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Nieuwsbrief 17 november 2020

We vinden het belangrijk dat ook daar
hulpverlening plaatsvindt. Straks komen we nog
te spreken over het transport naar Wit-Rusland
onder het kopje 4: nieuwe projecten en
activiteiten. We hebben u in de voorgaande
Nieuwsbrief laten zien wat een enorme
vrachtwagencombinaties die kant op zijn
gegaan. U kunt zich dus wellicht een beeld
vormen wat een onvoorstelbare berg aan
hulpgoederen door de stichting die kant op zijn
gezonden. Maar we zijn per rit wel € 800, =
meer kwijt door het inhuren van deze trailers
dan wanneer we zelf die kant op zouden rijden.
Het feit dat we niet zelf naar Oekraïne kunnen
momenteel heeft dus geen invloed op de
toevoer van hulpgoederen. Het heeft naast
financiële gevolgen wel degelijk invloed op onze
andere activiteiten die wij als stichting
zorgvuldig hebben ontwikkeld. Wij denken
daarbij aan de projectmatige hulp, waarmee wij
ons sinds een jaar of anderhalf serieus
bezighouden en die door de covid-19 pandemie
dit jaar zo goed als stil kwam te liggen!

1.Geen transporten van de stichting wel
hulpgoederen naar Oekraïne. 2. Nieuwe
gebruikte “Hulp- Bus”. 3. Onze speciale
projecten. 4. Nieuwe projecten en nieuwe
activiteiten. 5. Trouwe vrijwilliger. 6. Wist u
dat…. 7. Help ons helpen.
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1. Geen transporten v.d. stichting wel
hulpgoederen naar Oekraïne:
De derde Nieuwsbrief van dit jaar! En dat terwijl
de wereld nog steeds stevig in de greep van het
covid19-virus verkeert. Daarom zijn we er nog
steeds enorm blij mee dat onze activiteiten
onverminderd zijn doorgegaan en er ook geen
stagnatie in de hulpverlening is opgetreden.
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2. Nieuwe (gebruikte) “Hulpbus”:
Tot onze grote vreugde hebben we inmiddels
wel een nieuwe 2-hands “Hulpbus” kunnen
aanschaffen. hieronder poseren een aantal van
onze vrijwilligers -in corona outfit- voor de
nieuwe aanwinst: plaatje nietwaar?!

“Onze” goeie bedden in een ziekenhuis in Zarvinitsa!!

Zoals bekend hebben we al vier grote vrachtwagencombinaties boordevol hulpgoederen
richting Oekraïne laten afreizen. En in de
tussentijd hebben we ook met een enorme
vrachtwagencombinatie hulpgoederen geladen
en naar Wit-Rusland gebracht.

Bedankt allen die de aanschaf mogelijk maakten!!

Geen verschil Oekraïne of Wit-Rusland voor deze
mensen!
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Wel blijven we een beroep op u doen voor
donaties voor onze nieuwe bus want de
financiering is nog niet helemaal rond en de
aanschaf was slechts mogelijk met behulp van een
tijdelijke geldinjectie van iemand.

begrijpt. Aflevering en, waar nodig installatie,
laat voorlopig nog even op zich wachten. Toch
hebben we ook op het gebied van de speciale
projecten absoluut niet stil gezeten, daarover in
de volgende rubriek meer.
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3. Onze speciale projecten:

4. Nieuwe projecten en nieuwe activiteiten:

Onze speciale projecten hebben we doordat we
zelf niet naar Oekraïne zijn afgereisd dit jaar wat
betreft de uitvoering moeten uitstellen dat was
niet te voorkomen. Wel hebben we voor zover
er ten behoeve van de projecten in Nederland
zelf wat moest gebeuren niet stil gezeten. Er
zijn goederen verzameld en soms aangeschaft
door de stichting om het goede verloop van
deze projecten te waarborgen. Twee van de
lopende projecten hadden we al zo goed als
afgerond, de “individuele” projecten Daniel en
Andrei met name. Daniel, gesponsord door de
rotary “Radboud” uit Medemblik heeft
inmiddels de voor hem bestemde spullen
ontvangen. In dit geval z’n “loopwagen”, zie
hieronder.

