Voorwoord
Deze nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. In de tussentijd is
er veel gebeurd. De oplettende lezer zal zien dat ons logo is vernieuwd.
Daarnaast is onze website ook volledig aangepakt. Meer hierover leest u
verderop in de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u verder de
informatie over de jaarlijks terugkerende kerstkaartenactie die in december weer wordt georganiseerd. Natuurlijk leest u ook over de verschillende
projecten die er in Oekraïne zijn onder de vlag van onze stichting.

Volledig nieuwe website en logo
Het logo en de website van de stichting hebben een nieuwe frisse uitstraling
gekregen. De kernelementen van het oude logo zijn opnieuw gebruikt in het
nieuwe logo en dit zult u ongetwijfeld herkennen.
Een korte toelichting op het logo: de kruiwagen staat symbool voor de handen
uit de mouwen steken; dit is passend bij de werkreizen die al jarenlang georganiseerd worden. Het Ichthus visje symboliseert onze christelijke identiteit; dit komt
tot uitdrukking in de verspreiding van het evangelie in Oekraïne. Het plantje
symboliseert de groei in het geloof en de opbouw in Oekraïne waar wij als
stichting aan proberen bij te dragen. Het hart staat voor de liefde waarin dit alles
gebeurt.
Via de nieuwe website zullen wij u regelmatig nieuws brengen over onze activiteiten en belevenissen in Oekraïne en is de voortgang van de belangrijke projecten
te vinden. Meld u (opnieuw) aan voor de nieuwsbrief om in contact en op de
hoogte te blijven. De nieuwe website is mede mogelijk gemaakt door Inxpact
(Jip Jonker) en ontwerpstudio BlauMaschine (Carlijn Seves).
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Kerstkaartenactie 2017
Sinds 2008 bezorgen wij als stichting kerstkaarten in de gemeente Hattem met
onze jaarlijkse kerstkaartenactie. Elk jaar is dit weer een groot en belangrijk
succes om onze projecten waar te maken. Wij bezorgen de kerstkaarten bij
inwoners van de gemeente Hattem.
Door uw kerstkaarten via ons te versturen, steunt u onze projecten en bespaart
u ruim € 0,30 (!) per gestuurde kaart. U betaalt bij ons slechts € 0,40 per kaart in
plaats van een decemberzegel van PostNL van € 0,73.
Vanaf maandag 11 december tot en met donderdag 21 december kunt u uw
kerstkaarten inleveren bij Evangelische Boekhandel de Fontein in Hattem.
Ook kunt u de kaarten in deze periode inleveren bij familie Keijl aan de Vliegenstein 16 (’s middags tussen 13.30 en 17.00 uur). Vanaf 16 december worden de
kaarten bezorgd.
Ook dit jaar is er een sponsor bereid gevonden om onze actie te ondersteunen.
Iedere ingeleverde kaart levert dan ook € 0,10 extra op. Dit keer wordt onze actie
gesponsord door Werkis / verder met werk.
Maakt u iemand in de gemeente Hattem gelukkig met een kerstkaartje?
Maak de inwoners van Oekraïne gelukkig door de bezorging via ons te doen!

Projectreis Hattem naar Oekraïne
26 jongeren, 6 staff, 1 land, 10 dagen, 1 reis en 6 verschillende projecten: dit is
het verhaal van een groep Hattemse jongeren die in augustus naar Oekraïne zijn
gegaan.
De vakantiebijbelweek werd op verschillende plaatsen gehouden en bestond
naast de “geestelijke bezinning” uit het contactleggen met de kinderen daar
middels oud-Hollandse spelletjes. De groep heeft met de jongeren van het
Arendsnest een bezoek aan een museum kunnen brengen, iets wat normaal niet
mogelijk is en daarom een hoogtepunt vormde. Verdere activiteiten waren: het

storten van een betonbaan voor de mobiliteit van een gehandicapt meisje,
het verlengen van een afdak met het nodige laswerk, het maken van tafels om
computerapparatuur te plaatsen bij een zigeunerschooltje en het uitdelen van
voedselpakketten bij straatarme gezinnen. Dat was bijzonder en maakte veel
emotie los, vooral als kinderen zich voor hun situatie en armoede schaamden.
De groep heeft ervaren dat het goed is om in Oekraïne te kunnen helpen.
Voor de kinderen in de projecten, maar ook voor eigen geloofsopbouw en
dankbaarheid en voor het besef dat wij hier in Nederland in een rijk land
geboren zijn en mogen leven. Tegelijk beseffen ze ook dat dit werk door moet
gaan, want er is nog veel te doen... Bent u benieuwd naar de reisverslagen of
beelden, bekijk dan ook de website https://www.facebook.com/oekraine2017/

