
Jaar 2014:  Overzicht van projecten en programma’s  

In onze vorige jaarverslagen kwamen vaak herhalingen voor van projecten verslagen, waarover we 

reeds gedetailleerd in een voorafgaande nieuwsbrief hadden gerapporteerd. Wij menen dat het voor 

onze lezers overzichtelijk is een coherent beknopt overzicht van onze activiteiten te geven en 

daarnaast specifieke projecten uitvoeriger apart te bespreken. Hierna volgt het beknopt overzicht. 

Tussen de haakjes wordt verwezen naar de nieuwsbrief waar uitvoeriger van het project verslag is 

gedaan.  

Totaal aangewend in 2014 voor projecten en programma’s € 81.718 

Oekraïne, € 65.706 

“Kantoor” in Oekraïne, d.w.z. lokale coördinator en kantoorkosten, € 3.073.     

Zorg voor gehandicapten  

Zaluchia, € 8.532; kindertehuis/internaat voor diep gehandicapten kinderen. Inzet door drie 

“vrijwilligers” voor dagelijkse zorg. Week zomervakantie voor de kinderen. Diverse feestelijk 

activiteiten. Sponsors Innerwheel Nijkerk en Stg. Cucu. (verslag NB 2/15 en 1/16) 

Ark: Geloof en Licht,€ 6.140, te Ternopil; Vertep diverse activiteiten in de werkplaats , Bebiko 

gemeenschap voor ouders van kinderen met down syndroom, Port of St. Nicolas zomerkamp voor 

kinderen met handicaps. (verslag NB 2/15) 

Ark: woongemeenschap te Lviv, €2.324,42. Bijdrage aan rolstoel bus en transport rolstoel bus naar 

Oekraïne.  (De bus was in 2013 gekocht en gesponsord voor € 19.500 door Foundation Lord 

Michelhan of Hellingly. (verslag NB 2/15) 

Kolomyya / centrum voor kinderen met diverse handicaps, €18.739, rolstoelbus en transport daarvan 

naar Oekraïne. Bus werd voor € 16.000 gesponsord door een  Nederlandse stichting met de wens 

anoniem te blijven. (verslag NB 1/16) 

Gezondheidszorg 

Psychiatrie Kulparkivska Hospitaal (1650 patiënten), Lviv, € 3.114, training en cursus door Babinski 

Hospitaal te Krakow Polen en materiaal voor arbeidstherapie. (verslag NB 2/15) 

Psychiatrie Zaklad Hospitaal (550 patiënten), village Zaklad, € 5.967, twee transporten met o.a. 500 

matrassen, kleding, wasmachines), deelname aan trainingscursus op Babinski Hospitaal te Krakow 

Polen, en renovatie therapie ruimte. (verslag NB 2/15)  

Slechtzienden / Evidente UA, € 1.427, in samenwerking met Stichting Zienderogen opleidingsmissie in 

mei 2014 en eigen missie in november 2014. 502 Patiënten onderzocht en circa 200 waar nodig van 

een bril voorzien. 

Palliatieve Zorg/ Hospitaal no 4 / Lviv, € 1.212, training personeel in Warschau Polen en 

hulptransport met bedden, meubilair etc. 

Sociale Zorg 

“Familie” programma, Lviv en omgeving, € 8.616, 16 gezinnen met zwaar gehandicapten gezinsleden  

worden bijgestaan door 16 “buddies” met kleinschalige hulp en renovatie woningen. ( Verslag in NB 

1/16) (sponsors: anonieme stichting en diverse individuele lezers van de Nieuwsbrief, 



Sociale/pastorale zorg psychiatrisch ziekenhuis Kulparkivska (€1.600), Lviv. Wekelijkse sociaal 

pastorale zorg op 4 afdelingen (circa 200 patiënten) door pastor en team vrijwilligers.    

Oselya, dak en thuislozen, Lviv Vynnyky,€ 900, verbetering werkplaats voor tweedehands kleding 

recycling. 

