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Overzicht van projecten en programma’s 

In dit beknopt verslag  van onze activiteiten in 2015. Van ons noodzakelijk voornemen om in 2015 

wat gas terug te nemen is niet veel terecht gekomen. In 2015 deden we, met name in Oekraïne,  

meer dan ooit en besteden wij daar € 112,798 tegenover in 2014 € 81,718.  Dat is voornamelijk 

gekomen omdat wij het centrum voor dak en thuislozen Oselya een structurele stap voorwaarts 

mogelijk maakten. Maar dat is ook mogelijk geworden omdat onze vrienden en donateurs in 2015 

buitengewoon royaal deelnamen aan het werk van onze toch kleine stichting.  
 

Onze kantoorkosten  in Lviv, waar Natalya Mysula onze projecten nauwgezet coördineert 

bedroegen in 2015 € 1979 management fee, € 673 kantoor- en lokale transportkosten en € 64 

inhuren technisch expertise. Dus circa 2,5% van onze bestedingen in Oekraïne.   

 

Zorg voor gehandicapten 

 
Zaluchia, tehuis voor diepgehandicapte kinderen,  € 4957.  

Medio 2015 werd ons programma om in het tehuis drie “vrijwilligers” ter verbetering van de 

dagelijkse zorg voor de kinderen in te zetten overgenomen door DePaul Ukraine, een branch van het 

Engelse DePaul International . Bogdanka, Olga en Ulyana  werden overgenomen door DePaul UA (zie 

www.depaulinternational.org) . Daarmee kwam er een einde na circa 12 jaar aan onze directe 

betrokkenheid bij Zaluchia , maar werd de continuïteit van ons programma in het tehuis 

gewaarborgd.  Vooral Innerwheel Nijkerk heeft zich bijzonder trouw ingezet om de inzet van deze 

drie geweldige meiden mogelijk te maken. Stg. Cucu maakte wederom een zomerkamp voor 35 

kinderen mogelijk en Bouwien een prachtig Sinterklaas feest. We zullen zeker in contact blijven met 

Zaluchia al was het maar omdat wij door stipendia de verdere scholing van “onze dames”  Bogdanka 

en Ulyana bekostigen. Zie uitvoeriger NB 2/16. 

 

Ark / Geloof en Licht,  € 2462 Ternopil. 

Financieel konden we het dagverblijf voor gehandicapte “Vertep” (= stal van kerstmis) steunen. 

Vertep is op weg naar aansluiting bij L’Arche International. We steunden Bebiko, een kleine 

organisatie voor 39 jonge down syndromers in het programma “Possiblities without Borders” met 

lessen voor deze kinderen. Port of St Nicolaus kon met onze steun een week lang een ouders / kind 

zomerkamp organiseren. In 2016 gaan we proberen in Ternopil de voorzieningen voor gehandicapte 

beter met elkaar te laten samenwerken, maar samenwerken in Oekraïne, waar onderling vertrouwen 

zeer moeizaam is, is problematisch.     

 

Rehabilitatie centrum Kolomyya, Ira, € 9430.  

Dankzij een schenking van Stichting Weeshuis Nijkerk kon Ira de tweede verdieping van haar moedig 

revalidatie centrum met een lift voor rolstoel gebonden kinderen toegankelijk maken. Een geweldige 

verbetering en uitbreiding van de faciliteiten voor het energieke centrum. Daarnaast konden wij ook 

hier een week lang ouder/kind zomerkamp mogelijk maken. Met onze goederen transporten konden 

we aangepaste rolstoelen brengen. 

 

Dolyna, centrum Nadya ye ( = Er is hoop). € 6856.  

 

Quote: Dear Laurent, last Friday I visited Dolyna organization "Nadiya ye". I must tell you that 

this organization is overcoming a lot of difficulties all the time but they are very motivated and 

show real passion in what they are doing. They are giving hope to those they are serving, 

http://www.depaul/


wonderful talented children. I had a chance to listen to a wonderful concert of the kids, to talk 

to them about their life which is really very complicated. I really hope we can help them more.  

On the picture there is a beautiful young girl Lilia with beautiful voice. Her wheelchair (weight 

80 kg) broke just during her singing, she could not move but continued singing and smiling. 

