Ook is in de school geklust en zijn er twee lokalen voorzien van vloerisolatie
zodat de voeten van de kinderen warmer blijven. Verder is de eetzaal opnieuw
betegeld en gevoegd.
Naast al deze bouwwerkzaamheden is er op 5 ochtenden een kinderprogramma voor de zigeunerkinderen georganiseerd. Tijdens deze ochtenden was er
ruimte voor het vertellen van een bijbelverhaal, een knutselwerk en het zingen
van Nederlandse en Hongaarse liedjes.
Op de vrijdagmorgen kwamen er
maarliefst 144 kinderen! De werkgroep is de komende maanden druk
bezig om verder te werken aan het
werven van sponsoren voor onder
meer het draaiende houden van de
school. Benieuwd? Meer informatie
is te vinden op www.assenvooroekraine/sponsorplan

Oproepje
Voor diverse projecten in Oekraïne zamelen wij het hele jaar door materialen in.
Hierbij valt te denken aan kinderkleding (vanaf 4 jaar tot 18 jaar), kinderschoenen,
knutselspulletjes en zelfs serviesgoed etc. Heeft u bruikbare materialen, dwie nog
in goede staat verkeren, die u niet meer gebruikt? Dan ontvangen wij deze graag.
U kunt ons berichten via: secretariaat@oekraine-projecten.nl

Voorwoord

Giften

De dagen worden weer korter en zo langzamerhand dalen de temperaturen.
Hoe de winter in Oekraïne dit jaar wordt, is niet te voorspellen. De winter is vaak
een zware en moeilijke tijd voor veel Oekraïners. Als Stichting bereiden wij ons
voor op hulpvragen op alle fronten. Armoede, kou en de aanhoudende inflatie
bepalen de komende maanden de levens van velen. Ook dit jaar gebruiken wij
de wintermaanden als periode om de allerarmsten te helpen waar nodig is. Deze
hulp kunnen wij in Oekraïne niet bieden zonder uw (financiële) steun. Uw steun is

Wist u dat wij als stichting het ANBI-certificaat hebben?
Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn!
IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89.

Blijf op de hoogte & volg ons op:

hierbij belangrijk! Helpt en bidt u mee?

@oekraineproj
Stichting Oekraine Projecten Hattem

Even voorstellen:
Silvester Mars

Mijn naam is Silvester Mars. 41 jaar,
christen, echtgenoot, vader,
impulsief, idealist, ecocentrisch.
De stichting is op mijn pad
gekomen in 2009 door een groeps-

reis naar Zápzsony die vanuit onze
kerk in Zwolle-West werd georganiseerd. We hebben met een groep
van 15 mensen een week gewerkt
aan de afbouw van huize Lelie en
hebben andere projecten en zigeunerkampen bezocht om te zien hoe
de leefomstandigheden voor velen
in de Oekraïne zijn. Dat zien, ruiken
en voelen maakte dat ik me over
veel dingen hier in Nederland minder druk maak. Toen Oekraïne-projecten dit jaar opnieuw op mijn pad
kwam, maar nu met een vacature,
had ik dan ook niet lang nodig om
te beslissen. Ik help de stichting
graag vooruit!

Kijk ook eens op
www.oekraine-projecten.nl!
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Kerstkaartenactie Hattem
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Wij bezorgen sinds 2008 de kerstkaarten in de gemeente Hattem met
de jaarlijkse kerstkaartenactie.

gedoneerd door Alfa Accountants.
Oftewel, één kerstkaart van u levert
de projecten € 0,50 op!

Het succes van deze actie wordt
jaarlijks groter. Door uw kerstkaarten
via onze actie te versturen, steunt
u onze projecten en bespaart u
zelfs €0,25 (!) per gestuurde kaart.
U betaalt bij ons slechts € 0,40 per
kaart in plaats van een decemberzegel van PostNL van € 0,65.
Bovendien komt de opbrengst geheel ten goede aan onze projecten.

