk… 

 



Együtt egymásért 

Sérültek és épek találkozója 
2009-ben és 2011-ben részt vettünk 
Sajósenyén az Együtt egymásért 
című országos találkozókon. 

2011-ben a gyermekotthon részére gyűjtöttek, hogy 
felépülhessen egy lakóház a felnőtt lányok számára, ahol 
8 lány 4 lakrészben élhet. Az építkezés 2012 tavaszán 
kezdődött és jelenleg is folyik. 



Gondoskodás Háza 
2013. augusztus 20-án volt a Gondoskodás 
háza átadó-megnyitó ünnepsége. A 

megnyitón részt vettek a hollandiai és 
amerikai támogatók, a református egyház 
képviselői, a magyar konzulátus tagjai és 
természetesen a gyerekek. Az új épület teljes 
szerkezete, külső és belső része elkészült, még 
a berendezési tárgyak és a fürdőszobák 
várják a befejezést. 4 lakrészben 336 m²-en 8 

db kétágyas szobába költözhetnek azok a 
lányok, akik már befejezték középiskolai 
tanulmányaikat és továbbtanulnak vagy 
dolgoznak. Összesen 16 lány költözött be, 8-
an az első szintre és 8-an az emeletre. Az első 
szintet a mozgáskorlátozottak is használhatják, 
akadály mentesítve van és a fürdőszobák is 
ennek megfelelően vannak kialakítva. 4 lakó 

számára áll rendelkezésre 1 konyha étkezővel 
és egy fürdőszoba. 8 szoba, 4 konyha és 4 
fürdőszoba van az épületben, ezen kívül egy 
nevelőszoba van csak. A tetőtérbe később 
kerül majd kialakításra szabadidő eltöltésére 
alkalmas részleg.  

 



A Gondoskodás Háza építését legnagyobb részben holland 

gyülekezetek, magánszemélyek és a Weeshuis der 

Hervormden alapítvány finanszírozta. 



A kicsik kedvence a játszótér 

 



A lányoknak saját kerékpárjuk van, amivel járhatnak iskolába, 

hittanórára, barátaikhoz… 



Vetélkedők… iskolai szünetben gyakran 

vetélkedőket szerveznek a gyerekeknek, 

amelyeken bemutathatják ének vagy 

tánctudásukat.  



Otthonsztár 



 

 

 

 

 

 
Szinte a kezdetektől 

rendelkezünk saját 

gazdasággal 

Melegházi 
zöldségtermesztéssel Állattenyésztéssel 



A normál sertések mellett mangalicát is 

tartunk 2013-tól. 

 



2 pónit kaptak a 
gyerekek 2013-ban Kecskék 



 palántanevelő 

melegház 

 10 fóliaház 

 tehenészet 

 sertések 

 baromfik 

 mini pékség 

 méhészet 

 halastó 

Gazdaságunkról 

bővebben: 



Méhészet és pékség 

 

Évente kb. 500 kg mézet 
termelünk. Ami teljesen bio. 

Kenyeret és péksüteményeket 
sütünk saját fogyasztásra. 



A méhekkel külön méhész foglalkozik, de a 

pergetés idején a merészebb lányok is szívesen 

besegítenek. 



Halastavunk tavasszal és 

nyáron 



Gyümölcsös 
A gyümölcsöt a gyerekek 
szüretelik le és fogyasztják el, ha 
szép a termés befőttet és 
dzsemet  is készítenek belőle. 
Főleg alma- és barackfáink 
vannak. 



Mezőgazdasági 

haszongép-

járműveink: 
- 8 db traktor 

- 2 db markoló 

- 2 db kombájn 

- és az ezekhez tarozó 
felszerelés, amiket saját 
műhelyben javítunk 

 



Szántóföldjeinken főként 

burgonyát és gabonaféléket 

termesztünk. 



Zab Kukorica 



Napraforgó Tehenészet 



Fóliasátrak 
Korszerű földfűtéses 
fóliák 

A tavasz első 
termése a retek 

 



Tavasz: 

Az újhagyma Az eper 



És mindez lehetetlen lenne az Úr kegyelme és 

gondviselése nélkül. Az Úr gazdagon áldja 

meg támogatóink életét: 

 

 
SHARING AMERICA’S  

RESOURCES ABROAD, OHIO, USA 

 

 

 

Bundesrepublik Deutschland 
Auswärtiges Amt 

 

Deutschland – Partner in der Welt 

 

 
Lindenhof alapítvány,  
Schiedam, Hollandia 

 



„Szívvel hiszünk, 

hogy megigazuljunk, 

és szájjal teszünk 

vallást, hogy 

üdvözüljünk.” 

Róma 10,10 


