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Wat doet de stichting? Korte terugblik op 2015 

Onze stichting houdt zich al ruim 25 jaar bezig met het brengen van hulpgoederen naar Oekraïne om 

daarmee de zwaksten in die samenleving te voorzien van het meest basale bestaansminimum en tegelijk 

de kerkelijke en maatschappelijke organisaties daar te steunen en te 

voorzien van middelen om juist die groepen van mensen hulp te 

bieden. Onze stichting werkt samen en heeft een netwerk 

opgebouwd met mensen en instellingen die door de humanitaire 

commissie in Kiev zijn gecertificeerd.  Als u besluit ons te steunen 

kunt u ervan verzekerd zijn dat uw goederen en/of andere bijdrage 

voor 100 % wordt gebruikt om de genoemde noodhulp tot stand te 

brengen. De stichting heeft de  laatste paar jaar een aantal nieuwe 

vrijwilligers gekregen die met veel enthousiasme aan de slag zijn 

gegaan waardoor de werkzaamheden van de  stichting nieuwe 

impulsen hebben gekregen. Zo zijn er afgelopen jaar niet minder dan 

3 maal transporten naar de Oekraïne geweest met een Ford transit                                                                  

Zelfgemaakte  postoel                                            bus en een Citroën vrachtauto met huif. Eenmaal zelfs met een  

“echte” vrachtwagen van De Boer Transport. Er is een enorme berg aan goederen gebracht voor de meest 

kwetsbaren in de Oekraïense 

samenleving: bejaarden, gehandicapten 

(geestelijk en lichamelijk), kinderen, 

zieken en daklozen. De goederen 

worden in eerste instantie opgeslagen 

ter plaatse totdat ze door de douane 

worden vrijgegeven, waarna ze                                                                                              

door kerkelijke en maatschappelijke 

organisaties waarmee de stichting al 

jaren samenwerkt worden verdeeld 

onder de mensen. Zo zijn er dit jaar 

meer dan 100 bedden gebracht; verder 

matrassen, dekens, 
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  Nieuwsbrief   1      Januari 2016 



2 
 

stoelen, tafels, koelkasten en medische spullen van eenvoudig verbandmateriaal tot apparatuur en 

“thuiszorg”-hulpmiddelen als rolstoelen, postoelen, papegaaien, looprekken en krukken. Ook 

schoonmaakmiddelen, kinderspeelgoed, schoolmeubilair en ga zo maar door. Je hebt er soms geen 

voorstelling van waaraan de mensen daar behoefte hebben! En dan te bedenken dat het gros van deze 

goederen hier in afvalcontainers zou verdwijnen!! 

  

Schrijnende toestanden!  

Bij deze bejaarden in Mogoliv Podolsky willen we bij ons 

eerstvolgende transport een aan de stichting geschonken 

keuken installeren. 
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Nieuw magazijn van de stichting                                                                                                                             

Door Jan Pilkes, Jetze Valkema, Arie Leeuwrik en Henk Boersma is er hard gewerkt aan het magazijn aan de 

Volger 12 A in de Rijp. Er zijn stellingen gebouwd en 2 verdiepingsvloeren gerealiseerd in de loods. In dat 

nieuwe magazijn hebben ook een aantal kleding sorteerdagen plaats gevonden. Waarbij door een aantal 

dames in gezellige sfeer de enorme hoeveelheid kleding is gecontroleerd op bruikbaarheid (er hoeven 

natuurlijk geen vodden richting Oekraïne) en gesorteerd naar grofweg heren-, dames- en kinderkleding en 

schoeisel.    
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Sponsoring                                                                                                                                                                      

Heel belangrijk voor het realiseren van onze hulptransporten is sponsoring! Zo heeft dit afgelopen jaar de 

firma De Boer Transport uit De Rijp niet alleen belangeloos een trekker met trailer ter beschikking gesteld 

voor een transport maar hebben dit voertuig ook 

bemand. Vader Jaap en zoon Mark de Boer waren 

bij die gelegenheid chauffeurs en hebben  aan de 

lijve ervaren dat we echt goed werk doen voor de 

mensen in nood daar en wat er allemaal komt kijken 

bij zo’n transport. Jan Pilkes heeft aan de stichting 2                

twaalf meter containers ter beschikking gesteld en 

hij heeft samen met Anton Nales een grote legertent 

aangekocht en aan de jeugd van Chemerivitche 

geschonken ten behoeve  van hun zomerkamp(en  ).     Bus en “vrachtauto”, en trekker met trailer van De Boer Transport sept.2015                                                                                                                   

En tenslotte heeft Jan Broersen van Gourmet B.V. uit Grootebroek in 2016 de brandstofkosten voor een 

transport met 1 bus toegezegd!  
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Inzamelen goederen                                                                                                                                           

Afgelopen jaar is er ook veel opgehaald bij particulieren waaronder wasmachines, dekens, bedden, stoelen 

en tafels. Kantoormeubilair bij het oude kantoor van Leesberg advocaten aan de Kennemerstraatweg in 

Alkmaar en ook veel schoolmeubilair uit Hem, IJmuiden en 3 scholen in de 

Rijp. Van Bets de Heer krijgen we ook nog steeds veel materiaal  en van Ria 

Bakker ontvangen we regelmatig goederen in de vorm van zelfgemaakte 

(lappen)dekens. 

 

Goed schoolmeubilair is ook heel belangrijk 
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Vrijwilligers                                                                                                                                                                        

Er hebben zich recentelijk twee nieuwe vrijwilligers aangemeld en die hebben ook al “meegedraaid” en zijn 

of worden zeker net zo enthousiast als alle anderen. Dit zijn: Meine Zijlstra en Jan Benoist. Wel kunnen we 

nog steeds enkele vrijwilligers gebruiken waarbij we denken aan personen die enthousiasme en gevoel 

voor fondsenwerving weten te combineren voor de broodnodige sponsoring. Daarvoor kunt u zich 

aanmelden bij Jan Pilkes of Jetze Valkema!! 
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Blik in de toekomst                                                                                                                                                        

We willen de jaren die komen nog efficiënter materialen ophalen en opslaan en vervoeren naar de 

Oekraïne. Bij de transporten bekostigen de vrijwilligers/chauffeurs de verblijfskosten zelf maar de 

brandstofkosten drukken zwaar en dat willen we zoveel mogelijk ondervangen. Op een van de 

eerstvolgende reizen willen we de al gebrachte keuken installeren bij de bejaarden van Mogiliv Podolsky. 

Ook zijn we van plan in de toekomst meer bedden, matrassen en dekens te brengen maar we willen ook 

kijken of we nog meer medisch materiaal kunnen verzamelen. 
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Help ons helpen                                                                                                                                                             

Wilt u ons helpen? Dat Kan!  Behalve goederen hebben we ondersteuning nodig voor de kosten van 

brandstof 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,    

(is aftrekbaar van de belasting). 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.                                      

Kijk ook eens op de website van de stichting: http://www.stichtingukraineholland.nl/                                               

e-mail: info@stichtingukraineholland.nl voor digitaal contact, suggesties of vragen. 

Rekening: Rabobank: NL07RABO0126264635 o.v.v. Stichting Caritas Ukraine-Holland 
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