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Verslag van onze programma’s en projecten 2017 

Het jaar 2017 was anders dan de voorafgaande jaren. We hadden eind 2016 onze transporten 

afgebouwd. Fysiek konden we dat niet meer verantwoord af. Toch gaf dat ons een wat katergevoel. 

Het gevoel met lege handen nu, na 20 jaar, op onze projecten in Oekraïne aan te komen met enkel 

financiële ondersteuning. Overal tref je de zo wel bestede goederen aan die wij er mochten brengen; 

op scholen, in weeshuizen en in ziekenhuizen. Er blijft zo veel hard nodig, zoveel dat hier wordt 

afgedankt en daar zo bruikbaar is. Het is niet anders. Hadden we maar jong, en sterk moeten blijven. 

(Paustovskij schrijft in Onrustige jeugd: “Wat heb je eraan! Met het groeien der jaren verliezen we dat 

reddende talent waarmee we de dingen buiten hun proporties zien”.) Toch ook missen we loods, het 

sjouwen, sorteren, inpakken, wegen, laden en lossen, samen met de vele vrijwilligers, mooie 

mensen. Als dat geen ora is labora was, wat dan wel? Onze vrienden in Oekraïne zijn ons blijvend 

dankbaar. Dus in 2017 hebben we ons beperkt tot financiële steun, even hard blijvend nodig, zeker 

aan “de onderkant” van de maatschappij. 

Van het totaal aan ontvangsten in 2017, € 62.990 ( 2016 € 77.749) werd € 43.594 aan projecten 

besteed, waarvan € 28.218 in Oekraïne. Dit aanzienlijke verschil tussen ontvangsten en 

projectuitgave werd gedeeltelijk veroorzaakt doordat twee substantiële schenkingen de laatste week 

van 2017 werden gedaan en derhalve pas in 2018  kunnen worden aangewend. De filosofie blijft dat 

al wat we ontvangen zoveel mogelijk in het zelfde jaar wordt besteed aan projecten, behoudens de 

over de loop der jaren opgebouwde continuïteitsreserve om bij teruglopende inkomsten toch 

geruime tijd de lopende projecten te kunnen blijven steunen. 

VROUWEN. Ik weet niet of ik gender neutraal ben, maar werkend  in Oost Europa gedurende 21 jaar   

moet ik zeggen dat op de vraag of er iets van terecht komt ik de succeskans als volg inschat: vrouwen 

85%, mannen 40% en paters, paters en religieuzen etc. 20% . Een sterke vrouw wie zal haar vinden?  

Oekraïne (€28.218) 

Ons kantoor. 

Ons werk in Oekraïne wordt zorgvuldig gecoördineerd door Natalya Mysula, die van huis uit werkt. 

Onze kantoorkosten aldaar bedroegen € 2.364 waarvan € 1.526 aan “management fee”. Natalya is 

zuinig voor zichzelf en voorzichtig is de bestedingen. Zij vraagt zorgvuldige financiële en narratieve 

verslaglegging van de projecten en leert de mensen daar hoe dat moet. Dat is uitermate belangrijk 

want er zijn lokaal wel veel goede bedoelingen maar er is weinig professionaliteit in boekhouden en 

verantwoording afleggen.   

Zorg voor gehandicapten 

Ark 

Vertep te Ternopil (€ 1500),  

Vertep is een dagverblijf voor 12 mensen met een handicap, merendeel jong volwassenen. We 

steunen dit project al jaren. De laatste twee jaren van Vertep staan in het teken zich te kwalificeren 

als volwaardig lid van de Internationale Ark gemeenschap en dat gaat waarschijnlijk in 2018 

gebeuren. Onze bijdrage is goed voor 22% van de jaarbegroting. Het overige wordt lokaal 



bijeengesprokkeld en opgebracht uit de verkoop van kaarsen, pizza’s en zoetigheid  die door Vertep 

vrienden worden gemaakt. Vertep wordt geleid door Oksana Zakharevych, ja een sterke vrouw.   

