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Het jaar 2016 stond in het teken van enerzijds de afbouw van transporten van 

goederen uit Nederland naar Oekraïne en Litouwen en anderzijds de opbouw 

van meer verdere verzelfstandiging van projecten aldaar. Van onze € 77.749 

aan inkomsten in 2016 werd € 73.920 aan projecten besteed waarvan het 

leeuwendeel, € 60.613, in Oekraïne.  

 

Algemeen 

We hebben niet de pretentie het grote wereld gebeuren te begrijpen laat staan 

er enige grip op te hebben. Maar in dat grote wereld gebeuren is wel te zien 

dat de positie van Oekraïne er in 2016 verder is op achteruit gegaan.  De 

schijnwerpers van belangstelling van de wereld voor Oekraïne zijn verplaatst 

naar de nog grotere humanitaire rampzaligheid in het Midden Oosten. Maar   

weer meer dan voorheen is Oekraïne, zoals de naam betekent, “Grensland” 

geworden, een land in de frontlinie tussen het westen en Rusland. Het conflict 

rond Donbas en Luhansk is als een permanente slagaderlijke bloeding. Het 

menselijk leed is er onmenselijk. In de uitzichtloze loopgravenoorlog verliezen 

dagelijks jonge mensen hun leven, raken vele invalide, fysiek en psychisch. Het 

conflict zuigt alle financiële middelen op die noodzakelijk zijn voor onderwijs, 

gezondheidszorg en voor de infra structuur en biedt ook een alibi voor politieke  

hervormingen. Het algemene sentiment is fatalistisch en somber. Van het 

Westen kunnen zij geen steun verwachten, van het Oosten slechts Putin. “Wij 

zijn op ons zelf aangewezen”. Maar dat “ons zelf” is uiterst zwak. Corruptie, 

nepotisme, schaamteloos eigen belang, fundamenteel wantrouwen in elkaar 

verkankeren de onderlinge verhoudingen. Geen wonder dat vaak bij je opkomt 

de twijfel: Wat doe ik er in hemelsnaam? 

In die vraag ligt wellicht toch ook het antwoord. Je doet het in “hemelsnaam”, 

want je treft er zo moedige mensen aan, die tegen alle verdrukking in, zichzelf 

wegcijferend, toch zorgen voor enige blijdschap bij weeskinderen, die toch zich 

bekommeren om gehandicapten, wezen, dak en thuislozen of vergeten 

ouderen, en die in alle duisternis toch hoop, geloof en liefde voor een betere 

samenleving houden. Met hen wil je samenzijn en met hen wil je menselijkheid 

delen. 



 

Onze programma’s en projecten. 

Ons werk in Oekraïne werd ook in 2016 gecoördineerd door Natalya Mysula, 

die onvermoeibaar en weloverwogen er op toeziet dat alles verloopt zoals 

bedoeld. Onze totale kantoorkosten in Oekraïne bedroegen € 5000, waarvan 

€2.258 beheervergoeding en € 1800 bijdrage huurkosten.    

 

Transporten 

In 2016 werden nog 4 laatste transporten verzorgd, waarvan 2 ten behoeve van 

sociaal werk in Preinai, Litouwen en 2 ten behoeve van de Oekraïense 

bestemmingen: Lviv Education Fund, Internaat Vynnyky en psychiatrisch 

ziekenhuis Zaklad. De kosten om die goederen in Nederland bijen te brengen 

bedroegen € 4.493 en zijn opgenomen als algemeen kosten. De kosten op de 

goederen op bestemming te krijgen zijn als projectkosten opgenomen.  

 

Zorg voor gehandicapten 

Ark en Geloof en Licht gemeenschappen. 

De Ark en de Geloof en Licht gemeenschappen zijn voortgekomen uit het 

initiatief van Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu, verwezenlijkt wereldwijd in 

talloze gemeenschappen. Geloof en Licht richt zich specifiek op vorming van 

gemeenschap van familieleden en vrienden van mensen met een verstandelijke 

beperking. De “Foyer”, het dagverblijf is veelal het centrum waar de 

gemeenschap bijeen komt.  De Ark richt zich meer specifiek op 

leefgemeenschappen waarin de kernleden met beperkingen gelijkwaardig met 

hun begeleiders wonen. Henri Nouwen woonde in de Ark gemeenschap 

Daybreak nabij Toronto.  