Vanaf donderdag 8 december tot en
met donderdag 22 december kunt u
uw kerstkaarten voor de gemeente
Hattem inleveren bij Evangelische
Boekhandel de Fontein in Hattem.

E C H T

steenbergen
advocatuur

www.echtadvocatuur.nl

Voor het derde jaar op rij wordt voor
iedere ingeleverde kerstkaart €0,10

Vanaf 13 december tot en met
donderdag 22 december kunt u
de kaarten bij familie Keijl aan de
Vliegenstein 16 (’s middags tussen
14.00 en 17.00 uur) inleveren.
Vanaf 17 december worden de
kaarten bezorgd.

Een veilige plek in Het Arendsnest
Afgelopen periode zijn wij in contact gekomen met stichting Ahezier uit Rijssen.
Zij ontfermen zich nu enkele jaren over een Oekraïens meisje, die afgelopen jaar
in Het Arendsnest is gaan wonen. Hieronder vertellen zij wat hun ervaring is:
Wat een klein, parmantig meisje stapte zomer 2008 uit de bus in Zwolle. Wat genoot de Oekraïense Mariya van het leven in een gezin met 4 kinderen in Nederland. Vanaf de zomer 2013 lieten we Mariya ’s zomers 3 maanden naar Nederland
komen. Vanaf die zomer merkten we dat haar spontaniteit en vrolijkheid langzaam
minder werd. Puberteit? Problemen? Daar kwamen we niet goed achter. Heel
soms liet ze iets los. Af en toe ging Corine van der Kooi (een Nederlandse die
in Oekraïne woont en werkt) een voedselpakket brengen en zodoende kwamen
we erachter hoe triest haar omstandigheden waren. Dat had gevolgen voor haar
leerprestaties en haar zelfbeeld. Een vervolgopleiding zagen we onder deze
omstandigheden niet zitten. Vele vragen leefden er bij ons. Vragen die we in het
gebed voor de Heere neerlegden. Op een zeker moment begon Mariya zelf te
vragen of ze ergens anders kon gaan wonen. Corine ging op zoek. Eerst lukte dat
niet zo, totdat Corine onverwachts in contact kwam met mensen die het Arendsnest kenden. Er was een plekje vrij!! We hebben hierin Gods bijzondere zorg en
leiding ervaren. Maandag 17 oktober zijn we naar de Oekraïne gereisd om haar
te bezoeken. We ontmoetten een enorm vrolijke, opgewekte en zelfverzekerde
Mariya. Haar gedrag was zo positief veranderd. De sfeer die wij proefden in
Arendsnest was overweldigend. Wat een liefde en wat een zorg voor de kinderen.
Mariya heeft een thuis gekregen. En voor ons is er een last van onze schouders
gevallen. Van harte wensen we het Arendsnest Gods hulp en zegen toe!
Fam. Kardux

Voetballen in Het Arendsnest
Ruim een jaar geleden is de Stichting
betrokken geraakt bij het straatkinderenproject ‘Het Arendsnest’.
Dankzij de inzet van diverse mensen
en de Leiding van boven, mogen wij
ervaren dat dit project voorspoedig
verloopt. Alle activiteiten kunnen

