Nieuwsbrief winter 2020
Voorwoord
De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden. In de afgelopen tijd is er veel gebeurd.
Het coronavirus (Covid-19) heeft heel de wereld in zijn greep. Vanuit Oekraïne horen
we verontrustende geluiden, aangezien de overheid weinig tot niets lijkt te doen om
het virus te bestrijden en ook omdat de zorg niet goed toegankelijk is. Daarbij komt
dat bijvoorbeeld mondkapjes niet te betalen zijn voor de modale burgers. Ondanks
deze bijzondere corona-tijd waarin we leven, gebeuren er veel mooie dingen binnen
onze projecten en zien wij Gods leiding. Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.
Evenals over onze jaarlijkse kerstkaartenactie, die we “gewoon” door willen laten

Arendsnest in coronatijd
Regelmatig hebben we contact met de leiding van het Arendsnest. In het voorjaar
moest de dagopvang worden gestopt. Het geld dat daardoor vrij kwam is gebruikt om
arme gezinnen te ondersteunen met voedselpakketten. In de zomer kon de dagopvang
weer wordt geopend. Wel met inachtneming van de voorschriften. De ouders worden
verzocht zieke kinderen thuis te laten. Verder wordt elk kind voor binnenkomst
gecontroleerd op temperatuur. Net als in Nederland is er nu sprake van een ‘tweede
golf’. En dat kan betekenen dat de dagopvang alsnog weer moet sluiten. Laten we de
kinderen en de leiding van Arendsnest niet vergeten in ons gebed.
Lucius de Graaff, ambassadeur Arendsnest

Assen voor Oekraïne
Werkgroep Assen had plannen om in de herfstvakantie naar Oekraïne af te reizen.
Helaas kon deze reis geen doorgang vinden, vanwege corona. In de week die men in
Oekraïne zou zitten, hebben ze uiteindelijk iedere dag een reisverslag geplaatst van de
afgelopen 7 jaar. Uiteraard is de werkgroep alweer bezig met het nadenken over een
nieuwe reis.

De werkgroep heeft de afgelopen tijd toch veel kunnen realiseren vanuit Nederland. Het
maaltijdproject voor de kinderen op de school kon gelukkig doorgaan, zijn er
nieuwe schoolspullen aangeschaft door de juffen van de school en er is zelfs een begin gemaakt met uitbreiding van de school op het zigeunerkamp van Barkasovo. De fundering is
alvast een feit. De school waar men in 2013 mee is begonnen, is nu te klein geworden! Er
zijn meer kinderen die onderwijs en een maaltijd nodig hebben. Het mooie is, dat de bevolking nu zelf initiatief toont om de school te gaan uitbreiden. Hierover is de werkgroep
nu in overleg en ze zijn druk bezig met de nadere uitwerking van de plannen. Ook wordt
nu nagedacht over een plan tot fondsenwerving voor de uiteindelijke
realisatie van de schooluitbreiding en ook voor de groeiende exploitatiekosten, want er
komen straks meer kinderen naar school, die ook een maaltijd zullen krijgen.
Meer weten over deze ontwikkelingen: www.assenvooroekraine.nl

Testify To Love
Stefan en Margaretha laten vanuit Oekraïne weten dat zij vanaf 3 augustus jl. weer van
start konden gaan, maar dat er wel aanpassingen gedaan moesten worden, vanwege
het coronavirus. Kinderen mogen niet in groepsverband worden ontvangen, ze mogen
niet worden opgehaald in de bus en alleen als ouders hun kinderen kunnen brengen en
ophalen, kan de individuele therapie doorgaan. Hierdoor vallen helaas nog veel
kinderen buiten de boot.
Margaretha geeft drie keer per week intensieve therapie aan een van de kinderen die is
gediagnosticeerd met Guillian Barré. Ze schrijven: “Om van dichtbij mee te mogen
beleven hoe dit meisje weer langzaamaan leert omrollen, kruipen en lopen, is echt
mooi!”. De hoop is dat zij op een dag weer springend de deur zal uitgaan. Naast dit
meisje wordt ook nog aan andere kinderen therapie gegeven.
Stefan is druk bezig met houtbewerken met de jongeren. Er wordt gewerkt aan
postbussen, keukenrolhouders en verschillende soorten van wanddecoraties en kastjes.
Gelukkig kan dit ondanks corona nog doorgaan. En dat is maar goed ook, want de
bestellingen voor de keukenrolhouders stromen binnen. Daarnaast is Stefan ook nog
actief bij de brandweer en vindt er met regelmaat een uitruk plaats.

Werkgroep Winsum
Ook voor de groep enthousiastelingen uit Winsum heeft corona roet in de reisplannen
van 2020 gegooid. Vol goede moed is de groep nu bezig met de voorbereidingen van de
reis voor mei komend jaar. Tegen die tijd zal worden gekeken of afreizen daadwerkelijk
kan.
Ondanks dat de werkgroep niet naar het zigeunerkamp Pavshyno kon afreizen, is de
bouw van de school gewoon doorgegaan met het geld wat de werkgroep heeft
opgehaald. Het dak voor de school, het gebouw wat naast de door Winsum gebouwde
kerk wordt gebouwd, is inmiddels gemaakt. Op dit moment is de werkgroep druk met
fondsenwerving, zodat er verder kan worden gegaan met de bouw, zoals het plaatsen
van ramen en deuren. Als dit straks af is, dan zal de overheid voor de verdere
benodigdheden zorgen en dit financieren (zoals stromend water, de kachel etc.).
Alles op z’n tijd, want de eerste prioriteit is en blijft het afmaken van het schoolgebouw.
Bij de werkgroep overheerst voor al de blijdschap dat het werk in Oekraïne gewoon kan
doorgaan en hopen ze dat dat zo blijft.

Kerstkaartenactie
Ook dit jaar hopen wij weer onze jaarlijkse kerstkaartenactie te verzorgen. Deze actie
bestaat al sinds 2008 en deze actie is inmiddels niet meer uit Hattem weg te denken.
U kunt uw kerstkaarten voor inwoners in de gemeente Hattem via Stichting Oekraïne
Projecten versturen. Wij bezorgen deze kaarten dan voor u op het juiste adres. Door uw
kaarten via ons te versturen, steunt u direct onze projecten. U betaalt bij ons slechts
€0,45 per kaart. Daarnaast ontvangen wij voor iedere kaart nog €0,10 extra zowel van
KRC | Van Elderen als van ECHT advocatuur. De opbrengst komt geheel ten goede aan
onze projecten.
Ieder jaar wordt een kerstkaart gewaardeerd en juist in deze coronatijd wellicht des te
meer! Dus: maak vrienden, familie en kennissen in Hattem gelukkig met een kerstkaart
en Stichting Oekraïne Projecten regelt de bezorging! Hierdoor maakt u ook de mensen
in Oekraïne gelukkig.
Kerstkaarten zijn dit jaar in te leveren van zaterdag 12 december tot en met maandag
21 december bij:
• Evangelische Boekhandel de Fontein in Hattem
Vanaf 22 december worden de kaarten bij u bezorgd.
Wilt u als bedrijf of kerk een kerstgroet, nieuwsbrief of iets dergelijks versturen?
Ook dan kunt u hiervoor onze actie gebruiken.
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Wist je dat wij als stichting het ANBI-certificaat hebben?
Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn!
IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89

secretariaat@oekraine-projecten.nl
penningmeester@oekraine-projecten.nl
IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89

Stichting Oekraïne Projecten
Sportlaan 25
8084 VA Het Harde
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