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Oekraïne (€34487) 

Ook in 2018 lag onze focus vooral op steun aan initiatieven in Oekraïne ter humanisering van de 

levensomstandigheden voor de in diepe armoede levende armen: gehandicapten, psychiatrische 

patiënten, vergeten ouderen en verweesde kinderen. Met “steun aan initiatieven” geven wij aan dat 

wij zelf niet de pretentie hebben daar veel aan te kunnen doen, maar wel dat wij lokale mensen 

kunnen steunen in hun initiatief zich te bekommeren om hun directe naasten. Wij kunnen hen 

financieel en moreel wat helpen, maar als zij niet in sociale beweging komen veranderd er weinig of 

niets.  

Ons “kantoor” in Oekraïne 

Natalya Mysula coördineert ons werk in Oekraïne, nauwgezet en uiterst betrouwbaar. Zij bezoekt de 

projecten en is in voortdurende dialoog met betrokkenen over hoe nu verder. Het gaat daarbij niet 

om abstracte grote ideeën, maar om aanmoediging die kleine stappen te zetten die de betrokkene 

kan overzien. De kosten van ons kantoortje in Lviv bedroegen €2635, inclusief €1578 management 

fee, dus nog geen 8% van onze bestedingen in Oekraïne.  

 

Zorg voor gehandicapten 

L ‘Arche – Kovcheh te Lviv (€ 3300) 

Deze ark gemeenschap – en over wat dat is leest U meer in de lezing van Stefan Posner in deze 

Nieuwsbrief opgenomen alsook in onze vorige Nieuwsbrief (2/19) – is een helder schijnend en 

lichtend voorbeeld van hoe het ook kan in een land waar voorheen de gehandicapte kinderen 

werden opgesloten en weggewerkt uit de maatschappij. Met vier zeer actieve werkplaatsen – foyers 

– en een tehuis en met vele jonge assistenten worden meer dan 65 kernleden (gehandicapten) 

dagelijks een nuttige en vrolijke dagbesteding geboden. In het tehuis worden kernleden opgevangen 

en een veilige omgeving geboden waar het eigen ouderlijkhuis de opvang niet meer aan kan. Wij 

hielpen met in 2018 met technische uitrusting voor de werkplaatsen. Hun voorbeeld deed volgen. 

 

L ‘Arche Ternopil Vertep (€2500) 

Zo volgde Vertep in Ternopil, tachtig kilometer ten oosten van Lviv, en werd deze opvang ook een 

Ark gemeenschap in 2018. Opvallend is hoe het eertijdse dappere initiatief van een moeder van een 

gehandicapte jongen om hem een zinvol en inclusief bestaan te bieden, beginnend als klein 

dagverblijf met wat onbeholpen activiteiten, uitgroeide tot een nu levendige gemeenschap met 

betrokkenheid van tientallen ouders en hun kinderen die aansluiting vond bij een internationale 

gemeenschap als L’Arche is. Het geeft aan dat de moed om het hart te volgen, de moed om de 

wanhoop niet de baas te laten worden, maar de bevlogenheid om het tegen de gangbare 

onverschilligheid in te gaan en het “yes I can” toch uiteindelijk na veel bloed zweet en tranen een 

droom kan waarmaken. Zo begon uit het niets Jean Vanier met L‘Arche, Abbé Pierre met Emmaus en 

Maria Zakharevych met Vertep, dat nu geleid wordt door haar dochter Oksana. (In 2018 steunde wij 

Vertep met circa 25% van haar kosten.) 



Even een uitstapje. U zult zich wellicht nieuwsgierig afvragen wat Vertep betekent. Historicus Frans 

Hoppenbrouwer schreef over de rijke traditionele Oekraïense folklore, die zwaar tijdens het 

communisme en de Russificatie onderdrukt werd en na de verzelfstandiging in 1991 weer opbloeide 

over het Vertep het volgende ( Oekraïne Magazine  jaargang 12 nr 1):  Vertep – een oud-Slavisch 

woord voor grot, de geboorteplek van Jezus – stamt af van de middeleeuwse mysteriespelen in West-

