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helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen  

Wat gebeurde de afgelopen maanden?                                                                                                                  

Zoals u van ons gewend bent gaan we even terug in de tijd dit keer niet om te verhalen over het 

ontstaan van de stichting maar om u op de hoogte te brengen wat er in de maanden na de vorige 

nieuwsbrief is gebeurd. Het belangrijkste zijn natuurlijk de twee transporten naar Oekraïne die 

inmiddels hebben plaats gevonden. In de vorige nieuwsbrief preludeerden we met een dagplanning 

al op het transport van mei en we hebben ons redelijk strak aan die planning gehouden. Het 

transport vond plaats van 14 t/m 23 mei en na een vlotte heenreis met snelle grenspassages zijn we 

in onze eerste pleisterplaats Horodok aangekomen. De tweede dag werd gewoontegetrouw voor 

inklaring van de goederen bij de douane en het lossen in de opslag in Chemerivitche gezorgd. De 

dag erna zijn we doorgereden naar Mogiliv Podolskyi vlakbij de grens met Moldavië. Dit transport 

had als voornaamste doel, naast het brengen van goederen, de demontage en plaatsing van een 

spoelkeuken in een bejaardentehuis nabij deze stad. Ook is er een nieuwe oven in het kookgedeelte 

van de keuken geplaatst en leuningen waarlangs de oudjes zich door de gangen makkelijker kunnen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oude situatie spoelkeuken                                                    Nieuwe situatie spoelkeuken                                           Nieuwe oven die we hebben geplaatst  

voortbewegen. Verder hebben we bij een kindertehuis in deze stad tegellijm en tegels geleverd om 

de vloer van de wasruimte in orde te maken en hebben we in dit kindertehuis ook veel speelgoed 

en kleding gebracht.                                                                                                                                                                                                                              

       
Blinde bewoner maakt gebruik v.d. leuning                                  Blije kinderen                                 Vloer wasruimte waar nieuwe tegels komen 
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL   links de noeste werkers voor de nieuwe keuken en rechts de montage van een leuning   

De reis is verder vlot verlopen zonder ernstig oponthoud en ook de terugreis ging prima zodat we 

eigenlijk nog een dag eerder terug waren dan aanvankelijk gedacht.  

Tussen de beide transporten in is ook van alles gebeurd.  Er zijn bij diverse instanties heel veel 

kleding, kinderspeelgoed, meubilair, matrassen, fietsen etc. etc. opgehaald, en was er op 8 juni 

weer kleding sorteerdag. Zaterdag 11 juni hebben een aantal vrijwilligers deelgenomen aan een 

sponsor fietstocht van de Rabobank om zo geld voor de stichting in te zamelen. Op 12 juli hebben 

Arie en Jetze schoolmeubilair bij een openbare basisschool in Hoorn opgehaald, terwijl 13 juli Ria en 

Wietske opnieuw kleding hebben gesorteerd en in dozen verpakt. Via dhr. Rozemeijer van het 

hospice in Beverwijk hebben we diverse goederen ontvangen, en begin augustus is er een 

waardevol contact ontstaan tussen mw. J. Laan en stichting kringloopwinkel “Keer op Keer” in 

Heiloo enerzijds en onze stichting anderzijds. Dit heeft al goederen opgeleverd waaronder een 

enorme hoeveelheid gezelschap-spellen, puzzels, kinderspeelgoed, 3 rollators en gordijnen en 

vitrage. Vermeld moet nog worden dat via bemiddeling van dhr. Paul Hofman uit Capelle a/d IJssel 

heel veel diverse goederen zijn opgehaald uit Rotterdam en Capelle die voor de nieuwe kerk en het 

bejaardenhuis in Mogoliv Podolskyi gebruikt gaan worden. Op 17 augustus opnieuw een kleding 

sorteer dag en via particulieren komen ook nog steeds regelmatig goederen binnen die zeer 

welkom zijn!! Maar het is in dit kader onmogelijk om een complete opsomming te geven van 

verzamelde goederen en gulle gevers zonder iemand te kort te doen of te verzanden in een saaie 

opsomming. Daarom verwijzen wij u naar onze website, met name het activiteiten journaal van 

2016. 