Geloof en Licht  Ivano Frankivsk (€ 10.000) 

In Ivano Frankivsk, voorheen genaamd Stanislav, een grote stad ten zuiden van 

Lviv, werd in de ruwbouw van een groot klooster annex kerk een nieuw 

dagverblijf voor gehandicapten ingericht en in september 2016 geopend. Dit 

betekent voor een twintig jong gehandicapten dat zij overdag samen kunnen 

zijn en met allerlei activiteiten bezig kunnen zijn in plaats van geïsoleerd “drie 

hoog boven” ledig de dag te moeten doorbrengen. Er wordt gezongen en 



gedanst, er wordt gefröbeld en gehandarbeid.  Ouders, veelal alleen staand, 

zien dat hun kind gelukkig is, weer mee doet, weer lacht en vinden bij elkaar 

steun en vriendschap. 

Ark, Lviv ( €5000) 

In de stad Lviv (circa 1 miljoen inwoners) startte Zenia Kushpeta, lid van 

Daybreak in Toronto, kort na de verzelfstandiging van Oekraïne in 1991 met het 

opzetten van Geloof en Licht gemeenschappen en Ark huizen. De thans vier 

“foyers” kunnen de vraag niet aan en met onze hulp wordt nu een vijfde 

ingericht in een buitenwijk van Lviv.  

Vertep, Ternopil ( € 1473) 

Het dagverblijf Vertep is eigenlijk een Foyer voor een 20 tal mensen met 

beperkingen. Wij steunen dit initiatief al jaren. Vertep is de laatste jaren druk 

doende zich te kwalificeren als volwaardige Ark gemeenschap, waardoor het 

deel uit kan maken van een internationale organisatie. Het woord Vertep 

betekent “heilige plaats” en wordt met kerstmis gebruikt als aanduiding voor 

de stal van Bethlehem.  Met onze steun dragen wij voor de 30% bij aan de 

exploitatie kosten van het dagverblijf Vertep dat uitstekend en financieel 

transparant wordt geleid door Maria Zakharevych. 

Port of St. Nicolaus ( € 500) en Bibiko (€ 200), Ternopil 

Deze twee kleine initiatieven  zetten zich in voor kinderen met down syndroom 

en hun ouders. Zij begeleiden de kinderen, geven voorlichting aan ouders en 

organiseren zomers kampen en vormende uitjes voor ouders en kind. 

Ira’s Centre, Kolomyia (€ 1400) 

Als er iemand is die van geen “nee, kan niet” wil horen is dat wel Iryna Trachuk. 

Zij begon 10 jaar geleden voor ons te werken in het internaat voor diep 

gehandicapten Zaluchia. Daar deed zij het geweldig goed. Maar zij wilde in haar 

eigen stad een centrum voor gehandicapten opzetten. Er waren nauwelijks 

voorzieningen voor hen. Toen we dat enkele jaren  geleden met de 

burgermeester aldaar bespraken keek die wat glazig uit zijn ogen, maar nu 

staat er een pracht en druk centrum naast zijn eigen huis en zit Ira in de 

gemeenteraad vechtend voor de belangen van gehandicapten. 

Wij steunden het centrum met een ouder-kind zomerkamp en voorzagen haar 

met start up funding voor een  Pools Oekraïense samenwerking waarin haar 

rehabilitatie centrum centraal staat. Als die samenwerking tot stand mag 



komen zal het centrum verder worden uitgebreid en er een grootse knowhow 

uitwisseling tot stand komen.   

