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     Nieuwsbrief 10 november-2018 

              
1. Het tweede Oekraïne-transport dit jaar.  2. Wel en Wee              
de stichting betreffende. 3.De website.  4. Het Diana-
project en meer. 5. De hulpgoederen worden verdeeld. 
6.Trouwe vrijwilliger. 7. Help ons helpen.                                                                                                                                                           

 
                 helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen                                                      
             Het tweede Oekraïne transport dit jaar: 

Het tweede transport naar Oekraïne heeft plaatsgevon-          
den van 22 september tot en met 1 oktober. Er is ook 
ditmaal een grote vrachtwagen meegegaan van het 
transportbedrijf de Boer uit De Rijp. De truck werd, met 
vader Jaap en zoon Jan Jaap als chauffeurs, kosteloos ter 
beschikking gesteld voor dit transport! Daardoor konden 
we extra veel hulpgoederen naar Oekraïne brengen. 
Daaronder een aantal zgn. hoog/laag ziekenhuisbedden in 
goede staat.  

  
              Prachtige bedden waarmee ze echt bijzonder blij waren! 

Verder matrassen, tilliften, weer veel kleding, (school) 
meubels, medische spullen en witgoed. De reis ging 
ditmaal naar Mogoliv Podolskyi dicht bij de grens met 
Moldavië. De andere chauffeurs die aan dit transport 
deelnamen waren op de Citroen-bus Jan Pilkes en Peter 
Bommer en op de Peugeot-bus Dirk Jan van Hoorn en Jan 
Kaptein. Ook was er dit transport tijd ingeruimd voor een 
bezoek aan de havenstad Odessa. Onze gastheer in 
Mogoliv Podolskyi, pastoor Paul, had het zo geregeld dat 
we met een bestelbusje naar die stad konden en weer 
retour werden gebracht. Ook het inklaren en controleren 
van de ladinglijsten door de douane had, zoals 
gebruikelijk, de nodige voeten in aarde. En ook het lossen 
van de vracht van de drie combinaties werd over twee 
dagen verdeeld 

 
 

          
 
 
 

 
De drie combinaties op het douaneterrein in Mogoliv Podolskyi 
waardoor we wat tijdverlies hadden. Uiteindelijk kwam 
het allemaal wel weer op z’n pootjes terecht en hadden 
we het geluk dat onze reis naar Odessa door pastoor Paul 
zo was geregeld en we niet met het openbaar vervoer (de 
trein) hoefden.                                                                                                                                                         

 
Het imposante operagebouw in Odessa ’s avonds mooi belicht. 
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 Op de heenreis hebben we wat oponthoud ondervonden 
door pech aan de Peugeot en een lekke band aan een van 
de aanhangers. Dat maakte dat we erg vermoeid en 
midden in de nacht aankwamen in Mogoliv. 
Bij onze trip naar Odessa hebben we een nacht in een 
klooster doorgebracht. De noodgedwongen wachttijd in 
Mogoliv Podolskyi werd gevuld met een tochtje over de 
grens Moldavië in en een bezoek aan de lokale markt. 

 
Boven: the Potemkin-steps (192 treden) in Odessa genoemd naar het 
beroemdste slagschip uit de Russische historie. 
Onder: de markt in Mogoliv Podolskyi        

 Zaterdag 29 september 
hebben we om 06.15 uur 
de terugtocht aangevang-
en en na een toch weer 
lastige grenspassage de EU 
in, en ons onderkomen in 
Jaroslav bereikt. De zon-
dag hebben we Polen van 
oost naar west doorkruist 
en dat verliep, op een file 
vanwege enkele kop-staart 
botsingen na, verder 
zonder problemen. De 

laatste reisdag maandag hebben we het restant afgelegd 
dwars door Duitsland en Nederland naar De Rijp waar we 
rond 20.00 uur aankwamen. In totaal deze reis inclusief 
het uitstapje naar Odessa ruim 5000 km afgelegd. In 
totaal 18000 kg. aan hulpgoederen gebracht naar de 
meest behoeftige bewoners in Oekraïne. Het was de 
moeite meer dan waard en speciale dank gaat uit naar 
vader en zoon de Boer van het gelijknamige 
transportbedrijf.  
 
 
 
 

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen  
Wel en Wee de stichting betreffende: 
Er is de afgelopen periode het nodige gebeurd hierna een 
niet uitputtende opsomming van die gebeurtenissen in 
willekeurige volgorde. Jeanette Kok, een vrijwilligster 
kleding sorteren, die ook vaak mooie gehaakte 
omslagdoeken maakte voor de oudere vrouwtjes in 
Oekraïne is na een kort ziekbed overleden. Enige tijd 
geleden is er een pagina-groot verhaal gepubliceerd over 
onze stichting in enkele streek-dagbladen, waarna de 
toeloop en aanbod van goederen enorm is toegenomen. 
Enkele weken geleden heeft de Citroen-bus die wij voor 
ons werk ter beschikking hadden enorme schade 
opgelopen na een botsing met een vrachtauto. Er waren 
verder gelukkig geen persoonlijke ongelukken. We zullen 
deze bus node missen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De zwaar 
beschadigde 
Citroen-bus 
 
 
 
 
 

