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Nieuwsbrief winter
Voorwoord
In deze nieuwsbrief kunnen we weer veel nieuws melden, dus ik
houd het voorwoord kort. Het is geweldig te merken dat er de afgelopen tijd onder de jeugd van Assen-West met veel enthousiasme een
mooi bedrag is ingezameld voor Oekraine. Goed dat we een stukje van
onze rijkdom hier in Nederland kunnen delen met onze medemensen
ver weg. In deze nieuwsbrief besteden we ook alvast aandacht aan
onze kerstbrodenactie en kerstkaartenactie. Die beveel ik u van harte
aan!
Bert Jan Souman, voorzitter Stichting Oekraïne Projecten

Kort nieuws
Ferenc
In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat Ferenc zijn operatie
geslaagd was. Inmiddels is zijn situatie verder verbeterd en kan hij
weer lopen. Hij moet nog wel een aantal keren terug naar het ziekenhuis voor controle. Hij is erg dankbaar dat hij dankzij uw giften geopereerd kon worden.
Lydia kan weer lopen
Lydia is een vrouw die we al lange tijd ondersteunen. Zij is als jonge
vrouw mishandeld op straat en is als gevolg hiervan grotendeels verlamd geraakt. Ze kan niet meer voor zichzelf zorgen en woont al geruime tijd bij haar zus. Stichting Oekraı̈ne Projecten ondersteunt haar
en het gezin van haar zus al jaren. We zijn erg blij dat we het nieuws
kregen dat zij met hulp weer kan lopen en dat ze zichzelf weer kan
aankleden. Het zijn kleine stapjes maar ze maken een wereld van verschil als je al jaren aan bed gekluisterd bent.
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Wist u dat..
•

Wij weer met kerstacties gaan beginnen.

•

U kerstkaarten met ons
kunt versturen?

•

Wij op 13 december op
de kerstmarkt in Hattem staan. U komt toch
ook?

Winterhulp
De zomer in Oekraine is helaas
droog geweest. Hierdoor is de
oogst dit jaar erg slecht. Dit betekent dat de prijzen van voedsel omhoog schieten en het veel
lastiger is voor armere bevolkingsgroepen om de winter
door te komen. Net als vorig
jaar willen we weer zoveel mogelijk gezinnen deze winter
gaan helpen. Door de Oekraı̈ense medewerkers van stichting Armenhulp worden voed-

selpakketten samengesteld van
rond de € 70,- per gezin. Met
zo’n pakket kunnen de gezinnen de strengste 2 maanden
van de winter goed doorkomen.

Ook dit jaar hebben we weer diverse kerstacties. Wij hopen op uw steun om zo
Winterhulp ook dit jaar te kunnen voortzetten.

Florence Nightingale
buitenschoolse opvang
Afgelopen schooljaar heeft
de buitenschoolse opvang
voor kinderen van drankverslaafde ouders gedraaid in Hornostaivka.
Dankzij steun van een Hattemse kerk is het project
gestart. We zoeken nu
hard naar middelen om
het project ook komend
jaar voort te zetten. We
hopen met uw giften het
project weer te kunnen
opstarten, zodat we een
blijvend verschil kunnen
maken voor deze kinderen.
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Alvast een kerstbrood bestellen?
Rond de kerstdagen willen we weer kerstbroden gaan verkopen in
Nederland om geld voor de voedselpakketten in te zamelen. Wilt u
nu alvast een kerstbrood bestellen of een gift overmaken? Dat kan
door een mail te sturen naar: kerst@oekraine-projecten.nl of kijk
op www.oekraine-projecten.nl

Kerstkaartenactie
Al vijf jaar lang biedt Stichting Oekraı̈ne Projecten de mogelijkheid
om geadresseerde kerstkaarten in Hattem rond te brengen. Voor
slechts 35 cent per kaart bezorgen wij uw kaarten, dat scheelt
maar liefst 20 cent in vergelijking met een decemberzegel van
PostNL, die tegenwoordig 55 cent kost!
U kunt uw kaarten inleveren bij de volgende punten van dinsdag
10 december tot en met vrijdag 20 december:
• Evangelische Boekhandel 'De Fontein' (Kerkstraat 32)
• Fam Keijl tussen 13:30 en 17:30 (Vliegenstein 16)
Rond zaterdag 14 december zullen de eerste kaarten rondgebracht
worden. Op zaterdag 21 december zullen wij al uw kaarten rondbrengen! De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan
onze projecten. Het resultaat van vorig jaar was 3.315 kaarten en
een bedrag van 1.087 euro. Dit mooie bedrag is mede gerealiseerd
door extra giften! Bedankt hiervoor!

Update Blijf-vanmijn-lijf huis ‘Lelie’

Jongeren aan het werk.