Bebi&ko Ternopil ( € 1000)  

Bebiko is een reeds jaren bestendig initiatief van Olga Gordienko voor dagopvang van 8 jonge 

kinderen met down. Olga werkt niet alleen veel aan het wel en wee van de kids, maar ook aan de 

vaak lastige ouder / kind  relatie. Haar inzet is gericht op zo goed mogelijke integratie van de 

kinderen in het onderwijs (kleuterschool). Dat lukt Olga aardig. Zij rapporteert zorgvuldig en 

regelmatig en schreef ons recent: We are very grateful to Henri Nouwen Foundation, you were the 

first who believed and supported our Day care center. Onze bijdrage is goed voor 25% van het 

jaarbudget dat voor 50% door de ouders zelf kan worden gedragen.  

 

Kolomyya (€1800) Center for rehabilitation and social services. 

 “Een sterke vrouw wie zal haar vinden?”, zo luidt de vraag in Spreuken 31:10. Het antwoord is beslist 

in Ira Trachuk vinden wij die. “Zij omgordt haar lenden met kracht en maakt haar armen, sterk”. 

Geestelijk sterk en misschien lichamelijk ook, ook al veder gewicht, schrander en omzichtig, vocht Ira, 

onze voormalig medewerkster in Zaluchia, het rampzalige weeshuis voor opgegeven kinderen 

diepgehandicapten, voor het tot stand brengen van een centrum voor diepgehandicapte kids in 

Kolomyya, een gemeente 170 km ten zuiden van Lviv, nabij Zaluchia. Daar bewoog zij hemel en aarde, 

en wat moeilijker is, de burgemeester en de lokale hotemetotems toe. Wij steunen haar al jaren, maar 

zij bereikt dat de lokale gemeenschap de verantwoordelijkheid neemt voor haar zwakkeren en haar 

sociaal  centrum. In 2017 konden wij haar financieel helpen voor een week “op de hei” met al de ouders 

en al de kinderen voor haar centrum. Zij schreef: “Our families that were attending our center have 

created a NGO “It’s time”. Now they are more involved in supporting the center and their children. So 

total number of the participants of the camp was 38, including psychologist and two assistant from 

medical college who were responsible for helping with the children. Families came back with the 

positive mood and we are very happy that parents were taking an active part in preparation of this 

camp. It is good that we can work together and help the children together. We are very grateful for 

many years of cooperation to Henri Nouwen Foundation. Thank you for supporting us and giving 

possibility to do something special”. Ira is een van de vrouwen die de wereld veranderen. God geef ons 

er meer ! 

 

Zaluchia (€1500) 

In 2015 werd onze tienjarige inzet voor het tehuis voor diepgehandicapte overgenomen door DePaul 

International. Dat een zeer goede overdracht geweest en onze voormalige medewerksters, Bogdanka, 

Olga en Ulyana, “sterke vrouwen”,  zijn daardoor nog immer op deze instelling zeer gemotiveerd en 

met grote liefde voor de kinderen, werkzaam. Er is zeer veel ten goede veranderd.  De Nederlandse 

stichting Cucu maakte het ons mogelijk een prachtig zomerkamp voor 30 kinderen te organiseren.  

En dan voor de trouwe lezers van de Nieuwsbrief: Misha 

We schreven veelvuldig over ene Mischa, een jongen die heel normaal was maar toch op Zaluchia 

terecht kwam door een foute diagnose en omdat hij niemand op deze wereld had. We hebben ons 

ingezet om Misha in de “normale” wereld terug te krijgen. Dat lukte niet door tegenwerking van de 



eertijdse directie, maar toen die gedwongen vertrok, verhuisde Misha naar een pleeggezin. In 2017 

trouwde Misha en werd hij vader van een, natuurlijk, beeldschone dochter.   