Zoals boven gezegd hebben we ook dit jaar een
aantal nieuwe projecten in de steigers gezet, we
komen daar straks nog op. Wat ook aandacht
verdient is dat we zowel in Oekraïne als in WitRusland met organisaties contact hebben gelegd
om ook daar hulpgoederen te brengen. In WitRusland is dat in een plaats die toevallig ook
Mogilev heet waar we kunnen samenwerken met
een uitstekende organisatie “Blago”. Op hun
website www.problago.by kunt u wat schrijnend
beeldmateriaal zien, maar ook de onder meer door
ons geleverde ziekenhuisbedden!! Al in 1991 en
1993, nog ten tijde van de grondlegger van onze
stichting Evert Beumer, was Wit-Rusland al eens
eindbestemming voor hulptransporten. De
ellendige omstandigheden en armoede onder
grote delen van de bevolking op het platteland zijn
dezelfde als in Oekraïne en stoppen niet bij staatsgrenzen!

Daniel met z’n
“loopwagen”

Voor hen die één
van onze projecten
adopteren proberen we altijd wat
beeldmateriaal van
de aflevering te
verzorgen. Daniel
was zielsgelukkig
met z’n aanwinst!
Met onze “groepsprojecten” in de
kindertehuizen is het qua voortgang minder
gesteld door corona.
Wij hopen op begrip
van de adoptiesponsoren van deze
projecten. Wij hebben
wel de meeste
materialen maar
kunnen verder nog niets doen ter plaatse zoals u

Sprankje hoop ook voor jonge gezinnen in Wit-Rusland

Ook in Oekraïne zelf zijn we momenteel drukdoende met een nieuwe locatie om eventueel in
de nabije toekomst onze goederen naar toe te
brengen, naast de twee vaste vertrouwde locaties.
We vinden uiteraard het liefst een plaats waar al
een hulporganisatie actief is en waar verblijfsaccommodatie beschikbaar is.
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Dan kunnen we de route naar deze plaats
wellicht als één van onze vaste routes opnemen
bij de al gangbare. Wij houden u daarvan op de
hoogte.

ondersteuning van “De Wilde Ganzen” willen
verkrijgen. Dat zal misschien lukken, maar is
absoluut afhankelijk van een Oekraïense
partnerorganisatie waarmee wij zaken kunnen
doen. Wij werken dit verder uit en zodra wij
daarover wat concreter kunnen worden zullen
wij daarover verder berichten.
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5. Trouwe vrijwilliger:
Ditmaal in de spotlights Ben
Commandeur. Een echte Rijper.
Ben ging, na de St. Jozefschool
in De Rijp, naar de Mavo in
Purmerend. Vervolgens met z’n
blauwe Zundapp dagelijks naar Hoorn waar hij de
opleiding electro-techniek aan de MTS voltooide.
Toen wachtte hem de dienstplicht van ’79 tot
maart ’80. Een blauwe maandag heeft Ben nog bij
een elektricien gewerkt, maar dat beviel niet. In
1981 is hij begonnen bij de Hoogovens in IJmuiden,
het latere Tata Steel. Als procesoperator op de
verzinkerij tot z’n prépensioen zo’n 2 jaar geleden.
Toch zo’n 37 jaar, kom daar tegenwoordig nog n’s
om! Ben is getrouwd met een Graftse en is
sindsdien in West Graftdijk gaan wonen. Eén van
Bens liefhebberijen is het maken van enorm lange
fietstochten ook ’s
nachts. Soms overnacht
hij dan in een klein
tentje of zelfs een
bushokje!

Nieuwe hulplocatie Mogilev in Wit-Rusland

Daarnaast zijn er nog twee zaken die wij graag
bij u onder de aandacht brengen ditmaal meer
als nieuwe projecten van onze stichting. De
eerste is eigenlijk al een oudgediende voor hen
die de website van de stichting kennen. Het
betreft een soort kringloopwinkeltje op locatie
in Oekraïne. Daar kan de arme bevolking gratis
terecht voor een aantal goederen, meest
kleding en schoeisel. De “winkel” is 2 dagen per
week geopend en wordt bemand door
vrijwilligers van Caritas. Ons contact in
Chemerivitche pastor Vasyl heeft het dagelijks
beheer.

