
OOK UW HULP IS NODIG!
Vanwege de huidige situatie in Oekraïne voelen wij ons genoodzaakt u op het 
hart te drukken dat uw hulp enorm hard nodig is. Veel Oekraïners lijden aan kou, 
honger en armoede. Hoe ondersteunt u ons in de acties?
- Lever uw kerstkaarten a € 0,40 per kaart in, voor familie, vrienden en  
 kennissen die in de gemeente Hattem woonachtig zijn;
- Bestel nu uw kerstbroden;
- Doneer € 70,00 voor een voedselpakket voor een gezin.
Levert u liever een fysieke bijdrage, neem dan contact op met een van onze 

bestuursleden! 
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www.echtadvocatuur.nl

SPONSORING
Naast donateurs en particuliere giften vindt u op www.oekraine-projecten.nl de 
bedrijven die onze stichting financieel ondersteunen om ons te richten op de 
hulpverlening aan de allerarmsten in Oekraïne. 

Ook uw logo op onze website? Dat kan! 
Wij vernemen uw interesse graag via 
secretariaat@oekraine-projecten.nl.  

GIFTEN
Wist u dat wij als stichting het ANBI-certificaat hebben? 
Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn! 
U kunt uw giften overmaken op IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89.

KIJK OOK EENS OP 
WWW.OEKRAINE-PROJECTEN.NL
       @oekraineproj                   

        Stichting Oekraine projecten Hattem

VOORWOORD
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief wordt het duidelijk dat de herfst zijn intre-
de heeft gedaan. De dagen zijn korter geworden en de temperatuur is gedaald. 
Dit gebeurt uiteraard niet alleen in Nederland, maar ook in Oekraïne. De situatie 
in Oekraïne blijft zorgelijk en ondanks dat zal de winter aldaar ook dit jaar geen 
mededogen kennen. Vandaar dat wij ook dit jaar weer de broodnodige winter-/

kerstacties op touw hebben gezet. 

WINTERACTIES
De opbrengst van de winteracties, die de aankomende weken worden georgani-
seerd, komt ten goede aan het project ‘Winterhulp’.

KERSTBRODEN
U kent ze wel. Deze overheerlijke en 
inmiddels veelvuldig geprezen, kerst-
broden die Stichting Oekraïne Project-
en in de decembermaand verkoopt. 
Ook dit jaar weer koopt u uw lekkerste 
kerststol (€ 8,75), krentenwegge (€ 
8,00) of suikerbrood (€ 5,00) bij ons. 
Bestellen kan via onze website: 
www.oekraine-projecten.nl, via het 
bestelformulier, via een flyer of via 
kerst@oekraine-projecten.nl. U kunt 
hierbij meteen doorgeven of u uw 
brood komt ophalen in Zwolle/Hattem 
of dat u het aan huis bezorgd wilt heb-
ben (Zwolle/Hattem/Wezep) (€ 0,50).
Bestellen kan t/m 16 december.

KERSTKAARTENACTIE
Stichting Oekraïne Projecten verzorgt 
al vanaf 2008 de Hattemse 
kerstkaartenactie. 
Vanaf dinsdag 9 december tot en met 
vrijdag 19 december kunt u uw 
kerstkaarten voor de gemeente Hattem 
inleveren bij de Fontein in Hattem en 
bij familie Keijl aan de Vliegenstein 16. 

U betaalt bij ons slechts € 0,40 per 
kaart in plaats van een kerstzegel bij 
TNT van € 0,59. 

Bovendien komt de opbrengst geheel 
ten goede aan het project ‘Winterhulp’.

‘IMAGINE ALL THE PEOPLE, LIVING LIFE IN PEACE’ 
      - John Lennon



WINTERHULP
De Oekraïense winters zijn strenger, kouder (-30 Celsius is geen uitzondering) en 
langer dan in Nederland. Bijkomend is dat de voedselprijzen fors gestegen zijn. 
Zoals geschreven komt dit jaar de opbrengst van de winteracties ten goede aan 
het project ‘winterhulp’. 

