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Nieuwsbrief 13 september-2019
1.Het derde Oekraïne-transport 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.
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1. Het derde Oekraïne-transport dit jaar:
Dit transport voerde ons naar Mogoliv Podolskyi, van dit
transport maakten deel uit: Jan Pilkes en Dirk Jan van Hoorn, als
bemanning van de Daf-truck met aanhanger, Bora de Boer en
Jan Kaptein, als bemanning van de Peugeot-bus met aanhanger.
De reis stond ingepland voor vrijdag 13 september (!!!!!), ja
onze chauffeurs zijn niet bijgelovig, en dan het weekend van
21/22 september weer terug in Nederland. Uiteindelijk werd
dat zaterdagavond 21 september om 18.30 u. in De Rijp.
De heenreis verliep redelijk vlot. Er was oponthoud even voor
Hannover, waar de wagens zelfs de autobahn hebben verlaten,
en 3 uur verloren gingen en de tweede dag uiteraard de
grenspassage die de nodige tijd in beslag nam. De derde dag het
laatste traject naar Mogoliv Podolskyi, waar het konvooi rond
18.00 u. bij pastoor Pawel aankwam. Maandag zijn de wagens
toen op het douaneterrein geplaatst dat aan onze tijdelijke
verblijfplaats, de pastorie, grenst. Omdat wij al gewoon waren
aan het feit dat de toestemming om te lossen op zich laat
wachten hebben we die dag gebruikt om het grensriviertje, dat
daar stroomt, over te steken naar Moldavië. Later in de middag
hebben we een bejaardentehuis bezocht, waar door de stichting
in de loop der tijd veel spullen zijn gebracht.

Baboeska 65 jr. Anoeska 3 jr. onderweg naar de markt.

Woensdagavond rond 20.00 u. de getekende en afgestempelde
papieren gekregen zodat donderdagmorgen weer kon worden
vertrokken.
Een doosje medicijnen, met enkele ampullen morfine waren
wellicht mede de oorzaak van dit extra oponthoud. Het heeft
ons doen besluiten om voortaan geen medicijnen in- en mee te
nemen. Ook nieuw schoeisel en kleding waar de merkjes nog in
zitten worden eigenlijk niet geaccepteerd (daarover zou
eigenlijk invoerrechten betaald moeten worden!). De terugreis
door Oekraïne ging vlot hoewel er bij de start nog een
achterwiel blokkeerde, waardoor we 45 minuten verspeelden.
Bij de grens ging het aan de Oekraïense kant bijzonder soepel
maar hielden de Polen ons weer 3,5 uur vast.
Vrijdag het traject Jaroslaw-Zgorzelec ging van een leien dakje
geen oponthoud en prachtig weer.
De laatste dag van Zgorzelec naar de Rijp ging ook perfect, zodat
we ’s avonds mooi op tijd thuis waren. Al met al weer een
mooie reis waarbij weer een grote hoeveelheid hulpgoederen
naar de allerarmsten in Oekraïne is gebracht en dat geeft veel
voldoening! Ons volgende transport is voor oktober gepland.
Onder:
Houten krukken op zijn maat en een “wand”kleed voor wat huislijkheid, deze
mensen waren zo blij met onze komst! Ze wisten zelfs nog dat vrijwilligers v.d.
stichting de leuning in de gang 4 jr. geleden hadden aangebracht!

Tillift en douchebrancard van Breidablick uit Middenbeemster nu in gebruik in
bejaardentehuis bij Mogoliv Podolskyi.

