Arendsnest

De hulpverlening aan deze kinderen wordt in drie
vormen in praktijk gebracht.

Er is ook ruimte om nog heerlijk kind te mogen zijn, om
te spelen, te knutselen, samen te zingen, verjaardagen te
vieren, te sporten, enz.
Kortom, "Arendsnest" biedt
dagelijks een warm nest voor
kansarme en verwaarloosde
kinderen en verlangt ernaar dat
de kinderen zich in dat "nest"
bedekt weten onder de vleugels
van Gods liefde.

Hulp aan kinderen in nood

In 2003 liepen er lijmsnuivende, thuisloze kinderen door
de straten van Beregowo. De honger bracht hen er toe
om zelfs hondenvoer te eten. Het was onmogelijk om
aan deze nood voorbij te gaan.
Eenvoudige hulpverlening is inmiddels uitgegroeid tot
een project met diverse vormen van opvang voor
kinderen in nood.
Op dit moment bestaat het straatkinderenproject
"Arendsnest" uit twee opvang- huizen, schuin tegenover
elkaar in dezelfde straat.

1 Dagopvang
Arendsnest geeft dagopvang aan kinderen in kleine
groepjes per dag. De kinderen worden tijdens deze
opvang gestimuleerd in hun zelfzorg, ontvangen kleding
en werken dagelijks mee in het bereiden van de warme
maaltijd. Er is ruimte voor creatieve, sportieve en
ontspannende activiteiten.
2 Intensieve naschoolse opvang
Naast het huis van de dagopvang staat een omgebouwde
garage. Het is nu een gezellig klaslokaaltje geworden,
waar kinderen met een grote leerachterstand geholpen
worden. Zij ontvangen intensieve bijscholing en
huiswerkbegeleiding door een onderwijzeres. Daarnaast
ontvangen zij dagelijks een warme maaltijd en worden ze
met het evangelie in aanraking gebracht.
3 24 uursopvang
In de 24-uursopvang is er ruimte voor die kinderen die in
hun ontwikkeling ernstig bedreigt worden en ambulante
hulpverlening ontoereikend is. De jongens en meisjes
kunnen binnen een christelijke en veilige
opvoedingssfeer kind zijn en zichzelf ontwikkelen. Ze
ontvangen begeleiding bij het naar school gaan in
zelfzorg en hulp op alle ontwikkelingsgebieden.

Het doel van dit project is
kinderen laten uitgroeien tot
jong volwassenen die op
verantwoorde wijze voor zichzelf in alle levensbehoeften
kunnen voorzien.

Hoe verder?

Voortdurend denken we na over de vraag welke vorm
van hulpverlening aan de kinderen op de langere termijn
de meeste stabiliteit geeft. Er is overleg met de
plaatselijk overheid.
De groei van het
werk vergt extra
financiële
inspanning.
Daarnaast is de
economische
situatie in Oekraïne
zeer slecht. Terwijl
de inkomens laag
zijn, worden de
levensmiddelen
duurder. De prijzen
van gas en licht
stijgen heel erg. Dat
betekent heel
concreet dat de
kinderen thuis minder te eten krijgen en het vooral

moeten hebben van het eten dat ze krijgen in het
Arendsnest
Normaliter geeft de overheid aan scholen geld om
onderwijs te kunnen bieden. Daar is nauwelijks budget
voor. Om toch onderwijs te kunnen geven wordt er extra
geld gevraagd van ouders van kinderen. In geval van
onze kinderen komen er dus extra kosten voor het
opvanghuis, betalen voor boeken, verhoging
ouderbijdrage, kopen van schriften, pennen en allerlei
andere leermiddelen en schoolmaterialen.
Ook als er medische zorg nodig is voor onze kinderen zijn
we duurder uit dan voorheen.

Stichting Oekraïne Projecten (SOP) is gevestigd
in Hattem en ingeschreven bij de
KvK in Zwolle.
De stichting heeft een ANBI-status.
SOP zet zich vanuit christelijke overtuiging in voor de
allerarmsten in Oekraïne.
SOP heeft geen betaalde krachten in dienst,
medewerkers doen hun werk op vrijwillige basis.
Stichting Oekraïne Projecten (SOP) heeft diverse
projecten in Oekraïne.
Contactpersoon Het Arendsnest
Naam:
Lucius de Graaff
Functie
Fondswerver/ambassadeur
Adres:
Rhijnsburglaan 45
PC / Plaats:
8181XW Heerde
Mail:
lwdegraaff@hetnet.nl
Telefoon:
0578 61 70 81
Mobiel:
06-11 92 89 12

Wij werken samen met diverse partners in Nederland en
de Oekraïne. Onder anderen.
Arendsnest Oekraïne
Het project is in Oekraïne ondergebracht in een lokale
geregistreerde humanitaire stichting.

Children’s Relief
Voor het Arendsnest werken wij in de eerste plaats nauw
samen met Children’s Relief. Voor nadere informatie zie
de website www.childrensrelief.nl

Stichting Oekraïne Projecten

www.oekraine-projecten.nl
De gasprijs stijgt voortdurend zal naar verwachting nog
harder gaan stijgen. Elektriciteit is duurder geworden.
In een van onze huizen hebben we nog een houtkachel
achter de hand, in het andere huis niet.

secretariaat@oekraine-projecten.nl
penningmeester@oekraine-projecten.nl

Vanwege de voortdurende oorlog in het oosten van het
land en de slechte financiële situatie is van de overheid
ook weinig aan subsidie te verwachten.

Bankrekening:

Al met al voor ons redenen genoeg om ons tot fondsen
en steunstichtingen te wenden.

Stichting Breath
Een belangrijke partner van ons is stichting Breath care
for kids, www.stichtingbreath.nl
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