Zaluchia ( € 1500) 

Toch nog even aandacht voor Zaluchia waar ons werk vorig jaar werd 

overgenomen door DePaul International. De berichten zijn dat die overname 

een goede zaak is geweest en DePaul zich intensief bezig houdt met Zaluchia, 

zorgt voor materiele hulp, maar ook voor allerlei activiteiten. Onze voormalige 

medewerksters aldaar, Bogdanka, Olga en Ulyana, zijn zeer te vrede dat zij 

thans onzer de vleugels van DePaul kunnen werken. De Nederlandse stichting 

Cucu maakte ook in 2016  weer een zomerkamp in de Karpaten mogelijk voor 

een groep van 30 kinderen uit het internaat.    

 

Psychiatrie 

BabiKulpaZa Trainingen ( € 5000) 

Zorg verbetering in de psychiatrie in Oekraïne is een kwestie van hele lange 

adem. Het lijkt er soms wel op of psychiatrische zorg zich nog achter het IJzeren 

Gordijn bevindt, in rampzalige huisvesting, patiënten opeengepakt en 

ondervoed en de “verpleging” beperkt tot bewaking en sedatie. Maar zoals in 

alle verhoudingen tussen mensen is ook in de psychiatrie de vraag hoe wij de 

ander als mede mens zien of niet zien. In het communisme of onder het 

fascisme doen psychiatrische patiënten afbreuk aan het ideale mensbeeld en 

worden zij uit de maatschappij gezet. Of hen meer respect als medemens ten 

deel valt onder kapitalisme weet ik niet.  Om waardig medemenselijk te zijn 

verdient het gedachtegoed van Buber (Ich und Du) of van Levinas (Ik en de 

ander) blijvende aandacht en verdieping. Wellicht kan je het samenvatten met 

de roep om humanisering.  

Het Poolse Babinski psychiatrisch ziekenhuis en het psychiatrisch ziekenhuis 

Kulparkivska in Oekraïne zijn historisch in hetzelfde Oostenrijks Hongaarse nest 

geboren rond 1900. Maar het bloedig mes dat Europa van toen verdeelde 

bepaalt hun geschiedenis tot op de dag van vandaag en evenzeer in de 

dagelijkse praktijk hoe psychiatrische patiënten worden gezien. 

Doormiddel van trainingen en uitwisselingen tussen Babinski en Kulparkivska 

(1650 patiënten!) proberen wij de zorg te humaniseren. Dat lukt maar 

moeizaam. In armlastig Oekraïne is de staatszorg nog sterk gericht op 



uitsluiting van een teveel aan nutteloze gekken. In Polen is meer ruimte de 

patiënt als volwaardig, zij het zorgbehoevend medemens te zien.   

De implementatie van allerlei nieuwe therapieën in de behandeling van 

patiënten wordt in Oekraïne door de traditionele psychiaters gezien als 

medisch overbodig en als een hobby van een aantal goedwillende 

verpleegsters. In het veel kleine Oekraïense hospitaal Zaklad (500 patiënten)  

worden de nieuwe therapieën veel beter ontvangen en zien vooral de jonge 

psychiaters er wel het helend nut van in.  

In 2016 financierden we wederom de samenwerking tussen de Poolse 

therapeuten en hun collega’s in spe in Oekraïne. Hoe wat gezaaid wordt aan 

kennis en ervaring zal wortelschieten en bloeien is onzeker. Maar in de kleine 

ruimten die nu zijn ingericht voor therapieën op een tiental plaatsen in de 

inrichtingen zie wel iets nieuws ontkiemen, zie je patiënten tekenen, knutselen, 

schilderen muziek en toneel maken maar ook camouflage netten knopen voor 

de soldaten aan het front of voor hen, samen met de directeur van de 

inrichting, grote hoeveelheden vareniki rollen (Oekraïense ravioli, gevuld met 

aardappel).  

Zaklad (€ 6000) 

In deze psychiatrische inrichting werden door ons de leefomstandigheden 

verbeterd door twee transporten met goederen; kleding, schoenen, bedden en 

beddengoed, keukenmachines, een nieuwe aardappelschrobmachine en de 

aanleg van elektriciteit voor de keuken.  Dankzij de steun van Stg. Inner Wheel 

en uit Nijkerk en een schenking van Marianne en Bouwien konden we wat 

meer doen voor de patiënten van Zaklad, voor de social club en met kerst voor 

alle patiënten iets, fruit en donuts. Graag zou ik zeggen iets extra’s voor kerst, 

maar in de barre omstandigheden daar was het eigenlijk iets i.p.v. niets voor 

kerst.     