Psychiatrie (€ 2970) 

Ook in 2017 konden we de trainingen in alternatieve therapieën van Oekraïense artsen en verplegers 

op het Poolse Babinski ziekenhuis continueren. Meer dan op het immense hospitaal Kulparkivska (1600 

patiënten) zien wij toch zeer aanzienlijke veranderingen daardoor plaatsvinden in de wat kleinere (500 

patiënten) psychiatrische instelling Zaklad, waar we alle steun krijgen van de directie. We 

rapporteerden hierover uitvoerig de vorige Nieuwsbrief. In 2017 zijn door Marian Tsudnyy, de jonge 

vice-directeur van Zaklad, de eerste initiatieven  genomen om te komen tot een soort van opleiding 

voor bezigheidstherapeuten. Vooralsnog is dat vooral verplegend – lees: bewakend – personeel om te 

scholen naar meer actieve inzet voor het wel en wee van de patiënten. Dat is een hele omslag en vraagt 

een hele andere inzet. Toch zien we dat veel personeel, vooral de jongere, heel gemotiveerd zijn om 

de  zorg te vernieuwen ook al zijn zij zwaar onderbetaald en moeten zij in allerbelabberdste 

omstandigheden werken.  

In Zaklad (€ 2500) konden wij mede dankzij de steun van Innerwheel Nijkerk werken aan een tuin 

project. Dat klinkt wellicht als luxe, maar dat is het beslist niet. Het merendeel van de psychiatrische 

patiënten, waarvan velen jaren in de instelling verblijven komt nooit buiten en hangt ledig rond in de 

troosteloze gangen of blijft gesedeerd op bed liggen. Zou je niet gestoord zijn, maar daar zo je tijd 

moeten doorbrengen dan zou het wel heel gauw worden. In 2017 zijn we dus begonnen met een 

groepje patiënten de buitenruimte, het verwilderd park van de instelling, op te knappen en 

toegankelijk te maken.  Het buiten in het groen werken, al is het maar voor een paar uur per week, is 

even de sleur van lamledigheid doorbreken. Voor 2018 staat de aanleg van een kleine groente tuin op 

het programma. 

Met de kerst en met Pasen  werden diverse sociale feest activiteiten ondernomen (€ 350) op Zaklad. 

Alle patiënten kregen een kleinigheid, wat fruit of wat koekjes. Voor mensen die nooit enige aandacht 

gewend waren, was dat een vreugde. Ook op Kulparkivska konden we met een groepje vrijwilligers 

met slechts € 160 een heus feest van Moederdag maken voor de circa 700 daar – ik noem het zo maar- 

opgesloten vrouwen. Er werd gezongen en gedanst. Uniek. 

Ouderen zorg 

Gouden jeugd (€ 2680) 

In het stadje Vynnyky, deel van de gemeente Lviv werd een project gestart in samenwerking met “The 

Golden Youth Club” waarbij jongeren geïsoleerde en vereenzaamde ouderen actief opzoeken en hen 

helpen met hun dagelijkse zorgen. Thans worden 20 ouderen zo regelmatig bezocht door 7 jongeren. 

Het project slaat aan. De jongeren nemen soms ouderen mee naar een concert in Lviv, doen 

boodschappen voor hen en brengen een kleinigheidje op hun verjaardag. Aanvankelijk werd dit 

initiatief gecoördineerd door het plaatselijke centrum voor dak en thuisloze, Oselya, maar eind van 

2017 werd het verzelfstandigd en gecoördineerd door onze medewerkster Natalya en Olga Biyanska. 

Ook de gemeente ziet dat het project zowel voor de jeugd als voor de ouderen van belang is en geeft 

waar mogelijk haar medewerking.  

