Correspondentieadres:
Zuideinde 47
1843 JL Grootschermer
Nederland
Rek.nr: NL07 RABO 0126 2646 35
KvK 34255964
Aangemerkt als ANBI
info@stichtingukraineholland.nl
www.stichtingukraineholland.nl

Nieuwsbrief 12 april/mei-2019
1.De eerste twee Oekraïne-transporten dit jaar.
2. De Website 3. Het Diana-project en veel meer.
4. Wel en Wee de stichting aangaande. 5.Trouwe
vrijwilliger. 6. Help ons helpen.
helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen

1. De eerste twee Oekraïne-transporten dit jaar:
Inmiddels hebben er alweer twee transporten
plaatsgevonden naar Oekraïne. Het laatste met een
enorme truck met oplegger van het vervoersbedrijf van
Jan Smit uit Grootschermer. Het eerste transport in maart
voerde naar Chemerivitche en het tweede in april zou
aanvankelijk naar Mogoliv Podolskyi gaan maar de
douane daar noopte ons om de plannen te wijzigen.
Hoewel de goederen die we brachten in hoofdzaak
bestemd waren voor de stad Mogoliv Podolskyi en directe
omgeving zijn we toch weer naar Chemerivitche gereden
en hebben daar gelost. Genoemde steden zijn beide
plaatsen in Oekraïne waar het merendeel van onze reizen
naar toe gaan. Wij hebben daar contactpersonen met een
enorm uitgebreid netwerk en zij kunnen voor ons verblijf
en dergelijke zorgen. Het betreft respectievelijk een
orthodoxe- en een rooms katholieke pastor, die beiden uit
hoofde van hun functie ook nog eens goed zijn ingevoerd
in de sociaal meest noodlijdende en behoeftige (groepen)
mensen in dat deel van Oekraïne. Beide keren hebben we
in Chemerivitche overnacht in het plaatselijke ziekenhuis
in bedden waarin ook de patiënten liggen.

Pastor Vasyl bij een gezin op het platteland dat we bezochten.

Bedden op de intensive care van het ziekenhuis in Chemerivitche,
zo’n spiraal werkt als een hangmat zonder verdere ondersteuning!

Dat leidde ertoe dat we meteen een speciale actie hebben
opgezet om meer en betere spullen voor zorginstellingen,
met name de ziekenhuizen, in te zamelen. Bedden,
nachtkastjes, medische instrumenten en andere
hulpmiddelen. Tijdens het eerste transport hebben we
ook een bezoek gebracht aan de stad Xelmenitsky waar
we werden onderscheiden voor alle uitrustingstukken en
brandweerpakken die we hebben gebracht. Dus de
korpsen die deze pakken en uitrusting ter beschikking
hebben gesteld worden hiervoor enorm bedankt! Tijdens
het tweede transport hebben we een kort uitstapje naar
Moldavië gemaakt tijdens ons bezoek aan pastor Pawel in
Mogoliv Podolskyi. Daar hebben we ook een ziekenhuis
bezocht en een school waar bedden, rolstoelen,
meubelen, hulpmiddelen en andere materialen die we bij
eerdere transporten hadden gebracht worden gebruikt.
De terugreis bij het tweede transport vond niet met alle
drie de voertuigen gelijk plaats omdat de zware vrachtwagens met Pasen niet door Polen en Duitsland mochten
rijden en de chauffeurs van de Peugeot-bus met aanhanger
weer tijdig in Nederland moesten zijn. De vier andere
chauffeurs hebben deze gelegenheid gebruikt om nog
enkele “werk”-bezoeken te brengen aan enkele arme
gezinnen op het platteland en aan de stad Horodok. Daar
werden voorheen door de stichting veel goederen
gebracht. Opnieuw werden we weer getroffen door de
enorme armoede.