Arendsnest – een warm nest
Wat heeft een kind vooral nodig? Een warm thuis waar het zich veilig voelt.
Niet alle kinderen krijgen deze zorg. Vaak moeten ze zelf hun kostje bij elkaar
scharrelen. Zo ook in Beregovo, een stad in het westen van Oekraïne.
Daarom is het straatkinderenproject Arendsnest zo belangrijk. Arendsnest
ontfermt zich over de kinderen die thuis niet voldoende verzorgd kunnen
worden. Soms gaat het om kinderen die zelfs door hun ouders op straat zijn
gezet. Helaas is alcoholverslaving een groot kwaad in Oekraïne met alle ellendige gevolgen van dien.
Deze zomer is een groep jongens en meisjes uit Hattem naar het Arendsnest
gereisd om daar te helpen bij de organisatie van het zomerkamp voor de kinderen van Arendsnest en hun vriendjes en vriendinnetjes.
Een geweldige ervaring voor de jongens en meisjes uit Hattem. Ze zijn sterk
bepaald bij de situatie in Oekraïne die zo heel anders is dan in Nederland.
Daardoor is de christelijke roeping om voor elkaar te zorgen heel concreet
geworden.
Lucius de Graaff, ambassadeur Arendsnest

Wist je dat wij als stichting het ANBI-certificaat hebben?
Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn!
IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89

Projectgroep Winsum
De groep uit Winsum is in de afgelopen meivakantie voor de tweede keer naar
Pavshyno in Oekraïne geweest. Voor de meeste deelnemers de tweede keer en
zij keken er enorm naar uit.
Deze reis heeft de verwachtingen op alle fronten overtroffen. De bouw van de
kerk was flink gevorderd, de kerk was voorzien van een dak en ook het contact
met de inwoners van het zigeunerdorp was warmer en vriendelijker dan wat op
voorhand werd gedacht en gehoopt. De groep heeft gebouwd, een vloer gestort,
kinderwerk gedaan, samen gegeten, muziek gemaakt en gekerkt en bijna alles
ging zeer voorspoedig. Het kinderwerk werd bezocht door een hele stoet
kinderen die hun enthousiasme van ‘s ochtends tot ’s middags vasthielden en die
de hele dag wel door konden spelen, knuffelen en zingen.
De hele reis heeft veel indruk gemaakt op de groep; in die zes dagen werd
Pavshyno heel even het thuis van de groep uit Winsum. Er werd niet gebouwd
voor, maar samen met de inwoners van Pavshyno. Uiteindelijk kwam aan deze
reis een eind, waardoor men moeite voor een tweede keer afscheid nam.

Heb je onze nieuwe website al gezien?
www.oekraine-projecten.nl

Werkgroep Assen in herfstvakantie in Barkasovo
In oktober heeft werkgroep Assen met een groep van 29 vrijwilligers de handen
uit de mouwen gestoken in Barkasovo. Dit keer zijn drie bouwprojecten
uitgevoerd. Zo is de vloer in de kerk vervangen, is de groep in het badhuis verder
gegaan met het betegelen van de vloeren en wanden en is er samen met de
zigeuners een betonpad aangelegd.
Naast de bouwwerkzaamheden heeft deze enthousiaste groep elke morgen een
kinderprogramma verzorgd voor de zigeunerkinderen. Hierbij werd een
Bijbelverhaal verteld, en zongen ze samen Hongaarse en Nederlandse liedjes,
werd er geknutseld met de kinderen en werden er spelletjes gespeeld. Op de
laatste ochtend is aan 135 kinderen een tasje gevuld met tandpasta, tandenborstel, zeep, knuffel en kleurboekje meegegeven. De vulling van deze tasjes is
bij elkaar gebracht door een grote groep mensen uit Nederland.
De (werk)groep kijkt terug op een mooie en gezegende week en ze kijken alweer
uit naar de volgende reis. Voor meer informatie: www.assenvooroekraine.nl

Wij verlenen al tientallen jaren hulp aan kansarme mensen in de regio
Transkarpatië* in west Oekraïne. Vanuit Christelijk perspectief zijn wij er van
overtuigd dat wij Gods peilloze liefde ook in de Oekraïne mogen doorgeven.
De kleding en andere hulpgoederen gaan onder andere naar bejaardenhuizen
en kindertehuizen en komt direct terecht bij de mensen die het nodig hebben.
Ook ons project het Arendsnest ontvangt kleding voor de kinderen die daar
worden opgevangen. Dankzij een trouwe groep vrijwilligers wordt dit alles
gereed gemaakt voor transport waarna het in combinatievrachten naar de
Oekraïne wordt getransporteerd. Wilt u uw kleren doneren aan de mensen in
Oekraïne? Iedere zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u uw kleding inbrengen in de container aan de Nieuweweg 1 in Hattem.
Als Stichting kunnen wij niet zonder deze en alle andere vrijwilligers die zich
inzetten voor onze medemensen in Oekraïne. Wij zijn hen allen dan ook
dankbaar dat zij dit al zoveel jaar trouw doen.
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