Gezondheidszorg 

 

Evidente/ Zienderogen (€1179) 

In september 2016 toog wederom een groep opticiens van de Nederlandse 

stichting Zienderogen/ Evidente naar Oekraïne om daar tezamen met jonge 

Oekraïense oogartsen de “armste der armen”, veelal gehandicapten en zeer 

ouden van dagen aan beter zich te helpen. In een week tijd zagen zij 341 



slechtzienden, waarvan 111 met een leesbril en 116 met een bril met specifiek 

geslepen glazen konden worden geholpen. Helaas is er soms niets meer aan 

slechtziendheid te doen waar de ogen door operaties in het verleden fataal 

verziekt zijn. Vooral op de jonge Oekraïners maakt de betrokken hulp van de 

Nederlandse opticiens grote indruk. Een van hen, Yarina Krekhovetska schreef: 

 Thank you for a wonderful chance to meet and cooperate with great people! It was 

unforgettable trip, full of impressions and emotions. Experts from Netherlands not only 

helped people with eye problems but filled their lives with positive energy, inspired us to 

continue this charitable mission. The most pleasant thing was to see the joy in people’s eyes” 

We all hope that Ukrainian team of young doctors and future doctors will be able to continue 

this initiative. We saw that interns were willing to come back and do it again. Hope they will 

have enough of knowledge and inspiration to do that. For those whom we visited was 

important not only to have their sight improved but also to know that someone cares about 

them. It is very sad to be in elderly houses, to meet people that are abandoned, that lost hope 

for life. Very often you could hear that people just want to die, or are very grateful that 

someone have visited them and paid attention to them. You simply cannot explain with the 

words the pain and despair of those people. Due to our visit they became a little happier. 

Leaders of the organizations that were visited expressed a lot of gratitude to the volunteers of 

the Mission. “When you have such an example of goodwill, you have hope for future”, - was 

said. On behalf of all the Ukrainian team we want to express gratitude to all the people that 

made this Mission possible. This gave us a lot of energy to continue. 

 

Hospitaal 4, palliatieve zorg (€ 3090)  

Over te training van het personeel in Polen in begin 2016 deden wij verslag in 

onze vorige nieuwsbrief. Daarnaast werden ook enige renovaties op de 

palliatieve afdeling uitgevoerd omdat o.a. in het oude gebouw zich ernstige 

schimmelvorming voordeed. Dit is nu adequaat verholpen. 

Oselya, Emmaus, centrum voor dak en thuislozen (€ 8560). 

In onze vorige nieuwsbrief moesten we berichten van het overlijden van de 

oprichtster en leidster van dit centrum, Olesya Sanotska op 46 jarige leeftijd 

aan kanker. De gemeenschap van circa 30 mensen heeft grote moeite deze slag 

te boven te komen. Onze medewerkster Natalya Mysula heeft er nu feitelijk de 

dagelijkse leiding. Het is vooral dankzij Icco/Kerk in Aktie (en de persoonlijke 

betrokkenheid van Luitzen Faber en Lin Tjeng) dat in 2016 gewerkt kon worden 

aan een structureel rehabilitatie programma. Voorts konden we voorzien is een 

toerustingsprogramma van IDP jongeren (Internally Displaced Persons door de 



oorlog in Oost Oekraïne) en enige materiele hulp bieden. De gemeenschap 

tracht zelfvoorzienend te worden door inzameling en verkoop van tweede 

handskleding en meubelen. De gemeenschap maakt deel uit van de 

internationale Emmaus beweging en ervaart daarvan veel medewerking o.a. 

van Emmaus Haarzuilens in Nederland. 

 

Onderwijs 

Internaat Vynnyky (€ 2172) 

Door Icco/Kerk in actie wordt een bijzonder intensief onderwijs vernieuwend 

programma mogelijk gemaakt, waar deze school een centrale rol in speelt. 