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 gratis. Voor het brengen van deze
hulpgoederen naar humanitaire organisaties en instellingen zijn we volledig afhankelijk van donaties.
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Het is een cultuurschok als je zelf ineens deel uitmaakt van het
beeld dat wij kennen van gezinnen uit achterstandswijken uit het
begin van de vorige eeuw! Je gaat gewoon 100 jaar terug in de tijd!

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpe

3. Het Diana-project en veel meer:
De stichting houdt zich al enige tijd naast het brengen van
hulpgoederen bezig met het ondernemen van kleinschalige hopelijk
tot de verbeelding sprekende projecten. Een van deze projecten was
het “Diana-project”. In de voorgaande nieuwsbrief hebben we
verslag gedaan van ons bezoek aan Diana en gelijk ook wat andere
lopende projecten onder de aandacht gebracht zoals “de
pamperactie” die nog steeds loopt. Verder bestaat nog steeds het
plan om in Chemerivitche een kringloopwinkel op te zetten met
spullen vanuit de stichting-voorraad. Wat dit alles betreft houden we
de vinger aan de pols en zullen we u op de hoogte blijven houden.
Naast de genoemde projecten hebben we thans weer enkele nieuwe
projecten bedacht die we u hier willen presenteren onder het motto:
Wie adopteert een van deze projecten?
Project A Daniel (€ 460,00),
Project B Andrei (€1300,00),
Project C tbc-internaat Mogoliv Podolskyi (€4500,00),
Project D internaat Chemerivitche (€ 3400,00),
In het vervolg geven wij u de nodige uitleg over deze
verschillende projecten en waarom wij daar een bedrag aan
hebben gekoppeld:
Dirk Jan en Jan Smit bezig met het lossen van de vrachtwagen!

Ondanks twee totaal aan flarden gereden banden en een geval
van diesel-diefstal zijn beide transporten verder heel goed
verlopen mede dankzij de hulp en inzet van Jan Smit met zijn
enorme vrachtwagen. We hebben ruim 38 ton hulpgoederen
naar de arme Oekraïners kunnen brengen. De chauffeurs van het
maart transport waren: Dirk Jan van Hoorn en Jan Pilkes op de
Daf truck, net als bij het transport in april. De Peugeot bus werd
in maart door Peter Bommer en Bora de Boer bemand en in april
door Peter Borst en Henk Boersma. Jan Smit reed alleen in zijn
vrachtwagen maar had wel zijn vader Henk Smit mee. Stuk voor
stuk heel aardige mensen met een beetje avonturiersbloed.
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2. De Website:
De website blijft steeds onder de aandacht en wordt regelmatig
bijgewerkt. Zo zijn de jaarcijfers van 2018 inmiddels verwerkt en
zijn er prachtige “Albelli”-fotoboeken in gekomen die een
Impressie geven over wat we zoal tegenkomen op onze reizen in
Oekraïne. Er zal nog worden gewerkt aan het bijwerken van de
reisverslagen en er zijn nog wat aandachtspunten.

A.

Daniel is een Oekraïense jongen van 15/16 jaar die niet kan
lopen en praten en ook in andere opzichten zeer hulpbehoevend is. Net als bij Diana zijn we voor Daniel op zoek
naar een soort loopkarretje, waardoor hij letterlijk en
figuurlijk minder aan bed
en (kinder)stoel is gekluisterd en zich iets vrijer, zij
het op beperkte schaal,
kan bewegen. We begroten de kosten van een
dergelijk karretje, dat op
hem is afgesteld, om te bemachtigen en bij hem af te
leveren op zo’n
€460,00.
Daniel en z’n moeder