De volgende dag om 09.30 u. kwam er toestemming om de
wagens te halen om te lossen met behulp van 20 jongens die
door de pastoor waren opgetrommeld. Maar zowel de douane
als een speciale brigade met “drugshonden” deden behoorlijk
moeilijk wat betreft de afhandeling van de documenten nadat
er was uitgeladen en hield ons vertrek zodoende tegen.
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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Bij deze projecten is het de bedoeling dat we de infrastructuur
(gebouw, meubilair, hulpmiddelen etc.) van de betreffende
instellingen zodanig verbeteren dat er een (structureel)
verbeterde opvang van cliënten/patiënten kan plaatsvinden.
De daarvoor gehanteerde methode van financiële adoptie van
een dergelijk project lijkt een doorslaand succes te worden. Dat
stemt ons zeer blij maar is nog geen reden om achterover te
leunen. Het plaatst ons voor de verantwoordelijkheid dergelijke
projecten tot een goed einde te brengen en daarvoor bij de
geldschieter verantwoording af te leggen. Er blijft ook steeds
behoefte aan financiële ondersteuning voor de transporten en
het vinden van nieuwe aansprekende projecten blijft een
uitdaging! Wat betreft beide internaten zijn we bezig met twee
instellingen voor financiële adoptie en de stichting voor
ontwikkelingssamenwerking “Kook” in Alkmaar heeft toegezegd
het internaat in Chemerivitche voor haar “rekening” te nemen!
Kook is gevestigd op de zgn. “kringloopwinkelboulevard”, aan
de Zijperstraat 36A in
Alkmaar.
Elke eerste zaterdag van
de maand houden ze
daar open huis en is de
helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelp
winkel open voor
publiek, op 5 oktober
3. De Diana-projecten en veel meer:
komen we daar op
Zoals u uit onze voorgaande nieuwsbrieven hebt kunnen
uitnodiging van deze
afleiden hebben we onze kleinschalige hulpprojecten de
stichting. Dan wordt ons
verzamelnaam “Diana-projecten” gegeven. Onder deze
project het internaat
verzamelnaam vallen zeker de persoonlijke projecten voor
voor (meervoudig)
Daniel en Andrei, waarover we in onze vorige nieuwsbrief
gehandicapten in
hebben bericht. De projecten voor het TBC-internaat in
Bord
op
de
gevel
van
het
pand
in
de
Zijperstraat
Chemerivitche gepreMogoliv Podolskyi en het gehandicapten internaat in
senteerd
als
project
van
de
maand
oktober.
Verder is Kook op
Chemerivitche zijn eigenlijk van iets andere orde omdat ze geen
maandag
en
woensdag
geopend
van
10.00-15.00
u. Misschien
specifiek individu maar een complete bestaande instelling ten
dat
dit
alles
leidt
tot
een
samenwerkingsverband
zoals we dat
doel hebben.
ook hebben met X op X in Heiloo en Humaneth in Edam, waarbij
over en weer goederen en diensten worden uitgewisseld vanuit
de goederen- en winkelvoorraad. Uiteraard zijn we zeer blij en
dankbaar voor de adoptie door Kook van ons project! We hopen
dat het andere internaat in Mogoliv Podolskyi zal worden
geadopteerd door de Soroptimistenclub Hoorn
e.o., waartoe we een verzoek hebben ingediend.
Deze organisatie ondersteunt goede doelenprojecten ten behoeve van vrouwen en meisjes in
ontwikkelingslanden en probeert wat te doen aan
allerlei achterstandssituaties van vrouwen en
meisjes waar ook ter wereld. Het zal geen verbazing wekken dat
juist vrouwen en meisjes in landen als Oekraïne, met name als
ze ook nog aan tbc lijden erg in de verdrukking komen en
worden weggemoffeld in de vergetelheid.
Dit meisje is “het gezicht” van onze internaat-projecten
2. De Website:
Er hebben de nodige aanpassingen plaatsgevonden ten aanzien
van de website en het was nodig om hier en daar wat updates
door te voeren. Met name de wijzigingen in het bestuur
(2 nieuwe bestuursleden), de toevoeging van de laatste
projecten en een nieuw album van de reis van april dit jaar. Ook
is er eindelijk een start gemaakt met de aanpassing van de
“reisverslag(en) -pagina’s”. Er is daaraan een inleiding
toegevoegd en een begin gemaakt met het herschrijven van de
verslagen. De “contactpagina” met het formulier met directe
link naar onze e-mail is ook weer hersteld zodat men van dat
formulier gebruik kan maken. Maar u begrijpt dat het bijhouden
en beheren van een website een continu-proces is dat nooit
volledig af is. Nieuwe ontwikkelingen de stichting aangaande
noodzaken vaak tot wijzigingen in de website om actueel te
blijven.
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We denken, gezien de projecten die Soroptimist ook in het
verleden heeft ondersteund, dat we goede kans maken op
adoptie van het tbc-internaat in Mogoliv Podolskyi door deze
club. Dhr. J. Broersen van de fa. Gourmet heeft een van de
internaat-projecten voor de helft voor z’n rekening genomen!
Project Andrei (zie Nieuwsbrief 12) is compleet geadopteerd
door fa. Jac. de Vries Beheer B.V., uit Middenbeemster. Dit
bedrijf is moedermaatschappij van 4 werkmaatschappijen in
respectievelijk elektrotechniek, verwarmingselementen (Gesta),
duurzame energie en infraroodtechniek. Wij hebben inmiddels
een elektrisch verstelbaar bed bij Andrei afgeleverd, en pastor
Vasyl zal voor incontinentie-materiaal zorgen.

Het was een heel karwei om dit zware bed 4-hoog achter bij Andrei te krijgen!