Dit jaar zorgt Oekraïne Projecten er voor 
dat de kinderen uit het zigeunerkamp 
van Barkaszó in de strenge winter struc-
tureel van voedsel worden voorzien. 50 
kinderen krijgen onderwijs en op school 
hun eten. Deze wisselwerking stimuleert 
de kinderen naar school te gaan. Als 
het mogelijk is wil ds. Sàndor voor de 
kindertjes laarzen kopen, zodat zij deze 
winter niet op blote voetjes op de 
bevroren grond hoeven te lopen.

De kosten voor het eten zijn € 1,00 
per persoon per dag, bijna € 1.100 per 
maand. Om dit mogelijk te maken is ook 
dit jaar uw hulp weer van levensbelang! 

LOPENDE ACTIES
ZIGEUNERKAMP BARKASZÓ
Werkgroep Assen is in de afgelopen herfstvakantie afgereisd naar Oekraïne om 
in het zigeunerkamp van Barkaszó de eerste contouren van een badhuis op te 
zetten. Naast het badhuis is er een schooltje waar de zigeunerkinderen naar toe 
gaan. Hier krijgen zij eten en worden ze onderwezen door goed onderwijzend 
personeel (project ‘Winterhulp’).
Door de groep uit Assen is er hard gewerkt en nadat de groep is weggegaan zijn 
de Oekraïners verder gegaan. Half november werd bekend dat de lokale bevolk-
ing grote vorderingen heeft gemaakt in het badhuis. 
De muren en het dak van het badhuis en het ketelhok zijn al klaar. Het afdak bij 
de ingang van de kerk is klaar en ook in en om de school is hard gewerkt. De 
muren en vloeren in de school zijn klaar, alle deuren geplaatst en er is een be- 
tonnen trap gemaakt bij de buitendeuren. ook zijn de buitenmuren van de school 
voorzien van een stuclaag.
We zijn blij dat er zulke vorderingen zijn gemaakt en zullen de rest blijven 
monitoren. U kunt deze verrichtingen ook volgen via onze Facebook-pagina.

VROUWENHUIS ‘HUIZE LELIE’
Sinds 2008 ondersteunt de stichting 
‘Huize Lelie’. In de afgelopen periode 
hebben er diverse vrouwen, onder 
andere vluchtelingen uit Donetsk, 
onderdak gevonden. Ook hier zijn 
de kosten de afgelopen periode fors 
gestegen. Afgesproken is met ds. 
Sandor dat hij rondom het huis een 
boomgaard plant, zodat het vrou-
wenhuis straks zelfvoorzienend kan 
worden door die opbrengsten. 

HATTEMSE JONGEREN VERTREKKEN 
NAAR OEKRAÏNE IN 2015
Over een aantal maanden zal er een 
groep jongeren uit Hattem afreizen 
naar Oekraïne om daar aan een proj-
ect te werken. 
Vanuit de Stichting worden zulke 
reizen van harte aanbevolen en helpen 
wij de groep graag mee om zo de 
Nederlandse jongeren bewust te laten 
worden van omstandigheden die wij 
niet kennen.

Om het project goed uit te voeren, 
zullen er in de loop van 2015 een paar 
grote acties plaatsvinden. 
Houd onze nieuwsbrieven, de site en 
onze Facebook-pagina in de gaten.

VEEL MANIEREN... 
Er zijn veel manieren waarop we de 
mensen in Oekraïne kunnen helpen.
Ook met de bijdrage van Stichting 
Kringloop de ARC uit Staphorst waren 
we heel blij. Zij hebben allerhande ma-
terialen geleverd die verwerkt zijn tot 
hippe kandelaars of leuke etagères. 
De spullen zijn verkocht op de Bonte 
Wintermarkt in Zwolle waar we ook al 
gratis aan deel mochten nemen.  Dank 
daarvoor. 
De opbrengst van de ‘Bonte Winter-
markt’ was € 200,00 en wordt gebruikt 
voor het project ‘Winterhulp’,
Daarnaast wordt ‘Winterhulp’ ook 
financieel gesteund door een deel van 
het MKB in Hattem en omgeving.