Transfiguration, resocialisatie vrouwen uit gevangenis, Chernihiv, voornamelijk door Icco kerk in 

Actie gefinancierd (€ 10.000) in 2012-2014, € 851 HNS. Projectsteun in juni 2014 beëindigd en 

verantwoordelijkheid overgedragen aan Oekraïens Grieks Katholieke Kerk. (verslag in NB 2/15)   

Onderwijs 

Lviv Educational Foundation (LEF), € 2.950 in 2014 , twee transporten met voornamelijk computers, 

kleding en onderwijs materiaal. Eind 2013 werd € 2.500 reeds uitbetaald voor het programma Henri 

Nouwen Practice 2014, om studenten te leren sociale projecten te formuleren, uit te voeren en te 

verantwoorden. In 2014 werden 5 projecten uitgevoerd.  

Internaat en School, Vynnyky, € 3.394, transport van alles en nog meer, kleding meubilair, tandarts 

unit, etc. Deze school wordt in haar ambitieus programma “School of Dreams” separaat ruimhartig 

gesteund door Icco / Kerk in Actie ter bevordering van onderwijsvernieuwing en (inter-) nationale 

samenwerking. (verslag NB 2/16) 

Stipendia 

Bogdanka en Ulyana , €608, vrijwilligers op Zaluchia internaat, voor jaarlang on line scholing 

gehandicapte zorg.    

Paliakov, € 345, kunstenaar verbonden aan Symbolum Sacrum, Oekraïne, voor twee maandelijks 

werkbezoek aan Nederland. (verslag in NB 2/15) 

Speciaal 

Medicijnen hulp, € 250,  een kleine bijdrage aan Stg Oeku, Utrecht, voor medicijnen aan een door 

haar gesteund kindercentrum in het oorlogsgebied in Oost Oekraïne.   

Dignity Space, € 1.500, Oekraïens-Deens, initiatief voor conflictbemiddeling tussen daders en 

slachtoffers van Maidan en verdere ellende in Oekraïne. (NB2/15)   

 

LITOUWEN €3.492 

Sociaal centrum Preinai € 3.492, twee full trailer transporten ten behoeve van het werk van sociaal 

werk. Voornamelijk (school) meubilair, kleding, matrassen, hygiëne, ziekhuis goederen. Transporten 

gesponsord door Stg 10%, Rotterdam. (NB 2/15) 

CANADA  €5.000 

Dankzij een speciale sponsor kunnen wij het Henri Nouwen Archief aan de Universiteit van Toronto 

ondersteunen met een digitalisering project waardoor het archief online is te raadplegen. 

(www.stmikes.utoronto.ca) (NB2/15) 

http://www.stmikes.utoronto.ca/


Polen  €434 

Met goederen en wat beperkte financiële steun konden we Alfred Lagerweij en Ab Mol behulpzaam 

zijn voor gemeenschappelijk vrienden, Monar, rehabilitatie centrum in Ozórkov. (NB 2/15) 

Afrika € 1.000 

Met goederen konden wij Wings of Support behulpzaam zijn voor een groot aantal projecten in 

Afrika en met € 1000 Rotary Schiedam een bijdrage leveren aan de ambulance voor hun project, in 

dankbaarheid wat hun voorman jaarlijks voor onze stichting doet.  

Nederland € 5.131 

Henri Nouwen Lezing €2.500 

Jan de Cock hield een zeer inspirerende HN Lezing voor 300 gasten van de stichting omgeluisterd 

door het van Amsterdam Duo. De opbrengst van de collecte ad € 1.200 kwam geheel ten goede van 

WithinWithoutWalls voor Jan’s werk voor gevangenen. (zie katern NB1/16) 

 

Nieuwsbrief € 1.975 

Twee keer konden wij in 2014 de nieuwsbrief aan circa 500 belangstellenden toezenden.  

 

 