Sint Egideo (€ 500) 

Het is haast traditie dat we jaarlijks de jeugdige St. Egideo groep in Lviv steunen om met kerst voor 

de honderden bejaarden, benard gehuisvest in een immens tehuis in een buitenwijk van Lviv, iets 

extra’s te kunnen doen. Door het jaar heen bezoeken de leden van St Egideo regelmatig deze vaak 



eenzame ouderen. Andriy, leide van St. Egideo, schreef ons: As always, our aim was to bring the joy of 

Christmas to every person living in the Elderly house.This year we had a good chance to have a 

productive discussion with the management of elderly house before the Christmas celebration. The 

director shared the latest problems he recently discovered related to the violating the basic hygienic 

rules during the washing procedure of the people with disabilities. The person responsible for washing 

used the same body scrubber for many people which lead to spreading of some skin diseases. He 

asked us to help assure everybody from the people with disabilities has his/her own basic hygienic set 

for washing and we did so. 

As usual we visited every person with disabilities at his/her room, bringing the gift, greeting with 

Christmas, making conversations and getting familiar. We kept somebodies contacts to establish new 

friendly relationships. We also did a big celebration in dining room with everybody who is capable to 

walk, singing the Christmas carols, serving the traditional Christmas food. We engaged young part of 

our community, mainly students hoping to grow our service in elderly house involving them in future. 

Thanks to the Christmas preparation campaign we involved good amount of volunteers and sponsors 

into supporting such an event. We believe the preparation stage along with the celebration itself gives 

us an ability to spread the more human attitude to the most forgotten representative of our society and 

help us grow in tolerance, compassion and love. Thank you. 

 

Familie project € 4000 

De 16 vrijwilligers van St George hebben ook in 2017 zich ingezet voor de 16 families die ter nauwer 

nood he hoofd bovenwater kunnen houden. Zij bezoeken regelmatig de families, helpen wat met 

medicijnen, met een bezoek aan de doctor of met wat huishoudelijke hulp. Van het project dat door 

Ivanka Mohylyak, ja weer een sterke vrouw, wordt gecoördineerd doen wij viermaandelijks verslag aan 

de donateurs die specifiek voor dit doel hun zo belangrijke bijdrage leveren. We zoeken reeds lange 

tijd naar de mogelijkheid om de continuïteit van dit vrijwilligers project te garanderen. Dat is lastig 

want het is even weinig spectaculair als nederigheid en dienstbaarheid nu eenmaal zijn. Het project 

brengt geen directe oplossing van armoede en heeft geen makkelijk meetbaar resultaat. Toch is de 

“nabijheid” van vrijwilligers voor de families van enorm belang. Ze ervaren er niet alleen voor te staan, 

niet geheel verlaten te zijn, maar toch gesteund te worden. Eind 2017 heeft er overleg plaatsgevonden 

met het Department of General and Social Pedagogy van de Ukranian Catholic University (UCU). Het 

voornemen is nu ook studenten sociaal werk van die faculteit als praktische stage en onder begeleiding 

aan dit project te laten deelnemen. Gestreefd wordt met ingang academisch jaar 2018/19 hiermee en 

aanvang te nemen.  

ONDERWIJS 

Vynnyky school en internaat. 

Alhoewel Icco/ Kerk in Actie het onderwijs vernieuwend programma om de school rechtstreeks 

financiert, blijven we zeer intensief en met veel plezier betrokken bij het programma, onder andere 

omdat wij de school behulpzaam zijn met Natalya en Ivanka het project te managen, tijdig te 

rapporteren en nieuwe ideeën tot concrete plannen uit te werken. De school is over de jaren heen niet 

alleen enorm gegroeid tot 325 leerlingen, maar is een voorbeeld school aan het worden voor 

vernieuwend onderwijs. Veel andere schoolhoofden van andere Oekraïense  bezoeken het internaat 

om ook op hun school anders dan “Sovjet” onderwijs te geven. Het centraal stellen van de individuele 

ontwikkeling van de leerling, de ontwikkeling van individueel initiatief en verantwoordelijkheid, de 

leraar als coach en vertrouwenspersoon hebben alle aandacht. De leerlingen zijn intensief betrokken 

bij alles en doen dat geweldig. Dat is nieuw en brengt een geheel nieuwe mentaliteit teweeg.    