Eén van Bens fietstrofeeën!

“Het is machtig mooi
om door een bos of
weide-landschap te
rijden met alleen het
geluid van de vogels bij het krieken van de dag!”
Ben kwam via het vrijwilligersplatform “Alkmaar
voor elkaar” uiteindelijk met de stichting in
contact. Het is een uiterst betrouwbare kracht,
met mooie droge humor.
Die wij graag in ons midden hebben en houden.

Kringloopwinkel Chemerivitche

Onze stichting selecteert goederen voor de
winkel vanuit onder meer de enorme kleding-,
schoenen- en tassen voorraad. Electrische
apparaten en hulpmiddelen voor minder validen
kunnen ook deel uitmaken van de winkelvoorraad! De andere nieuwe uitdaging betreft
een landbouw-/tuinbouwproject waarbij wij de
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6. Wist u dat?...........: -De stichting al een aantal
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jaren achtereen rond deze tijd veel sinterklaas en
kerstcadeautjes naar Oekraïne stuurt voor de
kindertehuizen waar wij regelmatig contact mee
onderhouden daar. Zo hebben we ook dit jaar
weer een chocoladeletter-actie gehouden net als
vorige jaren en dat is een overweldigend succes
geworden. Alle gulle gevers hartelijk dank!

Chocoladeletters

7. Help ons helpen:
Wilt u ons helpen? Dat Kan!
Behalve goederen hebben we ook financiële
steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne
op de weg te kunnen houden! Steun ons dan
ook door een donatie op onze bankrekening
o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw
gift is aftrekbaar van de belasting zie:
www.anbi.nl . Voor informatie over
verschillende manieren van schenken en fiscale
aftrekbaarheid: www.schenkservice.nl . En als u
dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de
website van de stichting en/of volg ons op
Facebook.
Zie op de eerste pagina
rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en
bankgegevens!

Oekraïense Sinterklaas

-Er door corona een opruimwoede is ontstaan,
waardoor de toevloed van goederen enorm is
geworden. Wij zijn mede daardoor noodgedwongen nog kritischer geworden op de in te
nemen goederen. U zult begrijpen dat we ook
vanwege het vervoer en de situatie daar ervan
overtuigd moeten zijn dat de goederen
(meer)waarde hebben om daarheen te brengen!!

Een presentatie over ons en wat de stichting
doet? Neem contact op via ons e-mailadres:
info@stichtingukraineholland.nl
Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma

-We enorm dankbaar zijn voor het grote aantal
ziekenhuisbedden dat wij inmiddels ter
beschikking hebben gekregen, waarmee wij zelfs
de douane zover kunnen krijgen dat we gezien de
pandemie, voorrang krijgen om de bedden sneller
op locatie te krijgen.
-We via een Albert Heijn-filiaal in Amsterdam
Noord weer veel niet bederfelijke levensmiddelen
hebben gekregen om de arme bevolking in
Oekraïne in deze donkere dagen wat verlichting te
geven.

De stickers mooi naast elkaar op dit ziekenhuisbed!

Deze Oekraïense is erg
verguld met haar pak
bakmeel van het AHfiliaal uit AmsterdamNoord.

- Door het steeds moeten inhuren van Oekraïense
trailers dit jaar de stichting razendsnel door haar
vervoersbudget heen is geraakt en dat ruim heeft
overschreden. Maar toch gaan we door!!
Наша организация состоит исключительно из добровольцев. Никто
не получает зарплату. Все что поступает в наше распоряжение,
милосердия и гуманитарной помощи переправляется тут же прямо,
а не через вышестоящие органы, на конкретные проекты

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt
betaald. Goederen ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen
van deze hulpgoederen naar humanitaire organisaties en instellingen
zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties
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