Zo komen we automatisch bij het tweede transport naar Oekraïne dit jaar van 23-30 augustus dat 

behalve natuurlijk het brengen van een grote hoeveelheid 

hulpgoederen nog een paar belangrijke zaken beoogde.                                                                                

Tijdens ons verblijf in Oekraïne viel de verjaardag van onze       

centrale contactpersoon ter plekke pastoor Vasyl en dat 

wilden we graag een keer meemaken. Ook wilden we deze 

reis met sommige contacten duidelijke zakelijke afspraken      

maken over afstemming vraag-en aanbod hulpgoederen en    

Rij wachtende vrachtauto’s bij de Poolse grens            wat vanuit het oogpunt van de stichting nodig is om de 

transporten goed te laten verlopen. We zijn wat dat betreft in alle opzichten geslaagd deze reis. Het 

is even afwachten in hoeverre onze contacten ter plaatse aan onze wensen en wij op onze beurt 
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uiteraard aan hun wensen kunnen voldoen.  Ook deze reis 

verliep reis technisch gezien buitengewoon voorspoedig en we 

verbleven weer in ons inmiddels vaste onderkomen het tehuis in 

Horodok van waaruit we onze acties ter plaatse ondernamen. 

Zoals de tweede dag het inklaren en lossen. Na het bezoek aan 

het douanekantoor waar we geheel zelfstandig het inklaren 

hebben geregeld zijn we op werkbezoek geweest bij pater 

Consaroek en zuster Julia in Kamenets Podilskyi. Pater 

Consaroek had een heel concreet verzoek voor winterkleding                Aanbod eigen producten onderweg     

voor een verpleegtehuis in de stad Volochesk. Een staatsinstelling die na de oprichting van 

staatswege nul komma nul bijdrage of hulp had ontvangen en zich maar moest redden met wat 

goedwillende particulieren aan steun aanboden. Tot de Oekraïense Caritas instelling waarvan 

Consaroek in dat deel van Oekraïne hoofd is zich om het lot van dit tehuis ging bekommeren. Ook 

zijn we deze keer met het plaatselijk “openbaar vervoer”, op excursie gegaan naar de stad 

Xmelnitskyi. Dit vervoer bestaat uit een soort “snorders” die met hun busjes vanaf bepaalde 

strategische plekken in de steden reizigers oppikken en tegen 

een relatief laag tarief vervoeren naar andere steden. In 

Xmelnitskyi is een gigantische grotendeels overdekte markt 

waarbij de complete Beverwijkse zwarte markt in het niet valt, 

het is gewoon een dorp op zich. Heel bijzonder om dat eens 

mee te maken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

‘s Avonds terug in Horodok hadden we een bespreking met het 

hoofd van de plaatselijke hulporganisatie “Humanitarian Aid for 

Horodok”. Met hem is afgesproken dat hij eerst zijn zaken op 

Een miniem stukje van deze immense markt             orde moet brengen voordat wij daadwerkelijk praktische steun 

kunnen geven. Dat betekent een eigen opslag in de buurt en een eigen code voor het inklaren van 

goederen bij de douane, zodat wij de goederenlijsten voorzien van die code op voorhand naar Kiev 

kunnen sturen en afhandeling bij de grens en tijdens het inklaren ook vlot verlopen.  De dag erna 

was de verjaardag van pastoor Vasyl en zijn we ter ere daarvan naar Chemerivitche gegaan zijn 

woonplaats. Vrijwel elke reis gaan we wel even bij Vasyl en z’n gezin aan. Het was zondag en dus 

hebben we een kerkdienst meegemaakt van zijn Grieks Orthodoxe gemeente gevolgd door 

plechtigheden waarbij onze stichting ook in het zonnetje werd gezet vanwege de grote betekenis 

van de humanitaire transporten naar het land. Zo werden we bedacht met onderscheidingen die

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Namens de stichting mogen Jan en Jetze de waardering van de Oekraïense hulpverleningsinstanties in ontvangst nemen!                        

werden uitgereikt door een vertegenwoordiger van de gewestelijke overheid en een aantal 

oorkondes:                                                                                                                                                               

- oorkonde en herdenkingsmedaille van regionale brandweer en hulpdiensten,                                      
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- oorkonde en herdenkingsmedaille van regionale politie en leger diensten,                                             

- oorkonde van directie van ziekenhuis Chemerivitche,                                                                                   

- oorkonde van directie van alle scholen in de regio Chemerivitche 600 kinderen.                                