Than two men had to lift her up to move that chair. Than her father was called and he 

repaired the motor, but they say it is very old and breaks very often. But the girl was still 

happy that she could sing for us. I am really under big impression of my visit. Natalya 

Mysula, nov.2015 

  

 

Met enorme persoonlijke inzet werd dit kleine centrum voor 35 gehandicapte kinderen in het stadje 

Dolyna opgezet. Het loopt geweldig goed. Wij konden hen financieel helpen met een prima busje 

voor het dagelijks vervoer van de kinderen van thuis in naburige dorpjes naar het centrum.  Nu 

kunnen ook de therapeuten van het centrum kinderen thuis bezoeken. Daarnaast konden we hen 

enig Montessori les materialen schenken.  

 

Dzherelo, revalidatie centrum Lviv € 19162.  

Het centrum Dzherelo in Lviv is toon aangevend voor de zorg van gehandicapten, voornamelijk 

kinderen met cerebral palsy (spasme). Dagelijks bezoeken circa 130 kinderen het centrum. Het is 

ontstaan uit en ouder initiatief begin 1991. Henri Nouwen was nauw betrokken bij de ouders van 

kinderen in dit centrum. Ook hebben wij na het overlijden van Henri ons ingezet dit centrum onder 

dak te krijgen. In 2015 kregen wij de vraag hen te helpen met een bus voor vervoer van 

gehandicapten rolstoelers. Een van hun oude busjes was door de assen gezakt. Zelf konden zij € 

12000 bijdragen en  de Cornelia Stichting droeg € 9581 bij en wij een zelfde bedrag. Met heel wat 

gedoe vonden we een prachtige nieuwe 18 personenbus voor het centrum waar we enkele jaren 

geleden met dank aan Ted en Wilbert ook twee busjes, nog steeds volop in gebruik, konden brengen. 

Het is bijzonder om in het straatbeeld van Lviv dagelijks onze busjes met kinderen te zien rondkarren.  

 

Gezondheidszorg 
Quote “Ons gezondheidszorg is dramatisch... Overal moet je met je eigen spullen komen 

of bijbetalen. Bijvoorbeeld, om een bloedonderzoek te doen, moet je met je eigen spuit 

komen; voor de echo moest ik 100UAH bijbetalen alhoewel dat gratis is, enz. Overal 

moet je tussen de lijnen lezen en begrijpen (wat voor mij super moeilijk is en daarom 

neem ik Maksym mee). Maksym snapt beter wat elke knipoog betekent en wanneer en 

hoeveel moet je in de hand van doctor een juiste biljet geven.” Zo schreef Jarina ons, 

dec.2015.  

 
Psychiatrie 

 

Trainingen € 6393  

In 2015 konden we weer trainingen organiseren voor personeel van Kulparkivska, het grote 

(rampzalige) psychiatrische instelling in Lviv en voor Zaklad een psychiatrische instelling 40 

kilometer ten zuiden van Lviv. Er werd een week in Juni trainingen gegeven in Krakow in het 

Babinski ziekenhuis en een week in november kwamen de trainers uit Krakow naar Zaklad. 

De trainingen zijn gericht op arbeid-, muziek-, toneel etc. therapieën als alternatief voor 

platspuiten. Vooral door het ziekenhuis Zaklad worden de trainingen bijzonder goed 



opgepakt. Daarnaast werden door ons therapie materialen beschikbaar gesteld. (zie 

uitvoeriger NB 2/16) 

 

Zaklad € 7347 incl. transportkosten een trailer goederen  

Met onze transporten in 2015 hebben ten behoeve van de 500 patiënten heel veel goederen 

kunnen aanvoeren; beddengoed, kleding, bedden, schoenen, meubilair etc. maar ook 

hebben we de verbouwing en inrichting van een nieuwe wasserij aangepakt. De oude 

machines waren in onbeschrijfelijk slechte staat. We brachten er twee nieuwe wasmachines 

en drogers, die met heel wat heen en weer gedoe thans draaien.   Onze extra inzet voor 

Zaklad is in belangrijke mate gemotiveerd door het enthousiasme en de inzet van het 

personeel en haar directeur, die er alles aan willen doen de erbarmelijke toestand voor hun 

patiënten te humaniseren.  Hopelijk kunnen we in 2016 de keuken daar verbeteren want die 

is er rampzalig slecht aan toe.  

