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Een terugblik:
In onze Nieuwsbrief van maart hebben we al
aangekondigd dat we ditmaal de beide transporten
naar Oekraïne, die we in april hebben ondernomen,
aandacht zouden geven. Het eerste transport vond
plaats van 2 april t/m 8 april met twee bestelbussen en
aanhangers. De chauffeurs bij dit transport waren Jan
Pilkes en Jetze Valkema op de Citroën en Dirk Jan van
Hoorn en Lorenz Konijn op de Peugeot.

het lot beschikte anders aan de Poolse kant van de
grens verliep alles buitengewoon vlot maar aan de
Oekraïense kant liep het fout. De verbinding tussen de
computers aan de grens met die in Kiev was stuk zodat
de vracht niet ingevoerd kon/mocht worden. Een
enorme tegenslag die manhaftig het hoofd werd
geboden en na een deels doorwaakte nacht, afgezien
van wat hazenslaapjes in de cabines konden de
voertuigen op de derde dag om 10.30u. Oekraïne in.
Toch zijn we, zoals gepland, die dag doorgereden naar
Lonky waar we aan het eind van de middag
aankwamen. Daar werden we welkom geheten met
een gedekte tafel! Die avond zijn we in het donker
verder gereden naar Chemerivtsi, waar pastoor Vasyl
ons verwachtte.

De vervoersmiddelen met aanhangers en de chauffeurs van links naar
rechts Lorenz, Jan, Jetze en Dirk Jan

De eerste dag werd er goed doorgereden en als
gebruikelijk werden de tankstops benut om te rusten,
koffie te drinken en van toilet gebruik te maken. Op de
grens tussen Duitsland en Polen in Görlitz vond, zoals
gebruikelijk, de eerste overnachting plaats. De tweede
dag werd heel Polen van west naar oost doorkruist en
was het de bedoeling dat na de grenspassage werd
overnacht in Oekraïne waarna zou worden
doorgereden naar het bejaardentehuis in Lonky. Maar
Lorenz aan ’t sjoelen op het schooltje voor gehandicapte kinderen

De dames die cadeautjes gekocht hadden met een mooie actie

Woensdag zijn we allereerst naar Kamenets Podilskyi
gereden voor het inklaren van de goederen bij de
douane waarna we weer naar Chemerivtsi terug zijn
gereden voor het lossen van de wagens in de kolchoz
die pastor Vasyl voor de opslag gebruikt. Dit is
gebruikelijke routine de tweede dag in Oekraïne.
Donderdag hebben we een bezoek gebracht bij een
schooltje voor kinderen met een verstandelijke
beperking waar we cadeaus hebben gebracht die we in
Nederland hadden gekocht van het geld dat door
enkele schoolkinderen was opgehaald met het
inleveren van lege flessen voor dit goede doel! Ook
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hebben we nog een jongensinternaat bezocht en daar
wat spullen waaronder hand-/voetbaldoeltjes gebracht.
We bezochten vervolgens een dierenkliniek en hadden
een gesprek met wat plaatselijke
hoogwaardigheidsbekleders over het opzetten van een
“kringloopwinkel” ter plaatse. Op vrijdag hebben we de
reis terug aanvaard en ditmaal deed de Poolse douane

Inklaren en uitladen onder toezicht v.d. douane

Het tweede transport van 27 april t/m 3 mei ging weer
met beide bestelbussen en aanhangers en ditmaal ook
een vrachtauto van transportbedrijf Jan Smit uit
Grootschermer.
De Citroen werd weer bemand door Jan en Jetze en de

De truck van Jan Smit volgeladen met hulpgoederen

Peugeot dit keer door Tom Rozemeijer en Henk
Boersma. De vrachtwagen werd bestuurd door Jan Smit
zelf die zij zoon Sam meegenomen had in de cabine.
Deze reis ging wederom naar Chemerivtsi en de
heenreis verliep gesmeerd tot de grenspassage Polen
Oekraïne waar we uiteindelijk ruim 5 ½ uur mee zoet

wat moeilijk waardoor we een uur extra kwijt waren bij
de grenspassage. Daarna zijn we naar Rybnik
doorgereden waar we hebben overnacht. De laatste
dag van dit transport verliep, op wat fileleed in
Duitsland na, prima. Als u een persoonlijk verslag van
Lorenz wilt lezen verwijzen we u naar de website.

Het planten van bomen als symbool van onze samenwerking
met het ziekenhuis in Chemerivsti

waren. Het tempo werd bepaald door de rij- en
rusttijden waarmee Jan Smit te maken had. We hadden
deze reis ook te maken met verschillende feestdagen
zoals 1 mei in Oekraïne en 3 mei dat in Polen een
feestdag is waarop vrachtverkeer niet is toegestaan.
Ook maakte Jan Smit duidelijk dat hij zou proberen
voor de terugreis nog een retourvracht te bemachtigen,
hetgeen uiteindelijk in Duitsland is gelukt. De tweede
dag in Oekraïne was zondag 30 april en hebben we, na
een bezoek aan de orthodoxe dienst van pastor Vasyl,
een bezoek gebracht aan de oude stad Kamanets
Podilskyi en het prachtige oude kasteel ingebouwd op
de stadswallen, waar de voorbereidingen voor de
viering van de nationale feestdag 1 mei in volle gang
waren. De voortdurende regen was een beetje
spelbreker maar we hebben ons evengoed uitstekend
vermaakt.
Het werd dus wel spannend of we die maandag de
douane toch zover kregen dat ze de goederen wilden
inklaren en wij zouden kunnen lossen. Maar met
behulp van de pastor en een aantal notabelen is dat

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.

