
April 2022Lieve allemaal,
 

 Ookal wonen wij niet meer in Oekraine, we delen graag met u hoe het gaat
op het centrum, het dorp Vári en hoe nu de omstandigheden zijn in het

gebied waar wij wonen, nu er een oorlog gaande is. 
 

 Om nu iets op papier te zetten is een hele klus. Niks lijkt passend,
bemoedigend of ’er toe doen’. Van alle kanten worden we benaderd door

mensen en krijgen we heel veel uiteenlopende informatie over de situatie. We
leven ontzettend mee in het verdriet en de angst die gevoeld wordt. We zijn
dankbaar dat we niet hebben hoeven te vluchten, maar op Zijn tijd op tijd

naar Nederland zijn verhuist.  
 Maar wat houden we van ons tweede thuis! Deze liefde maakt dat we ook nu

niet stil zittten maar ons in blijven zetten voor het centrum en ons dorp! 
 

In januari is het centrum gestart op 14 januari, nadat ook de orthodoxe
kerstdagen voorbij zijn. De Oekrainse bevolking (anders dan de Hongaarse)
vieren kerstfeest op 6 en 7 Januari. Helaas heeft het centrum 3 weken open

gekunt, daarna moesten we weer sluiten vanwege de corona epidemie.
Daarna opnieuw gestart en na de inval van de Russen is opnieuw het centrum

dicht. 
 In het centrum Nefelejcs hebben we afscheid genomen van 2 collega’s en

hebben we al weer een nieuw teamlid mogen verwelkomen. We hopen snel
weer een veilige haven te kunnen bieden voor alle kinderen die we kennen en

waar we zo van houden. 
 
 

op dag 1 van de oorlog
meteen lange rijen bij de

benzinepomp



We proberen zo goed mogelijk contact te houden met ouders van de
kinderen die normaliter dagelijks naar het centrum gaan. Wilt u

bidden voor kracht en moed? Mogelijk wordt medicatie voor
bijvoorbeeld epilepsie steeds moeilijker verkrijgbaar. We maken ons

erg veel zorgen over de gezondheid van de kinderen. 
 
 

 De inflatie is enorm! Na 24 februari zijn de prijzen van
levensmiddelen fors gestegen. Na 2 strenge wintermaanden, wat voor
veel gezinnen wat betreft stookkosten en voedsel ook een grote zorg
is geweest, volgt deze onvoorstelbare verdrietige tijd. Plotseling het

verliezen van je baan, geen geld meer kunnen opnemen en het leven
met constante angst door onzekerheid geeft stress. 

 We hebben heel veel contact met onze vrienden en collega’s ’thuis’.
We voelen ons machteloos en eigenlijk zijn er maar enkele troostende

woorden: wij bidden onophoudelijk voor jullie. 
 
 

 Uit ons dorp en vanuit de stad Beregszasz en omstreken, zijn heel
veel gezinnen vertrokken. Er zijn meerdere redenen: Humanitaire
nood door extreme voedselprijzen, angst voor de mannen om te
moeten gaan dienen, angst om als vrouw achter te blijven, angst

voordat gene wat kinderen zullen gaan zien aan oorlogsgeweld. Deze
constante angst maakt het grote psychische uitdaging om voor

sommigen toch te blijven op geboortegrond. De onvoorspellende
factor maakt de spanning om te snijden. Veel ouderen blijven alleen

achter.  
 

Ocsi
 In de laatste nieuwsbrief schreven wij

over deze 32 jarige man die een
dubbele heupprothese nodig heeft om
weer te kunnen lopen. Dankzij giften is
er een bedrag van 5.000 euro. Hopelijk
zal de eerste operatie plaats vinden in
April. Wilt u bidden voor hem en zijn
gezin? Familieleden zijn erg dankbaar
en hebben voorzichtige hoop dat hij

letterlijk en figuurlijk opkrabbelt. 

István heeft van Jorien
hulpgoederen gekregen 

lege winkels in de stad



Pavlika
 Na anderhalf jaar kunnen de ouders van Pavlika de

inzamelingsactie sluiten! Het onvoorstelbare is gebeurt, Pavlika
kan de gentherapie Zolgensma krijgen. Wat ongemogelijk lijkt

voor mensen is voor God mogelijk. We danken u van harte, ook
namens ouders wanneer u gedoneert hebt. Ook dankzij u is het
enorme bedrag van 2,3 miljoen dollar bereikt. In Nederland is er
via fundraising 18.000 euro verzameld. Op het moment dat de

tijd voor Pavlika echt begon te dringen, en er nog maar 10
procent nodig was om het eindbedrag te halen, hebben drie

anonieme grote sponsoren het al opgehaalde bedrag
aangevuld. Pavlika zou naar Amerika gaan voor deze

behandeling, maar omdat er oorlog is uitgebroken zal hij nu
naar Boedapest gaan. 

In Nederland proberen wij te helpen met het onderdak
zoeken voor vluchtelingen. Daarnaast willen wij ons vooral

richten op de noodhulp die nodig is binnen de grenzen van
Oekraine: de achterblijvers. 

 De gelden die door jullie op de rekening van testify to love
worden gestort, worden gebruikt om te voorzien in de

basisbehoeften. de eerste prioriteit is om te voorzien in
levensmiddelen, financiele steun om gasrekening te kunnen

betalen, helpen bij het kopen van medicatie wat steeds
schaarser en duurder wordt. Natuurlijk is het probleem
inmens. Door, naast ons gebed, financieel heel lokaal de

mensen te steunen willen we laten voelen dat we naast hen
staan en hen niet vergeten. Die kleine gift voor een

gasrekening kan een enorme opluchting en hoop geven om
de moed niet te laten zakken.

 
 We steunen ook het lokale initiatief van onze jongeren

dominee István. Hij voorziet meerdere dagen per week de
zigeunergemeenschap van ons dorp van warme thee en
brood. Op deze manier houdt hij toch contact met ze, en

verkleint het risico dat zij op een andere, niet prettige
manier, aan eten proberen te kopen in het dorp. 

Daarnaast hebben wij deze maand voor 38 gezinnen de
gasrekening betaalt. Veel jongeren vertrekken en veel
ouderen blijven alleen achter, die met moeite van hun

pensioen de rekeningen kunnen betalen. Door het duurder
worden van de voedingsmiddelen zijn de vaste lasten nog

moeilijker te betalen. 
 
 



 De leerlingen van de christelijke basisschool
Het Kompas in Nieuwleusen hebben zich

fantastisch ingezet om bij te dragen aan de
nood die er is in Oekraine middels een

sponsorloop. Het was erg bemoedigend om
te zien hoe enthousiast leerlingen,

leerkrachten en ouders zijn. Jona, onze zoon
liep dapper mee en heeft 11 rondjes om de
school gelopen, om zo mee te doen aan de
actie voor het land waarin hij voornamelijk is
opgegroeid. voor ons wel ontroerend, al was
Jona zelf vooral bezig met rennen en inhalen
om vervolgens een broodje knakworst op te
eten. Hartelijk dank aan de basisschool Het

Kompas!
totaal heeft de sponsorloop het prachtige

bedrag van: 6079,55  opgebracht
 
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.
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