voor de volle honderd procent worden uitgevoerd. De medewerkers mogen zich
verheugen in een goede gezondheid. En ook dat is een reden tot dankbaarheid
jegens God. En ook wat de kinderen betreft zijn er op dit moment geen extra
grote zorgen wat betreft hun gezondheid.
Uiteraard valt er van alles en nog wat te
verbeteren wat betreft de gebouwen en de
activiteiten. Zo staat er al een poosje een ‘voetbalkooi’ boven aan het verlanglijstje van de
medewerkers. Ook in Oekraïne trappen de kinderen heel graag een balletje. Een bijkomend
voordeel is dat, wanneer de kinderen uitgeput
van het voetballen neerploffen in een stoel, zij
meer openstaan voor een gesprekje met een
van de medewerkers. Het nadeel van dat voetballen is wel dat de bal regelmatig bij de buren
terecht komt. En dat vinden de buren minder
prettig. En dit bezorgt de leiding ook wel enige
spanning. Vandaar dat is besloten te gaan sparen voor een ‘voetbalkooi’ (pannakooi) voor in
de tuin. Het is de bedoeling dat deze kooi ook
van boven wordt afgesloten, zodat de bal niet
meer op een verkeerde plek terecht komt.
Het zou mooi zijn wanneer u, die dit leest, een klein bedragje zou kunnen overmaken voor deze kooi. Het is best een dure aangelegenheid, maar de medewerkers proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Nu nog niet maar straks in het voorjaar
of zomer. En wanneer de kooi klaar is, kunnen de kinderen naar hartenlust een
balletje trappen zonder dat iemand er last van heeft.
Helpt u een handje? En dan denken we ook aan een goede professionele voetbal, een ‘leren pikker’ zoals wij die vroeger noemden. Een die niet zomaar stuk
geknald wordt door de kinderen. De Oekraïense exemplaren zijn niet sterk, zacht
gezegd. Mocht iemand van u een goede voetbal hebben – wij houden ons van
harte aanbevolen.
Lucius de Graaff, ambassadeur Het Arendsnest

Werkgroep Winsum blijft
actief in Pavshyno
Afreizen naar Oekraïne voor het
bouwen van een kerkje in een oud
zigeunerkamp. In de zomer is de
groep geweest en ook afgelopen
oktober zijn er een aantal enthousiastelingen naar Oekraïne afgereisd
om diverse goederen te brengen.
Er zijn alweer plannen voor een
nieuwe reis. Dit wordt de komende
tijd verder vormgegeven.

Sponsor een voedselpakket
Jaarlijks ondersteunen wij 110 tot
140 zigeunerkinderen in het kamp
Barkasovo met een dagelijkse
warme maaltijd en onderwijs. Daarnaast wordt dagelijks aan tientallen
achtergestelde gezinnen voedsel
verstrekt, wat wordt klaargemaakt
in ‘Huize Lelie’. U kunt meehelpen
door geld voor een voedselpakket
te doneren. De kosten van de
voedselpakketten variëren van
€25,00 tot €70,00. Helpt u mee?

Hattems zomerkamp bij Het Arendsnest
De afgelopen jaren werden er jaarlijks een of twee reizen georganiseerd naar
‘Het Arendsnest’. Doel van deze reizen is om voor de kinderen daar een vakantiegevoel te creëren. In de zomer 2017 wordt er waarschijnlijk een zomerkamp
georganiseerd. De bedoeling is dat vanuit Hattem een groep jongeren naar ‘het
Arendsnest’ gaat. De planning is dat een deel van de groep zich intensief bezighoudt met het begeleiden van de kinderen en – als de aanmeldingen het toelaten – is er voor een ander deel van de groep een klusproject.
Interesse? Geef het door via secretariaat@oekraine-projecten.nl.

Klussen in de herfstvakantie door werkgroep Assen
In de herfstvakantie zijn er vanuit Assen 21 enthousiaste vrijwilligers vertrokken
naar het zigeunerkamp in Barkasovo om daar weer hun handen uit de mouwen
te steken. Vooral voor de groepsleden die voor het eerst een bezoek brachten
aan Oekraïne was dit een hele belevenis. Maandag is de groep begonnen met
werkzaamheden. Er is ontzettend veel werk verzet. Zo is er ongeveer 100 meter
betonpad aangelegd. Hierdoor is het voor de kinderen mogelijk om met schone
voeten vanuit de school bij het toilet te komen. Ook is door de aanleg van paden
de bereikbaarheid van de kerk sterk verbeterd. Verder is aan de achterkant van de
school is een nieuwe houtopslag opgetrokken. Hier kan het hout wat
gebruikt wordt om de school te verwarmen droog en veilig worden opgeslagen.