Voor Daniel hebben we ons contact dat eerder het loopkarretje
voor Diana voor ons heeft geregeld verzocht naar een dergelijk
apparaat voor Daniel om te kijken. Dat gaat zeker goedkomen
hebben we begrepen. Er was er geen op voorraad maar het gaat
lukken in de nabije toekomst! In de volgende Nieuwsbrief geven
we u een complete update over de lopende projecten!

bewogen jeugd achter de rug. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn
verwijs ik u graag naar dit artikel uit het Noordhollands Dagblad
regio “Waterland” van 14-08-2019. Dit krantenknipsel hangt in de
kantine van onze opslag aan de Volger in De Rijp, en voor het geval
dat u het hele artikel wilt lezen raad ik u aan de afbeelding te
vergroten tot leesniveau:
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/29/09/58/rosen4512756_960_720.jpg
Zoals uit dit krantenartikel ook blijkt is Rosen inmiddels zelf
succesvol werkzaam als begeleider van weeskinderen en geeft hij
les in verschillende vakken. Voor de kindertehuizen waar hij
werkzaam is, twee internaten in de regio Ternopil met 120 en 130
kinderen, heeft hij onze stichting benaderd voor hulp(-goederen).
Het is zelfs denkbaar dat we een van deze tehuizen uitzoeken als
mogelijk nieuw te ondersteunen speciaal project volgens het
adoptie-principe. Alleen moet Rosen eerst zijn “caritascertificering” regelen bij de humanitaire commissie in Kiev.
Er zijn enkele collectes gehouden voor het werk van onze stichting
in de samenwerkende kerken in Beemster in juli, met voorganger
pastor Luis Weel en een oecumenische viering in de protestantse
Grote kerk van De Rijp met voorganger dr. Waldemar Epp eind mei.
De opbrengst zullen we gebruiken ter bestrijding van de armoede in
Oekraïne. Bij ons laatste transport naar Mogoliv Podolskyi hebben
we veel geboorte- en kraambedmaterialen geleverd. Deze spullen
zijn door de stichting Baby Hope, (www.stichtingbabyhope.org),
met een depot in Krommenie ter beschikking gesteld. Ons contact
daar, mw. Marieke v.d. Weele, willen daarvoor nog hartelijk
bedanken. We weten dat dit materiaal bijzonder welkom is.

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelp

3.

Wel en wee de stichting aangaande:

We hebben al enige tijd goed contact met Cor Wouda van de
stichting Humaneth en krijgen regelmatig veel mooi materiaal op
medisch gebied, computer hardware en randapparatuur maar ook
incontinentiespullen. We zijn Cor en zijn stichting daarvoor
uiteraard zeer dankbaar maar onlangs kwam Cor met een

Kraamverband en geboorteartikelen worden uitgeladen in Mogoliv Podolskyi

Jan Smit, van het gelijknamige transportbedrijf in Grootschermer,
zou aanvankelijk in oktober met een grote vrachtauto met oplegger
mee gaan maar dat gaat helaas niet door. Hij heeft het momenteel
te druk met andere zaken en we hopen dat hij volgend voorjaar
weer van de partij is. Hij helpt de stichting ook met onderhoud en
jongeman naar onze opslag in De Rijp. Die jongeman Rosen Klepel, reparaties aan de voertuigen en aanhangers; zijn hulp is van
onderschatbare waarde!!
zelf oorspronkelijk afkomstig uit Bulgarije, heeft een bijzonder
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4.

Trouwe vrijwilliger en nog zo wat:

Ditmaal in de
schijnwerper Henny
Pouw. Henny zag in
november 1947 het
levenslicht in Roelofarendsveen. Na haar
lagere schooltijd is zij
een jaar lang
opgenomen in een
sanatorium voor TBCpatiëntjes. Van leren
kwam niet veel meer
en Henny is dus vroeg gaan werken eerst in een koekfabriek en
later op de parfumerieafdeling van V&D in de Kalverstraat in Amsterdam. In die tijd is zij ook in De Rijp gaan wonen en ze verblijft
daar al 28 jaar zeer naar haar zin. Ze tennist graag en tuiniert veel.
Ze maakte jarenlang deel uit van een groep vrijwilligers die
hulpgoederen en kerstpakketten naar de arme bevolking van Polen
bracht net als Anneke die al eerder in de schijnwerper stond (Polencomité). Samen met Bora de Boer heeft Henny een fruit- en
groentetuin en van de vruchten daarvan verkoopt ze veel langs de
weg en maakt er jam en vruchtensap van. Toen Polen deel ging
uitmaken van de EU werd de noodzaak van het brengen van
hulpgoederen minder urgent en is het Polen- comité gestopt met
haar activiteiten. Enkele van de vrijwilligers zijn toen overgestapt
naar onze stichting zoals Bora, Anneke en Henny dus. Wij prijzen
ons erg gelukkig met een vrijwilligster als Henny in ons midden die
samen met Anneke vrijwel elke maandag de enorme klus van het
sorteren en inpakken van kleding en dergelijke op zich heeft
genomen. Ook maakt Henny sinds kort deel uit van ons
stichtingsbestuur!
helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpons

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

Hiervoor doen we het allemaal; en wat een markante kop!

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!
Mocht u een presentatie over onze werkzaamheden
willen hebben, als vereniging, club, stichting, bedrijf
of instelling, aarzel dan niet om contact op te nemen
via bovenstaand e-mailadres!!
Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma
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