Stichting Oekraïne Projecten
Steenboerweg 37
8042 AT Zwolle

oekraïne-projecten.nl
volg ons op

Nu komen de kinderen blij de school uit. Alle (ongeveer) 120, hebben weer
een dag les gehad. En, zoals dat is afgesproken, hebben ze ook deze dag weer
een warme maaltijd gekregen. Want les en eten zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Wat een verschil met 2013. Toen was het nog een koud, oud hok.
Nu krijgen de kinderen in een verwarmde school les van gediplomeerde
leerkrachten. Nu de school draait is het van groot belang om het draaiende te
houden. De school is namelijk het nieuwe fundament, gebouwd op het oude
betonnen fundament. Via de school wil de werkgroep Assen voor Oekraïne,
bijdragen aan een betere levensstandaard voor de mensen op het zigeunerkamp; de sloppenwijk in het weiland.
Maar dat kan alleen met hulp. Het hout voor de kachel, de aanschaf en het
bereiden van de maaltijden en het onderhoud van de school kosten nu eenmaal geld. Maar het zijn wat ons betreft niet alleen kosten, maar vooral een
prachtige investering in de toekomst. Voor die toekomst zet de werkgroep
zich graag in. Investeert u mee? Dat kan, elke bijdrage is meer dan welkom…
U kunt een gift overmaken naar NL61 RABO 0152772405 t.n.v. Stichting
Oekraïne Projecten onder vermelding van schoolgeld Barksovo.
Wilt u meer informatie? Mail dan naar sponsor@assenvooroekraine.nl

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

kerk en het schooltje en daarnaast wordt er kinderwerk gedaan, oftewel veel
knutselen en spelen met de kinderen. Tijdens de bouw aan het kerkje wordt
de groep goed geholpen door een aantal dorpsbewoners. De rest van de week
wordt samen verder gebouwd aan een toekomst voor de kinderen in het
dorp: een kans om onderwijs te volgen in een veilige omgeving. Een beetje
hoop in een soms hopeloze situatie.
Het is en blijft bijzonder hoe in maar een paar jaar tijd een hechte band is opgebouwd met mensen waarvan men een paar jaar geleden niet had gedacht
hen ooit te zullen ontmoeten. En met een steeds intensievere band wordt het
afscheid nemen ieder jaar voor beide groepen lastiger.
In de tussentijd hebben wij begrepen dat de school erkend wordt als
staatsschool. Dit betekent dat er straks met steun vanuit de overheid kan
worden lesgegeven. Een zeer mooi bericht. De officiele opening vindt
waarschijnlijk begin september plaats.

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

Voorstellen nieuw bestuurslid