Наша организация состоит исключительно из добровольцев. Никто не получает зарплату. Все что поступает в наше распоряжение,
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We zijn ervan overtuigd dat zo’n karretje een wereld van verschil
voor Daniel maakt en daarom zeer welkom is! Het behoeft geen
betoog dat Daniel u er zeer dankbaar voor zal zijn!
B. Andrei is een heel ander apart geval. Het betreft een
volwassen man, die al een werkzaam leven heeft geleid. Het is
geen onbekende voor ons want hij heeft een medische studie
gevolgd in Oekraïne en heeft een deel van z’n practicum in
Nederland volbracht.
Terug in Oekraïne is hij in de gezondheidszorg terecht gekomen
en heeft in het ziekenhuis gewerkt totdat hij enkele malen
achtereen door een hersenbloeding werd getroffen. Toen wij
hem bij een van onze laatste reizen een keer wilden bezoeken
wisten wij van deze beroertes niets. We konden hem moeilijk
traceren omdat hij niet meer woonde op het bij ons bekende
adres. Uiteindelijk hebben we hem gevonden bij de moeder van
een vriend van hem. Hij heeft zelf alleen nog een vader maar die
is blind en kan hem onmogelijk verzorgen, zodat de moeder van
zijn vriend zich over hem heeft ontfermd. Door de hersenbloedingen is hij halfzijdig verlamd en volledig van hulp van
anderen afhankelijk en vrijwel volledig aan bed gekluisterd.

Andrei heeft gelukkig zijn trouwe kameraad nog die hem troost biedt.

Voor Andrei zoeken we in elk geval een elektrisch verstelbaar bed,
een rollator en het nodige incontinentie materiaal voor een geschat
bedrag van € 1300,00. Het is toch van de gekke dat iemand zo aan z’n
lot wordt overgelaten die jarenlang zelf in de zorg heeft gewerkt!
C. Het TBC- internaat in Mogoliv Podolskyi is een opvanghuis voor
kinderen van 0 tot 12 jaar die aan TBC lijden. Wij willen de totale
“infrastructuur” van het opvanghuis vernieuwen/verbeteren. Goede
meubeltjes ledikanten, lessenaartjes, leermiddelen, speelgoed en
alles waar behoefte aan is. In dit soort landen raken mensen, die
geen bijdrage (meer) kunnen leveren aan de maatschappij in
economisch opzicht, altijd in de vergetelheid! Dat geldt voor
kinderen in een uitzichtloze situatie als deze nog eens extra.

Het bedrag dat wij willen bijeenbrengen om de ergste nood
te bestrijden is € 4500,00. Elke eurocent wordt goed
besteed!

Een aantal van de kindertjes uit het TBC-internaat

D. Het internaat in Chemerivitche voor meervoudig gehandicapte
kinderen. Wat hierboven is gezegd over het tbc-internaat in Mogoliv
Podolskyi geldt ook voor het internaat voor meervoudig
gehandicapte kinderen in Chemerivitche. Ook voor dit internaat,
waar kinderen verblijven met meerdere handicaps zowel lichamelijk
als geestelijk, gaan we ons uiterste best doen om verbeteringen en
vernieuwing aan te brengen. We schatten het benodigde bedrag
voor de beoogde aanpassingen op € 3400,00.
Voor alle projecten geldt dat een adoptie betekent dat
degene die adopteert (particulier, instelling of bedrijf) zich
garant stelt voor de financiële verwerkelijking van de
doelstellingen van het betreffende project. Wij, als stichting
Caritas Ukraine-Holland verzorgen verder alle praktische
zaken de projecten aangaande en leggen daarvoor
verantwoording af aan degene die adopteert. Door
verslaglegging, foto’s en dergelijke. Wij denken op deze
manier aansprekende projecten te hebben gevonden
waarvoor wij aandacht vragen en waarmee u zich kunt
vereenzelvigen!
4.