Oselya, dak en thuisloze centrum in Vynnykyy (€2000) 



Jaren lang hebben we dit prachtige centrum gesteund, maar na het overlijden van haar charismatische 

oprichtster en leidster, Olesya Sanotska , 46 jarige oud, is de club steeds verder ons inziens stuurloos 

geworden. We hebben nog eenmaal als generieke steun € 2000 geschonken, maar zijn nu 

terughoudend in verdere ondersteuning totdat men lokaal de boel weer helder op de rails heeft.  

Mini projectjes in 2017: 

Evidente UA ondernam met 9 oogartsen een eendaagse missie om in Ternopil 70 ouderen aan beter 

zicht te helpen. Naast 51 leesbrillen werden 14 “op recept” brillen verstrekt door de Nederlandse 

Stichting Zienderogen. HNS zorgde voor de coördinatie en logistiek (€100). Sergey Versynin, leider 

van het team, rapporteerde ons:  Elderly people were very grateful for such a mission, for them it is a 

chance also to communicate, to tell the story of their life and to feel care. New members of the team 

were very excited from their experience. Though this year it was only one day, but being together and 

a possibility to do something good for people in need motivated all of us a lot for the more active 

work next year. 

H4. Personeel van de palliatieve afdeling van hospitaal 4, waar HNS in de afgelopen jaren aanzienlijke 

renovaties uitvoerde en heel wat materiele hulp bood, kreeg training bij collegae in Polen. HNS 

bekostigde de reiskosten (€ 150). 

East West Street, zie elders in deze nieuwsbrief, konden we steunen (€ 190) door circa 15 Oekraïners 

de uitvoering van Philippe Sands dramatische musical te laten bij wonen en door een 20 tal boeken in 

het Oekraïens over het Joods verleden van Lviv te verspreiden. Meest gehoorde opmerking: 

“Waarom weten wij hier niets van”.   

Afrika 

Biblionef, Zuid Afrika  

Met €900 konden wij in 2017 Biblionef helpen om Omega View een nieuw dak te geven voor 

naschoolse opvang van kinderen  in een township nabij Kaapstad. 

Jack, Kenia (€ 4157) 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij uitvoerig verslag gedaan van Cecil en haar blinde zoon Jack. 

Via, via krijgen wij het verzoek de zeer urgente operatie van Jack, lijdend aan een hersentumor 

mogelijk te maken. Jack werd geopereerd , herstelde goed maar werd enige maanden ziek en stierf 

aan malaria. Drama. 

In Nederland 

De Henri Nouwen lezing ( € 4670) ,zie elders in dit blad, heeft een aparte anonieme sponsor.  In 2017 

konden wij daardoor Laurence Freeman, Harrie Vesseur en kamerkoor Soudade te gast hebben en 

ruim drie honderd vrienden in Utrecht verwelkomen. 

De Nieuwsbrief (€ 2730) konden we vorig jaar tweemaal uitgeven en aan circa 350 vrienden in 

Nederland en in het buitenland. 

Stipendium 

In 2017 mochten wij de opleiding mbo zorg bekostigen (€ 3000) van een vrouw uit Kameroen. Haar 

man kan ondanks zijn kwalificaties als theoloog geen werk vinden, wellicht omdat hij blind is. In 2015 

voegde zijn vrouw en kinderen zich bij hem, hier in Nederland. Na succesvol ingeburgerd te zijn 



(NT2), wil zij aan het werk in de zorg. Daarvoor is een opleiding nodig.  Met een betaalde baan kan zij 

haar gezin onderhouden.  Zij hoopt in de loop van 2018 haar diploma te halen.        

 

             


