BESTUURSWISSELING
De afgelopen jaren heeft Bert Jan als voorzitter van Stichting Oekraïne Projecten het voortouw genomen in veel bezigheden. Hij heeft te kennen gegeven
per januari 2015 te stoppen als voorzitter en zich wat meer op de achtergrond
te willen inzetten voor SOP. Wij respecteren zijn keuze en willen hem dan ook
hartelijk danken voor zijn inzet als voorzitter. Daarnaast zijn wij blij dat hij zich
blijft inzetten voor SOP en voor onze medemensen in Oekraïne. Ook heeft
Marjan aangegeven te stoppen als bestuurslid, ook haar willen we bedanken
voor haar inzet. Erica heeft besloten om haar werkzaamheden betreffende het
secretariaat neer te leggen en zich volledig te richten op de reis vanuit Hattem
naar Oekraïne.
Binnen het bestuur is gelukkig opvolging gevonden om de neergelegde taken
weer op te pakken. Matthias zal de rol van voorzitter op zich nemen. Johannes
heeft aangegeven de rol van secretaris te willen vervullen. Mocht u zich willen
inzetten voor onze medemensen in Oekraïne, bijvoorbeeld door middel van een
functie in het bestuur, de uitvoering van acties en projecten, dan kunt u contact
opnemen met Johannes: secretariaat@oekraine-projecten.nl

Giften blijven welkom op IBAN:
NL03 RABO 0325 7748 89 Rabobank Hattem.
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‘ER IS GEEN WEG NAAR VREDE. VREDE IS DE WEG.’

					

www.echtadvocatuur.nl

- E.R. Zydervelt

NIEUWSBRIEF
VOORJAAR 2015
VOORWOORD
In de opbrengst van de winteracties hebben wij als Stichting Oekraïne Projecten
mogen ervaren dat een stukje van onze Nederlandse rijkdom gedeeld mocht
worden met onze medemensen in Oekraïne. Wij zijn dankbaar voor het resultaat
van deze acties. Begin januari zijn diverse bestuursleden op werkbezoek geweest in Oekraïne en zij hebben gezien dat de hulp op alle fronten hard en zelfs
harder nodig is. Naast de torenhoge inflatie, armoede en kou, overheerst met
name de angst onder de Oekraïense mannen om opgeroepen te worden voor
de oorlog in Oost-Oekraïne.

GROTE OPBRENGSTEN WINTERACTIES
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat in Hattem de bekende winteracties werden georganiseerd. De opbrengst van deze acties is groot! Wij zijn iedereen die daar zijn bijdrage aan heeft geleverd zeer dankbaar voor. Uiteindelijk
is er ruim € 2.500 opgehaald voor het project ‘Winterhulp’. Uiteraard blijven
giften welkom voor dit project. Zo kunt u al voor € 70,00 een voedselpakket
doneren, waar een gezin een maand van kan leven.
Daarnaast kwam er goed nieuws vanuit Assen, waar in de kerstperiode tweemaal werd gecollecteerd voor Oekraïne. Tijdens deze collectes is ruim € 2.400
opgehaald. Ook voor deze opbrengst zijn wij iedereen zeer dankbaar.
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VROUWENHUIS ‘HUIZE LELIE’

WINTERHULP

Tijdens de reis van de bestuursleden
in januari, is hen ter ore gekomen dat
er een aantal zigeuners, met kleine
kinderen, naar Kiev is gevlucht om
daar op de vuilnisbelt te wonen.
Op het moment van schrijven is één
echtpaar met twee kinderen, waarvan de jongste zeven maanden is,
teruggehaald om te wonen in ‘Huize
Lelie’. Daarnaast wordt er nu nog hard
gezocht naar een gezin met vijf kinderen, waarvan de jongste één maand
is. Zij zijn op de vlucht geslagen voor
de sociale dienst, die hun kinderen
zou willen afnemen. Wij hopen dat
ook zij snel onderdak krijgen in ‘Huize
Lelie’. Deze eerste hulp heeft een
tijdelijk karakter.

De koude wintermaanden zijn in
Oekraïne ingevallen, wat betekent
dat de armoede en honger duidelijk
zichtbaar wordt. SOP ondersteunt,
onder andere door de opbrengst van
de kerstacties, 50 zigeunerkinderen in
het kamp Barkaszo met een dagelijkse
warme maaltijd en onderwijs.

De reis van de Hattemse jongeren die naar Oekraïne gaan, begint meer en
meer vorm te krijgen. Begin juli reist er een groep van circa twintig jongeren
af naar Mezovari. Hier werken Stefan en Margaretha Bakker in een tehuis voor
kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Dit tehuis heet ‘Testify to Love’. Door deze twee jonge en enthousiaste
Nederlanders, die in Oekraïne op vrijwillige basis werkzaam zijn, is verheugd
gereageerd op het bezoek van de Hattemse jongeren.

Daarnaast wordt dagelijks aan tientallen achtergestelde gezinnen voedsel
verstrekt, wat wordt klaargemaakt in
‘Huize Lelie’.

Tijdens deze werkvakantie zal rondom het huis geklust kunnen worden. Door
Stefan en Margaretha is al in het kort aangegeven waar zij behoefte aan hebben, maar waar ze zelf niet aan toe komen vanwege hun dagelijkse bezigheden.
Naast het klussen zal er ook tijd zijn voor kinderwerk met de kinderen uit het
tehuis en ook met zigeunerkinderen uit de omgeving. In verband met deze reis
zullen er in de loop van dit jaar diverse acties worden georganiseerd.

BOUW IN ZIGEUNERKAMP
BARKASZÓ

Meer informatie over het tehuis ‘Testify to Love’ is te vinden op:
www.testifytolove.nl

In dit zigeunerkamp is door werkgroep
Assen in 2014 een begin gemaakt met
het realiseren van een badhuis. Aan
dit badhuis wordt nog steeds gebouwd en de vorderingen zijn zichtbaar.
De ruwbouw staat en de kachel is
inmiddels geplaatst. Op dit moment
wordt er gewerkt aan de afbouw en
aan het sanitair. De vorderingen zijn
conform de verwachting van werkgroep Assen en SOP, die samen dit
project financieren.
Een afvaardiging van de werkgroep
Assen is eind januari afgereisd naar
Oekraïne. Zij hebben hier de vorderingen van de bouw kunnen aanschouwen. Daarnaast hebben zij 82 paar
schoenen, 97 paar sokken en 80 kilo
kleding, als winterhulp, uitgedeeld aan
de zigeuners.