 

Evidente Ua € 210 

Onze kleine groep Oekraïense oogartsen bezocht in twee weekendden vooral geriatrische 

patiënten om hun een beter zicht te geven. Stichting Zienderogen in Nederland voorzag 

waar nodig in brillen op maat. Wij zorgden voor accommodatie en begeleiding.   

 

H4, Palliatieve zorg €1352  

In 2015 ondersteunden we onze lange termijn vrienden van de moeizaam op gang komende 

palliatieve zorg in Hospitaal no 4 in Lviv met enig nieuw medisch equipment.  

 

Sociale zorg 

 
IDP/ vluchtelingen € 6129 

Dankzij een bijzondere schenking van een van onze donateurs konden we in 2015 iets doen 

ten behoeve van kinderen vanuit de oorlogszone in Oost Oekraïne naar west Oekraïne 

gevlucht. De eerste maanden van 2015 werd voor een groep kinderen in het opvangkamp 

nabij Lviv iedere Zaterdag een activiteiten programma opgezet. In de zomer maanden werd 

een zomerkamp voor 30 kinderen georganiseerd. In het najaar van 2015 zijn we in 

samenwerking met Oselya (zie hierna) begonnen met toerustingstrainingen voor de 

ontheemde kinderen.  

 

Oselya, dak en thuisloze, ontheemden €33880 

Oselya, een Emmaus initiatief, was een heel belangrijke partner in 2015. We wilde deze 

uitstekende organisatie structureel vooruit helpen in hun poging om hun “verdienmodel” uit 

te voeren. Zij, dak en thuislozen, recyclen tweede hands goederen, knappen meubels op en 

hebben twee unieke kringloopwinkels in Lviv. In het voorjaar gaven wij hen een prima 

vrachtwagen om de kleding containers te kunnen legen, een stevige industriële naaimachine 

en elektrische scharen voor meubelstoffen en financiële middelen om hun kringloopwinkel 

in Lviv-Vynnyky te renoveren en uit te breiden. Zij verdienen nu zelf min of meer hun eigen 

kost en wat belangrijker is, zij hebben het terechte gevoel maatschappelijk zinvol bezig te 



zijn.  Daarnaast werd in samenwerking met Icco / Kerk in Actie een intensief rehabilitatie 

programma voor de verslaafden opgezet. (zie uitvoeriger Nieuwsbrief 2/16). In het najaar 

2015 zijn we met hen een programma begonnen voor activiteiten en trainingen voor 

ontheemde kinderen.   

     

Familie Programma € 10500 

Ook in 2015 konden we met 16 Oekraïense jonge vrijwilligers steun en bijstand bieden aan 

16 in grote armoede verkerende gezinnen in Lviv en omgeving. Naast wat financiële steun 

voor hoogst noodzakelijke levensbehoeften en medicijnen konden we  diverse renovaties 

uitvoeren ter verbetering van de huisvesting. Financieel wordt dit programma gedragen door 

een aantal Nederlandse families die speciaal voor dit doel hun donatie aan de stichting 

bestemmen. Aan die donateurs wordt driemaandelijks los van de Nieuwsbrief 

gerapporteerd.      

 

LEF ( Lviv Educational Foundation) € 811 

Lef zet zich momenteel vooral in om verhouding Oost/ west in Oekraïne te verbeteren en is 

actief met jeugdzorg bezig in Kramatorsk . Wij gaven het € 500 algemene ondersteuning en 

twee kleine transporten met o.a. circa 100 computers en toebehoren voor educatieve 

doelen.  

 

San Egidio € 482 

Jaarlijks steunen we San Egidio te Lviv met hun steun aan een enorme trieste geriatrische 

inrichting in Lviv. Met een klein bedrag konden zij met kerst toch honderden triest 

opgeborgen ouderen in een kazerne opgesloten iets van vreugde brengen.    

