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         Stichting Oekraine Projecten Hattem

Voorwoord
De afgelopen maanden zijn er in naam van Stichting Oekraïne Projecten 
(SOP) een aantal (korte) reizen naar Oekraïne geweest. Niet direct vakantie, 
maar wel nuttige dagen om alle projecten weer eens te bezoeken, een nieuw 
project op te starten of voorbereidingen te treffen voor een geplande reis 
later dit jaar. In ons werk voor SOP mogen uw hulp en bovenal Gods hulp 
merken. In deze nieuwsbrief leest u onder andere de reisverslagen van twee 
enthousiaste (werk)groepen uit Winsum en Assen en een verslag van de 
bestuursreis naar het project ‘het Arendsnest’. Ook alvast een oproep aan u 
allen, al lijkt het nog ver weg. Wilt u ons helpen de najaarsacties weer (nieuw) 
leven in te blazen? 

Overdracht ‘het Arendsnest’
Lucius de Graaff, Peter de Jong, Sylvester Mars, Flora Brokaar, Johannes 
en Herman Kroes zijn in mei afgereisd naar Oekraïne om daar het project 
het Arendsnest te bekijken. Er was al veel over gesproken en gelezen, maar 
hoe zou het er uit zien? Wat voor kinderen zouden er nu zitten? Zouden de 
medewerkers van het Arendsnest het wel zien zitten dat SOP het project van 
Flora Brokaar zou gaan overnemen?

Op de dag van aankomst is men direct naar het Arendsnest gereden. “Veel 
nieuwsgierige jonge oogjes keken naar ons. Het werd een beetje onge-
makkelijk. De kinderen gaven als welkomstgeschenk een mooie tekening 
en er werd gezongen. Om de ongemakkelijke situatie te doorbreken werd 
gevraagd aan de kinderen of zij van voetbal hielden. Dertig seconden later 
voetbalden jong en oud in het tuintje. 
Op vrijdagavond waren er tijdens het diner een vijftal jongeren uitgenodigd 
die in hun jeugdjaren in het Arendsnest hebben gezeten. De vijf jongeren 
vertelden hoe ze het Arendsnest hadden ervaren. Ze vertelden dat ze dankzij 
het Arendsnest goede lichamelijk en geestelijk verzorging hadden gekregen. 
Mede dankzij het Arendsnest konden ze zich ontwikkelen tot de jong 

al een begin gemaakt met de vloertegels. In de komende maanden zullen de 
zigeuners zelf verder werken aan het badhuis. De hoop is dat dit klaar is als 
de groep uit Assen in oktober terugkomt.

Het nieuwe gedeelte van de school is op een paar kleine details na af en 
draait. Wel moet er in het oude gedeelte nog wat renovatiewerk worden 
verricht. Onder andere de vloeren moeten vernieuwd en geïsoleerd worden. 
Ook zijn er financiële middelen nodig om er voor te zorgen dat de school bli-
jft draaien. Wilt u hieraan een bijdrage leveren kijk dan even op onze website: 
www.assenvooroekraine.nl

Najaarsacties
Ook dit jaar zal SOP weer een najaaractie organiseren in Hattem. De jaar-
lijkse kerstkaartenactie zal weer plaatsvinden. Vorig jaar lukte het vanwege 
omstandigheden niet om de kerstbrodenactie te laten plaatsvinden. Miste u 
deze heerlijke broden ook en wilt u ons vanaf oktober 2016 tot en met eind 
decemb er 2016 helpen om deze actie weer op te zetten? Neem dan contact 
op met de secretaris, Herman Kroes, via secretariaat@oekraine-projecten.nl



volwassenen die ze nu zijn. Sommigen hadden zelfs een vaste baan en kon-
den zichzelf zelfstandig redden in de Oekraïense samenleving. Iedere jongere 
gunde dit aan andere kinderen in Oekraïne. Ze spraken een ieder de wens uit 
dat het Arendsnest kan blijven bestaan, zodat misschien wel meer kinderen 
een goede voorbereiding krijgen om zich te ontwikkelen. 
Dit geeft ons nog meer energie om ons in te gaan zetten voor dit prachtige 
project. Daarnaast merkten we dat de Oekraïense leiding blij en opgelucht is 
dat het project is overgenomen. Zonder stichting die hen financieel onders-
teunt, zou het project failliet gaan. 

De afgelopen maanden is er al veel geld ingezameld, waardoor er dit jaar 
geen zorgen meer bestaan over het financiële plaatje. Zo kreeg SOP onver-
wachte hulp vanuit een jongedame uit Hongarije die was aangegrepen door 
dit project, maar ook veel financiële hulp vanuit Nederland heeft de begrot-
ing voor dit jaar sluitend gemaakt.

Project Pavshyno Winsum
In de voorjaarsvakantie is een enthousiaste groep uit Winsum onder de vlag 
van SOP vertrokken naar Oekraïne om daar op een zigeunerkamp een nieuwe 
kerk te bouwen. Deze groep verbleef een week in huize “Lelie” in Zhapsony. 

De eerste ervaring met Oekraïne was er een van bewustwording. Het contrast 
tussen arm en rijk werd de groep snel duidelijk. Ook een rondleiding door het 
kamp maakte veel indruk op de groep. Aangekomen op het zigeunerkamp 
zag de groep dat de fundering van de kerk al gestort was. Deze was 80 centi-
meter hoger dan verwacht, waardoor de groep allereerst bezig moest met
het ophogen van de vloer. Op zondag werd kennis gemaakt met de tijdelijke 

kerk van het zigeunerkamp. Onder een tentzeil maakte de groep de dienst 
mee.De passie in het verhaal en in de gezongen liederen maakte veel in-
druk. Toen maandag de eerste werkdag aanbrak en de groep weer op het 
zigeunerkamp aankwam, merkten zij dat de kinderen al op de uitkijk stonden. 
De kinderen hadden hen opgewacht. Bijna massaal stroomden ze toe, pakten 
ze men bij de hand en waren ze enthousiast bij alle klapspelletjes die er 
aangeleerd werden. Bij de bouw werd begonnen met vooral praktische han-
delingen, het verslepen van heel veel stenen. De dagen die volgden, werden 
gevuld met haak-, kinder- en bouwwerk. De bouw vorderde en de groep 
moest na een week intensieve arbeid beginnen aan de terugreis. Een lastige 
opdracht, want er is wel iets gebeurd in die week. Een wederzijds gevoel 
van verbondenheid maakte het zwaar om afscheid te nemen van het kamp. 
Afscheid? De eerste plannen voor een tweede reis zijn alweer in de maak.

Voorbereiding Assen
Ook in mei zijn leden van werkgroep Assen naar Oekraine geweest om de 
lopende projecten te bekijken en te overleggen wat er komende herfst 
gedaan kan worden. In oktober 2016 hoopt de groep namelijk  met ongeveer 
25 personen af te reizen naar Barkasovo. 

In de afgelopen maanden is er door de zigeuners hard doorgewerkt aan het 
badhuis. Zowel van binnen als van buiten zijn er grote vorderingen gemaakt. 
De betonvloeren zijn gestort, de wanden afgewerkt en betegeld en ook is er 