Jongeren Assen-West bouwen in Oekraı̈ne
In het voorjaar van 2013 zijn in samenwerking met Stichting Oekraine Projecten en de GKV Assen-West voorbereidingen gestart voor
een jongerenreis. Samen met Kovacs Sandor is een tweetal projecten
uitgekozen waar de jeugd aan kan meehelpen: er wordt een huis gebouwd voor Miklos en Rosalitha Tó th die nu nog met nog drie gezinnen in é én huisje wonen. Daarnaast wordt gestart met het bouwen
van een extra klaslokaal in het zigeunerkamp van Barkaszó en zal er
gewerkt worden met de kinderen uit het kamp. De groep uit Assen is
zelf zeer actief geweest met het binnenhalen van sponsorgeld om de
projecten te kunnen bekostigen. In een half jaar tijd hebben zij
€ 6600,- bij elkaar gebracht. Een prachtig bedrag!
In de herfstvakantie is de groep met dertig jongeren en volwassen
afgereisd naar Oekraı̈ne. Tijdens deze week is superhard gewerkt om
zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor onze naasten in Oekraı̈ne.
Er is veel bereikt in deze week. Het huis voor de familie Tó th is voorzien van een betonnen vloer, een plafond en het stucwerk is zo goed
als af. Er zijn heel wat emmertjes zand en grind met de hand het huis
in gedragen. Het was prachtig om te zien dat er niet alleen een band
in de groep ontstond, maar ook een band met de familie. Aan het einde van de week konden we de familie nog een bedrag van € 2.500,geven als lening voor het aLbouwen van hun huis. Deze familie was
intens gelukkig met onze hulp.

Momenteel verblijven
drie vrouwen met hun
kinderen in het blijf- van
-mijn-lijf-huis. Helaas
zijn ze aan het kwakkelen met hun gezondheid
en zijn ze alle drie opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Gelukkig zijn
ze net weer ontslagen uit
het ziekenhuis. Met de
groep vrijwilligers uit
Assen hebben we kennis
kunnen maken met deze
vrouwen en hebben we
gezien dat ze hier op een
veilige en comfortabele
plek zijn. De verwachting
is dat met de invallende
winter het aantal hulpzoekende vrouwen weer
zal stijgen.
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Vervolg
Landbouwschool Gerson

In de vorige nieuwsbrief
hebben we het al aangekondigd en we zijn blij
om te melden dat er momenteel gewerkt wordt
aan het vernieuwen/
aanleggen van douches
en wc’s in het internaat
in Gerson. Dit maakt een
groot verschil voor de
weeskinderen die hier
naar school gaan. Ook de
matrassen zijn inmiddels
vervangen.

Ook in het zigeunerkamp zijn
grote vorderingen gemaakt met
het realiseren van een extra
klaslokaal, zodat de kinderen
iedere dag langer les kunnen
krijgen. De fundering lag er al
vanaf 2001 maar het geld ontbrak om verder te bouwen. Tijdens de week zijn alle muren
opgetrokken. Geweldig om het
verschil te zien na een week
hard werken. We hopen dat we
nog meer geld kunnen gaan ophalen om het klaslokaal af te
kunnen maken.
Naast het fysieke harde werken
is er ook geestelijk hard gewerkt met zo’n honderd kinderen uit het kamp. Iedere dag
konden we met hen zingen, een
knutselwerkje maken en buitenspelen. Het was mooi om te
zien dat deze kinderen zo ge-

nieten van wat extra aandacht.
Ook bijzonder dat je binnen een
week al heel wat kindjes bij
naam kent en ook hun karakters al leert kennen. We waren
dankbaar dat we voor deze kinderen lesmateriaal voor school
konden kopen, zodat ze verder
kunnen met het bouwen van
hun toekomst.
Op de website
www.assenwestnaaroekraine.tk

vindt u een uitgebreid verslag
van de reis onder het kopje:
blog.

Stichting Oekraı̈ne Projecten
Stichting Oekraïne Projecten ondersteunt het werk van
Sándor Kóvacs en zijn medewerkers in de Sub Karpaten
van Oekraïne. Dit gebied ligt vlak over de grens van Hongarije. Het werk van Sándor Kóvacs en zijn medewerkers
is met name gericht op hulpbehoeftigen zoals zigeuners
en de armste Hongaren en Oekraïners in dit gebied. Deze
hulpverlening is zowel materieel als geestelijk met als
primaire doel mensen bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus.
De doelstellingen van Stichting Oekraïne Projecten zijn
- hulpverlening aan de armen in Oekraïne
- verbreiding evangelie
- bewustwording
Oekraı̈ne Projecten is als stichting aangemeld bij de
kamer van koophandel in Zwolle. Het dagelijks bestuur
van Oekraı̈ne Projecten is gevestigd in Hattem. Oekraı̈ne Projecten heeft werkgroepen in Hattem en Zwolle.
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