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

Nieuwsbrief

6

mei-2017

gelukt. Dus op maandag eerst met de voertuigen naar
Kamenets Podilskyi en daarna weer terug naar
Chemerivitsi voor het lossen.
We wilden ’s avonds na het lossen toch de terugreis
aanvaarden om zodoende voordat het rijverbod voor
de vrachtauto in zou gaan zover mogelijk Polen in te
komen. Na de grenspassage is Jan Smit zelfs
doorgereden en zijn wij naar ons hotel in Jaroslav
gegaan om 3 uur ’s nachts. De terugreis is verder

Boerin in Oekraïne die haar koe “uitlaat”

We hebben dit keer veel goederen naar de meest
hulpbehoevenden in Oekraïne mogen brengen, en Tom

zonder schokkende dingen verlopen. Wel zijn beide
combinaties aangehouden de Peugeot door de Duitse
douane voor controle en de Citroën door de
verkeerspolitie omdat ze op plaatsen waar
vrachtauto’s niet mochten inhalen dat toch deden.
Een bestelbus met aanhanger wordt dus beschouwd als
vrachtauto.

Op markten en langs de kant van de weg overal stalt men de waren uit

Rozemeijer, die deze reis voor het eerst meeging, heeft
zich ontpopt als prima reisgezel. Bedankt Tom!
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Trouwe vrijwilliger(s):
Deze keer is het niet 1 persoon die we in het zonnetje
willen zetten, maar een hele groep. Het is de groep
dames die periodiek de binnengebrachte kleding,
beddengoed en keukengoederen sorteren en
verpakken in dozen. De dames Trudy Pilkes, Wietske
Valkema, Ria Beerse, Ria Bakker doen dit al een tijd als
een hechte groep, Sinds 2017 is de groep uitgebreid
met de dames Lies Smit, Janet Kok en Agnes Voetel. De
groep bestaat dus uit 7 zeer gemotiveerde dames. Het
is altijd bijzonder gezellig, maar dat gaat nooit ten
koste van de productie. Op het eind van een
sorteerdag (1 x in de 6 weken), meestal op een
woensdag, staan er dan een gigantisch aantal

bananendozen. Die worden gesorteerd op code op de
verdiepingsvloer van ons pand in de Rijp opgeslagen.
De codes die de dames op de dozen vermelden,
corresponderen met de code-goederenlijst die
gehanteerd wordt bij het inklaren van de hulpgoederen
bij de douane in Oekraïne.
Zonder deze dames zouden wij niet weten wat wij met
de ingebrachte kleding moeten, en daarom zijn we heel
trots op deze dames en willen hen graag heel hartelijk
danken voor hun fantastische inzet!!!!
Noteren in de agenda: 7 juni 2017 is er weer een
kledingsorteerdag!!!
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Ook hier doen we het voor!!
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De sponsorbarometer van 2017 tot eind april:
De barometerstand tot 30 april is € 2.290,00, geen
slechte score dus maar nog geen reden om nu maar
voldaan achterover te leunen, integendeel. Op
11 juni 2017 is er een Rabo-fietsdag met start in
Heemskerk!! U kunt u opgeven om mee te

fietsen voor het goede doel bij Jan
Pilkes of Jetze Valkema. Hoe meer
fietsers des te meer geld voor de
stichting!
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Gezocht met spoed
Een nieuwe rubriek waarin wij een beroep doen op
onze lezers en hen attent maken op personen of zaken
waaraan de stichting dringend behoefte heeft. Ditmaal
vragen wij speciaal aandacht voor mensen die goed zijn
in het repareren van dingen in het bijzonder fietsen
(maar niet uitsluitend hoor!). Zoals al eerder vermeld in
de Nieuwsbrief heeft de stichting goed contact met de
Kringloopwinkel X op X in Heiloo die weer via de politie
regelmatig een groot aantal in beslag genomen en/of
gevonden rijwielen krijgt aangeleverd en deze graag
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aan ons ter beschikking wil stellen voor onze
transporten richting Oekraïne. Dus kent u iemand die
goed is in het weer in orde maken van dergelijke
fietsen en wellicht een dag(deel) bij ons in De Rijp
zijn/haar vaardigheden wil demonstreren dan horen
wij graag van u………!
Op de site www.alkmaarvoorelkaar.nl staan onze
vacatures voor vrijwilligers. Wij zijn dringend op zoek
naar verschillende vrijwilligers.
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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 UkraineHolland. 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 en 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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