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Met een bus vol kleding en therapiemateriaal mocht ik (José) samen met René eind januari een reis
maken naar Oekraïne. Na een voorspoedige reis en zonder al te veel problemen bij de grens kwamen we

aan in Vári. Wat meteen opviel was dat het nog steeds erg donker is in Oekraïne. Als er geen stroom is,
dan is er ook geen verlichting op straat of bij de kruispunten en dat valt meteen op. We moesten het deze
week doen met ongeveer 4 tot 6 uur elektriciteit per dag. Daarnaast waren we afhankelijk van de lampen

die we meegebracht hadden. Ik realiseerde me meteen dat dit voor mij maar één weekje is. Voor de
mensen daar is het hun dagelijkse realiteit: koken, eten, de was doen, je telefoon opladen etc. Alles in het

donker of tijdens die paar uurtjes stroom per dag. 
Gelukkig hebben we ondanks dat mooie dingen kunnen doen. Aan de hand van een aantal foto’s wil ik

jullie meenemen in het werk dat we daar mochten doen. 
 

Jose is naar Oekraine geweest 

Als eerste een kleine terugblik op
de reis die Stefan in november
samen met Harmen en Dennis
gemaakt heeft. We hebben heel

wat bezoekjes afgelegd en telkens
weer kwamen we ze tegen: de
lampen! Goed om te zien hoe

zoiets simpels zo’n positief effect
kan hebben en het leven weer een

beetje gemakkelijker maakt. 

Lampen



Op 1 februari is het centrum weer van start gegaan. Wat een
feest om weer met de collega’s te mogen werken. Samen hebben

we nieuwe doelen en oefeningen bedacht voor de kinderen.
Daarnaast hebben we veel nieuw therapiemateriaal mogen

meebrengen, wat weer nieuwe mogelijkheden en ideeën geeft
voor de behandelingen. En daar wordt je als therapeut echt blij

van! 

Therapie 

Van vier kinderen zijn de maten opgemeten voor nieuwe
rolstoelen en/of buggy. Een rolstoel betekent letterlijk vrijheid

voor deze kinderen omdat ze zichzelf weer kunnen
verplaatsen. Enkele van deze kinderen hebben een

progressieve spierziekte, wat betekent dat ze steeds weer een
beetje van hun zelfstandigheid moeten inleveren. Hoe tof is
het als we deze kinderen weer wat zelfstandigheid kunnen

teruggeven door een rolstoel voor ze te regelen.
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Voorafgaand aan de reis hebben we veel kleding gedoneerd gekregen. een deel hiervan is verdeeld
over een heel aantal gezinnen. Voor elk van deze gezinnen hebben we een doos gemaakt met daarin

kleding, schoenen, dekens en een lamp.

Kleding uitdelen 

Zoals gezegd is er vaak geen
elektriciteit, wat voor veel
mensen ook betekend dat

het koud is in huis. Voor wat
warmte zijn mensen dan

afhankelijk van een
houtkachel. We zijn op pad

gegaan en hebben voor een
gezin in het dorp een kachel

kunnen kopen

Kachel Naast deze dingen hebben
we nog veel meer kunnen
doen, zoals het repareren
van fietsen en het uitdelen

van enkele voedselpakketten.
maar wat me het meeste is

bijgebleven zijn al die
verschillende emoties die
tijdens en ook na zo'n reis

door elkaar heen lopen. Het
ene moment ben je blij en is
het gezellig om met elkaar te

eten en te lachen, het
volgende moment zijn de

gesprekken serieus en voel
je het verdriet, de

uitzichtloosheid en soms
zelfs de angst en paniek.
maar tegelijkertijd is het
bijzonder om te zien hoe

iedereen telkens weer een
weg vindt om door te gaan
en zo hun best doen om

elkaar te helpen omdat het
zo hard nodig is.
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Correspodentie:
Harmen Brouwer
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7701 KZ Dedemsvaart
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Administratie:
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Donaties kunt u overmaken op NL77 RABO 0333 7243 56
t.n.v. Stichting Oekraine Projecten inzake Testify to Love. Sportlaan 25. 8084 VA t Harde.

Zou u bij het overmaken, uw straat, postcode en woonplaats willen vermelden.
Hartelijk dank voor uw gift 

 

Uitnodiging!

wanneer ? 

waar ?

Meet en Greet

Een presentatie over het werk wat
Testify to Love in oekraine doet.

Zaterdagmiddag 25 Maart vanaf 15:00
VEZ centrum Rieteweg

12, 8041 AK Zwolle