En de jarige job, pastoor Vasyl, werd uitgeroepen tot actiefste hulpverlener van 2016 in de 

provincie Kmelnitsky en Kamenets Podolskyi. Na deze plechtigheden zijn we op wat informeler 

wijze in het cultureel centrum het verjaardagsfeest gaan vieren met een hapje en drankje. Daags 

erna zijn we heel vroeg vertrokken naar de grens met Polen waar we in recordtempo doorheen 

waren, zodat we een mooi eind richting Nederland zouden kunnen komen. Aan het einde van de 

middag werden we overvallen door een gigantische onweersbui waardoor het tempo tijdelijk werd 

gedrukt. Dit hele transport had de Citroen last van een lekkende veerbalg waardoor we waren 

genoodzaakt elke morgen eerst langs een pomp te gaan waar we lucht hadden om de veerbalg op 

te pompen. De laatste reisdag verliep goed met een mooie nieuwe route door Duitsland, via de 

Harz (Kassel) en rond 21.00 uur waren we in De Rijp.  

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen 
Stand van zaken en toekomstplannen. 

Wij willen als stichting meer gebruik maken van het talent dat we al in huis hebben en de middelen 

die voorhanden zijn. Om die reden is er een betere taakverdeling onder de vrijwilligers gemaakt die 

inhoud dat ieder z’n eigen specifieke verantwoordelijkheden heeft zo heeft Jos Zomerdijk de opslag 

en indeling van het magazijn gekregen, houdt Arie Leeuwrik zich bezig met het onderhoud van de 

wagens en de machines plus het beheer van de website, is Jetze Valkema goederencoördinator 

naast bestuurslid enz. enz. Verder heeft Jan Pilkes een tweede aanhanger ter beschikking gesteld 

aan de stichting zodat er nog efficiënter gebruik kan worden gemaakt van het vervoerspotentieel.                                                                                                              

Er is op dit moment sprake van een gestage toevoer van spullen en ook staan er nog enkele data in 

de agenda waarop spullen zullen worden opgehaald!                                                                            

Vanuit Oekraïne is voor met name de hulpdiensten zoals brandweer, ziekenverzorging en-vervoer 

behoefte aan (gebruikt) materieel en ook kleding en dergelijke, ook politie en militairen hebben 

een chronische vraag naar allerlei artikelen. Dat is dus naast de gebruikelijke instellingen waar we al 

steeds hulpgoederen naar toe brengen. Op 5 oktober staat weer een kleding sorteer dag gepland, 

en ook in oktober een nieuw transport wederom naar Mogoliv Podolskyi met ruim 6000 kilo aan 

hulpgoederen voor onder meer de kerk, het bejaardentehuis en het kindertehuis. 
helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpe 

Trouwe vrijwilliger: Ditmaal in de spotlights Meine Zijlstra. Meine is sinds enige 

tijd werkzaam binnen de stichting Ukraine-Holland als controleur van alle 

ingebrachte elektrische goederen en voorziet deze van stickers waarop vermeld 

dat er controle heeft plaatsgevonden en wanneer. Bovendien repareert Meine 

ook kapotte goederen of maakt van twee niet werkende apparaten 1 die het 

doet. Deze handigheid komt voort uit zijn technische werkverleden (o.a. bij de                                                                                                                               

firma Crawford) en wij als stichting zijn blij dat Meine zijn specifieke kennis en vaardigheden ten 

dienste wil stellen aan de stichting. Buiten deze handigheden om is Meine ook een sympathieke 

man die op maandagen in De Rijp gezellig aanwezig is en eenieder graag van advies wil dienen. 
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De sponsorbarometer 2016           periode mei tot september € 805,00 

De stichting wil zowel wat betreft materialen als wat betreft financiën een 

wat proactiever beleid voeren wat erop neer komt dat we instellingen en 

bedrijven gaan benaderen voor regelmatige bijdragen in de zin van 

materialen maar ook op financieel gebied liefst door middel van vaste 

sponsoring.            

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen

Help ons helpen                                                                                                                                                             

Wilt u ons helpen? Dat Kan!  Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig gezien de 

brandstofkosten 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.             

Rabobank: NL07RABO0126264635 o.v.v. Stichting Caritas Ukraine-Holland (ANBI geregistreerd). 

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma  
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