De kerken in 
Schermer 
hebben tijdens 
hun “Dankdag 

voor het Gewas”, voor twee goede doelen, waaronder 
onze stichting gecollecteerd. De inwoners van Schermer 
en omgeving hebben gul gegeven want de collecte bracht 
475 euro op. De vrijwilligers zijn momenteel druk bezig 
met het uitzoeken en inpakken van St. Nicolaas 
cadeautjes, die door de pastoor verdeeld zullen worden 
onder de arme kinderen in Oekraïne. De nieuwe 
vrachtauto en de Peugeot-bus zijn al grotendeels geladen 
en zullen worden gewogen voor het volgende transport 
dat staat gepland van 1 t/m 8 december. Kortgeleden 
hebben weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen 
begroeten: Peter Borst als chauffeur, verzamelaar van 
hulpgoederen en voor voorkomende werkzaamheden in 
het magazijn. Henny Pouw en Wilma van Vliet als 
kledingsorteersters, terwijl Henny in principe 1 x per 
maand de dames zal onder- 
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steunen met de sorteerwerkzaamheden en het inpakken 
naast de geplande kleding-sorteerdagen. Welkom dames 
en heer!  
Er is ook weer een toezegging binnen voor een trailer 
voor een transport in april 2019. 
helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen 
3. De Website: 

 
 
 
 
 
 

                          Still under construction 
Er zijn nog steeds een aantal zaken die moeten worden 
verbeterd en veranderd aan de website, om aan onze 
wensen en verwachtingen te voldoen. Het probleem 
daarbij is dat sommige van de functionaliteiten voor ons 
(nog) niet bereikbaar of bewerkbaar zijn. Wij hopen dat 
we daar op korte termijn de nodige stappen in kunnen 
maken. Het gaat daarbij bij voorbeeld over de 
reisverslagen en de opzet daarvan, de bereikbaarheid van 
de nieuwsbrieven etc. De invulling van het fotoalbum, het 
maken van een foto-impressie in een soort slide-show en 
nog een aantal zaken. 

 helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen 

 
4.Het Diana-project en meer: 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gememoreerd hebben 
we de verblijfplaats van het meisje Diana achterhaald met 
behulp van een van onze contacten in Oekraïne, 
Valentina.  Dat is de dame die in Mogoliv Podolsky veel 
hand- en spandiensten voor ons verricht en waarmee wij    
redelijk goed kunnen communiceren omdat zij als lerares 
de Engelse taal machtig is. Zo hebben wij ook kunnen 
achterhalen dat ze uit huis is geplaatst en onder toezicht 
staat van de sociale dienst.  
Wij hebben, naast het 
loopkarretje, voor haar nog 
veel meer spullen ingezameld 
die we bij het komende 
transport persoonlijk bij haar 
willen afleveren.                   Diana 
                                       
Dus bij onze volgende nieuwsbrief hopen wij daarvan 
verslag te kunnen doen. 

               
 
 
 
 

  
 

Verder hebben we de nog lopende speciale acties zoals de 
“pamperactie”, en de opstart van een kringloopwinkel in 
Chemerivitchi.  
Daar kunnen de armsten in die regio goederen en kleding 
krijgen voor een geringe vergoeding.                                               
In De Rijp en directe omgeving hebben we ook een actie 
lopen die we “Geef Pjotr een hengel” hebben gedoopt. Dat 
is een project dat we hebben gestart om de basisscholen 
daar te interesseren voor een leerproject om hun 
leerlingen te informeren over de armoe in Oost-Europa 
(Oekraïne) en hen te vragen oude hengels en ander 
visgerei in te zamelen om mee te nemen naar Oekraïne.  

              helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen 

5. De hulpgoederen worden verdeeld:  

Pastoor Vasyl ons vaste contact in Chemerivitchi zorgt er 
regelmatig voor dat de hulpgoederen worden verdeeld onder 
de armen, zodra deze zijn vrijgegeven door de douane. 
Hieronder een kleine foto-impressie van het uitdelen van door 
ons gebrachte materialen waaronder ziekenhuisbedden, 
matrassen en speelgoed.  

                 
   Boven: ziekenhuisbedden.   Onder: pastoor Vasyl bij de gehandicapte Galina 
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                                        Matrassen                                                                                                                   

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpons  

 

6. Trouwe vrijwilliger 

Ditmaal in de schijnwerpers Anneke                                                                                                   

Groen uit Middenbeemster.   

Anneke is haar werkzame leven al op                                                                                                              

haar 17e begonnen en heeft jarenlang 

gewerkt in het programma van de 

schoolarts zowel op basisschool-niveau 

als in het voortgezet onderwijs, waar het 

programma ook lifestyle elementen omvatte. 

Daaronder voorlichting over de gevaren van 

drugsgebruik, eetstoornissen etc.  Inmiddels 

geniet Anneke van haar pre-pensioen en doen wij 

ons voordeel daarmee omdat ze vrijwel elke 

maandag haar partijtje meeblaast in het magazijn 

op De Volger in De Rijp. Daar houdt zij zich bezig 

met het sorteren van kleding en andere goederen 

sorteert de bruikbare medicijnen en het 

verbandmateriaal uit en ga zo maar door. Anneke 

maakte vroeger deel uit van het zgn. “Polen-

comite”, in de Rijp en is dus ook geen vreemde op 

het gebied van de hulpverlening aan de arme 

bevolking in Oost-Europa. Wij hopen nog lang van 

haar ontembare werklust te mogen profiteren. 

 

 

 

 

 

 

 
Speelgoed voor het kindertehuis 

               helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpons                                          

             

           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.  

Onze stichting is bij de belastingdienst aangemerkt als 
ANBI, wat wil zeggen dat de Instelling een ideëel doel 
nastreeft en niet werkt om winst te maken. Uw gift is 
aftrekbaar van de belasting zie ook: 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. Zie boven voor alle 

contactmogelijkheden en de bankgegevens 

 
 
Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma 
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