 

Onderwijs 

Quote: Two weeks ago I went to Parliament on session concerning the education. I went with great 

expectations, but came back with a big disappointment. It is clear that we cannot expect our 

education reforms soon. It is not worth waiting changes soon because of very large and inert 

structure of the ministry but promised to review the program in schools. Therefore, we will continue 

changing something ourselves.Very sorry that I became the deputy of the city council. It takes me a 

lot of time and effort. I always ‘fight’ and it destroys me from the inside.I feel exhausted and 

devastated, and now it seems to me that I had exhausted myself as a school principal and perhaps I 

should give way to someone who is younger, more creative. I do not know, but I am very concerned 

about these questions. At the moment I have no answers. I feel that I do not like something, but what 

exactly I cannot understand. Lose hope for a better future, and it scares me. Lilya Svytsovych , 

directrice van school en internaat 350 kinderen in Vynnyky22/12/2015 

 

Vynnyky internaat (€1800) 
Dankzij directe steun Icco/Kerk In Actie is Vynnyky een voorbeeld van onderwijs vernieuwing 

aan het worden. (zie Nieuwsbrief 16/2). Met een transport met onder andere prima school 

meubilair, kleding, schoenen konden wij hen verder op weg helpen.  



 

Stipendia € 5000 

Wij stelden bescheiden stipendia ter beschikking waardoor de Canadese archivaris van Henri 

Nouwen, Robichaud een bezoek aan Nederland kon brengen, Natalya Satsyk alles bij elkaar 2 ½ 

maand in Nederland rustig iconen kon schilderen, de Zuid Afrikaanse onderzoeker, van der Merwe in 

Canada aan zijn thesis kon werken en er een lezing over Henri Nouwen en vulnerabity kon geven, 

Ulyana en Bogdanka, werkzaam op het internaat Zaluchia voor gehandicapten kinderen een 

pedagogische opleiding konden volgen en Oksana Zakharevych uit Ternopil, leidster van de Faith and 

Light foyer aldaar zich voor een management opleiding in Lviv kon inschrijven, Natalya Mysula, onze 

vertegenwoordigster in Oekraïne, en haar man een kort werkbezoek aan Nederland konden brengen.  

 

Litouwen 

Preinai, sociaal center €1597 transportkosten 
In 2015 konden we met twee transporten hulpgoederen dit voortreffelijke centrum op het 

zeer verarmde platteland van Litouwen helpen. De transporten kosten werden ons 

geschonken door Stichting 10%.  

 

Moldavië 
Ouderen zorg € 1880 

Tom was directeur van een groot fonds waarmee hij in Moldavië een thuis voor ouderen kon 

opzetten. Na zijn pensioennering bleef hij daarbij betrokken.  Omdat grote stichtingen 

moeite hebben met kleine projecten, hielpen wij Tom aan rolstoelen, po stolen en enkele 

kleine voorzieningen.  
 

Zuid Afrika € 2600 

In samenwerking met het voortreffelijke Biblionef SA en de Nederlandse stichting 

Tswamarang konden wij de Mketse primary school aan schoolboeken helpen.  
 

 

Nederland 
Ark Nicaraqua €2500 

Astrid Delleman was verbonden aan de Ark gemeenschap in Gouda, maar besloot zich in te 

zetten voor gehandicapten in Juigalpa, Nicaraqua. Zij verkocht haar hebben en houden hier 

en vertrok naar daar. Zij wil daar een Ark gemeenschap opzetten. Ter ondersteuning 

droegen wij bij aan de oprichtingskosten en eerste maanden huur aldaar.  
 

Henri Nouwen Lezing € 3255 

Op 21 November mochten we de 17de Henri Nouwen lezing organiseren waar Huub 

Oosterhuis een indrukwekkende en inspirerende boodschap ons voorhield ( Zie elders in 

deze Nieuwsbrief). De avond werd muzikaal meditatief omlijst door Jeroen van Veen met 

werk van Simeon Ten Holt,   Avo Pärt en eigen composities. De collectie opbrengst € 1617 

werd geheel ter beschikking gesteld van het fonds voor noden van de ecclesia Amsterdam.  

 
Nieuwsbrief € 2505 



De kosten van de nieuwsbrief, tweemaal per jaar verschijnend en verzonden aan circa 350 

lezers bedroegen inclusief porti  2505. .  
 

 

 

 

 