Wel en wee de stichting aangaande:

Wij willen nog even wat zaken onder de aandacht brengen:
Naast een dankwoord voor alle vrijwilligers die zich steevast
inzetten voor het goede doel en daarvoor geen enkele
beloning ontvangen moet de fam. Hoek worden genoemd.
Zij hebben hun gouden huwelijk opgeluisterd met een
prachtig uitje voor alle genodigden en de mensen verzocht
om in plaats van kados en dergelijke onze stichting te
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bedenken met een bijdrage voor het goede doel. Verder hebben zij
ervoor gezorgd dat daaraan ook vorstelijk werd voldaan en wij zijn ze
daar heel dankbaar voor.
Wij werden op een maandag, onze vaste stichtingsdag, aangenaam
verrast door de oud-bestuursleden van het “Polen-comité”, die nadat
zij hun activiteiten hadden beëindigd een vergelijkbaar goed doel
zochten voor de bestemming van hun kas-restant. Zij hebben dat
daarom volledig aan onze stichting geschonken waar wij ze langs
deze weg toch wel voor willen bedanken. We zijn er namens de arme
inwoners van Oekraïne die we er mee hopen te dienen heel blij mee!
Ook zijn we een maandag aangenaam verrast door de komst van een
aantal leden van de Rotary “Radboud” uit Medemblik die ons een
morgen hebben geholpen bij onze werkzaamheden in het kader van
NL Doet. Een heel geslaagd initiatief. Het was leuk en wij willen de
mannen nog hartelijk bedanken!

De mannen van de Rotary Radboud helpen in onze opslag
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5.

Trouwe vrijwilliger en nog zo wat:

Deze keer in de schijnwerpers Gerard
Vendel:
Gerard woont met zijn vrouw Afra in
Schermerhorn en maakt nu alweer
enige jaren deel uit van de vaste
vrijwilligersclub die elke maandag op
De Volger in De Rijp acte de présence
geeft. Na een technische opleiding is
Gerard als monteur van groot
materieel met name vracht opperste concentratie op de heftruck
wagens en dergelijke in de garage aan de slag gegaan en heeft dit
werk gedaan tot zijn pensioen. Voor de stichting doet Gerard het
klein onderhoud aan de wagens en de aanhangers en bestuurt hij de
heftruck. Gerard is de stille kracht achter het blijven functioneren
van de zo belangrijke voertuigen en bouwt soms speciale gadgets
aan deze voertuigen waardoor de auto’s

nog beter op hun taak berekend zijn tijdens de transporten.
Denk bij voorbeeld aan trekhaken speciale bergruimtes in het
vrachtwagenframe en aan de aanhangers etc. etc. Gerard vat
z’n werk zeer serieus op en heeft speciale aandacht voor de
veiligheid. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig een
dergelijke vakman in ons midden te hebben. Dat geeft
zekerheid en vertrouwen. We hopen dan ook lang van
Gerard’s bekwaamheden gebruik te kunnen blijven maken.
Gevleugelde uitspraak van Gerard: “Eerst even overleggen!”
In deze rubriek willen we ook een keer aandacht geven aan
een dame die geen deel uitmaakt van de stichting, ook niet
van de grote groep vrijwilligers. Wat zij dan wel doet? Ze
brengt gemiddeld eens in de 14 dagen een enorme
hoeveelheid ingezamelde goederen, en altijd zeer bruikbaar
materiaal naar de opslag in De Rijp. We hebben het over Joke
van de Bosch. Joke woont in Bergen, maar de familie v.d.
Bosch is zowel in Bergen als in De Rijp van oudsher bekend
van de brandstoffen handel.
Ook zit de hulpverlening bij
Joke in het bloed, want ze
heeft jarenlang zelf hulpgoederen ingezameld. En
deze goederen naar Polen
gebracht totdat Polen deel
ging uitmaken van de EU,
waardoor hulpverlening minder nodig werd.
Joke brengt spulletjes
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6. Help ons helpen
Wilt u helpen? Dat kan! Behalve goederen hebben we
financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne
op de weg te kunnen houden!
Steun ons dan ook door een donatie op onze
bankrekening: NL 07 RABO 0126 2646 35 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:
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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