Steeds meer scholen in Oekraïne doen hier aan mee en ok enkele scholen uit 

Polen, en zelfs een school uit Nederland (dank aan Henk en Niek). Onze 

stichting ondersteunt technisch  en administratief dit programma van Kerk in 

Actie.  In 2016 hielpen wij deze school ook met twee transporten, 

(school)meubilair en kleding en met dank aan Weeshuis Nijkerk aan een 

nieuwe broodsnijmachine.  

Familie programma (€ 5000) 

Over dit programma doen we veelvuldig verslag aan onze donateurs. 16 

Jongere Oekraïners bezoeken en helpen, veelal gebroken, families met een of 

meerdere gehandicapten. De vriendschappelijke band tussen de jongere 

bezoekers en de kwetsbare families is van grootbelang en beperkt het 

isolement en de eenzaamheid waarin deze families zijn terecht gekomen.  In 

2016 liep het project goed, maar bleef door overwerktheid van onze 

coördinator, Ivanka, de rapportage wat achter. Gezamenlijk hoogte punt voor 

de vrijwilligers, vele koorleden van de St. Joris Kathedraal, is der rondgang langs 

de families om hen met kerst Christmas carols toe te zingen.   

St. Egidio , Lviv ( €640) 

Het is een haast jaarlijkse traditie dat wij St. Egidio in Lviv helpen met kerst en 

oudjaar helpen met een kleine schenking ten behoeve van de honderden 

eenzame ouden van dagen die opgehokt zijn in een ellendige geriatrische 

inrichting in Lviv. Onze jonge vrienden van St Egidio doen hun best, maar zijn 

zelf zo druk doende met hun zorgen om zelf overeind te blijven dat zij weinig 

structureels aan kunnen om het enorme probleem van een totaal gebrek aan 

ouderenzorg aan kunnen. Toch hopen we dat het dunne lijntje van compassie 



dat St Egidio onderhoudt op enig moment tot wat meer bestendige zorg zal 

leiden.     

 

Lviv Education Foundation (€ 1640) 

Dit initiatief, onderlijning van onze voormalige medewerker Vitaliy Kokor, loopt 

het bijzonder goed. In 2016 organiseerden zij heel veel wederopbouw 

projecten, met meer dat 500 vrijwilligers, in de zwaar door oorlogsgeweld 

getroffen gebieden in Oost Europa. Wij konden Vitaliy helpen met enige 

transporten met kleding, meubilair, computers en huishoudelijke artikelen. 

 

En elders 

Litouwen, Social centre Preinai (€ 1755) 

In 2016 konden we twee transporten naar het sociale centrum in Preinai 

verzorgen. Stg 10% kon voor  de helft bij aan de transportkosten. Het is altijd 

ontroerend de verslagen over de distributie van de goederen onder de armen 

te lezen. Er is nog weinig besef in Nederland van de armoede op het verlaten 

platteland van Litouwen waar de jongeren wegtrekken naar beter betaald werk 

in West Europa en kinderen zonder adequate zorg van ouders en de ouderen 

verweest achterblijven.  

 

Zuid Afrika, Biblionef (€3.197) 

Dankzij Stg. Wezenverzorging te Breda konden we onze vrienden van Biblionef 

S.A. helpen 32 Early Childhood Development Centre’s ieder te voorzien van 25 

nieuwe kinderboeken, merendeels in de lokale taal. Deze centra op het 

roerloze platteland, veelal in kleine informal settlements,  beantwoorden ter 

nauwer nood aan de enorme behoefte aan leren lezen door de kleuters om hen 

daarmee enig uitzicht op vervolg onderwijs te bieden.  

 

Stipendia’s (€ 2.526) 

Met bescheiden stipendia konden Bogdanka van Zalucia en Oksana 

Zakharevych van Vertep gesteund worden in hun management studies, kon 



Olena Smaga, iconenschilders, Nederland bezoeken en kon Barbara Zwaan een 

publicatie uitbrengen.  

     