Europa, die via Polen naar Oekraïne kwamen. Vanaf de 17de eeuw begonnen studenten van de 

jezuïetencolleges en van de Kiev-Mohilev academie met poppenkast- en toneeluitvoeringen, en 

vulden zo hun studiebeurs aan. Vertep lijkt trouwens een dalend cultuurgoed te zijn geweest: eerst 

speelden de studenten voor vermogende burgers, later voor een breed publiek. Onderwerp was de 

geboorte van het kindje Jezus met later eraan gekoppeld een komedie of drama. Geboortespel, 

drama en komedie becommentarieerden actuele ontwikkelingen en presenteerden op stereotype 

wijze de bevolking van Oekraïne. Naast een goede Kozak (Oekraïner) staan de Ljach (Pool), de Moskal 

(Rus), de doortrapte Zjid (Jood) en de onbetrouwbare Tsihan (zigeuner). In een 19de-eeuwse variant 

met herders, Herodes, Romeinse soldaten, engelen, duivel en de dood sprekende Jood Moshe en zijn 

vrouw Sara. Met een knipoog naar hun tirannieke tsaar: 

Sara: Moshe, de mensen zijn gek geworden. Ze werken niet meer op het land, maar vragen God om 
redding. 
Moshe tot de herders: Ach, edele heren, u wacht tevergeefs. Als Herodes komt, gaan allen, 
democraten en demagogen, naar de gevangenis, want dat is de wil van God. 
Nu krijgen de verteppersonages een nieuw jasje aangemeten of een politieke lading mee. Ook vormen 
ze een inspiratiebron voor het carnavaleske Malankafeest (13 januari) dat vooral in westelijk Oekraïne 
wordt gevierd. 
(Op youtube kunt u onder zoekwoord Vertep het allemaal in levenden lijve zien en horen.) 
 
Ray of Love Ivano Frankivsk (€1000) 

Voorbeeld doet volgen. Father Andriy Tsikalo, Redemptorist, had toen hij nog in Ternopil werkte 

kennis gemaakt met Vertep en de Ark verwante Geloof en licht groep voor ouders en verwanten van 

gehandicapten. Hij werd overgeplaatst naar Ivano-Frankivsk, zo’n kleine honderd kilometer ten 

zuiden van Lviv. Andriy verbouwde, met onze hulp, een bijgebouw aan zijn immense kerk tot 

centrum voor dagbesteding voor kinderen met een handicap. Dat werd in 2016 geopend in 

aanwezigheid van onze Nijkerkse vrienden en met Pater Andriy zingend en swingend op gitaar. Na 

een wat moeilijke start bij gebrek aan assistenten, draait de werkplaats nu goed met 9 

gehandicapten en 2 vaste medewerkers. De verwachting bestaat dat dit kleine centrum aanzienlijk 

zal groeien omdat in de stad haast geen vergelijkbare voorzingen zijn. Andriy houdt van aardig zijn en 

berichte ons kort voor kerst: “At the end of the year we would like to keep in our memories two 

persons that helped to start and are supporting our workshop. They are like our guardian angels. One 

of the Angels is Laurent of HNS. The second Angel is Natalia Mysula of HNS, who also shows a lot of 

support to us. We are not very good in writing reports. We invite you to visit us and then we will 

show you and tell you a lot. Just please know that we are very grateful for your care and support.  

(uitstapje: Bij oudere Nederlanders is de stad beter bekend als Stanislaviv of in het Duits Stanislau. De 

stad heeft een gruwelijk 2de wereld oorlogsverleden, weinig bekend bij de huidige bewoners. Het was 

ook de plaats waar van 1942 tot januari 1944 ongeveer tweeduizend Nederlandse officieren 

militairen gevangen gehouden werden in kamp Stalag 371, waarvan enkele wisten te ontsnappen, 

alvorens zij met het Rode leger in aankomst haastig werden overgebracht naar kamp Oflag 67 bij 

Neubrandenburg ten noorden van Berlijn.)  

 

 



Bebiko, Ternopil (€1196) 

Dit kleine centrum voor circa 8 kinderen tussen de 2 en 6 jaar met down syndroom steunen we al 

jaren. Het richt zich naast dagelijkse opvang van de kinderen vooral op de begeleiding en toerusting 

van de ouders van de kinderen. Moeders willen nog wel maar vaders in Oekraïne zijn meestal 

hopeloos. Olga Gordienco, de leidster van Bebiko, schreef ons; ” On november 30, 2018 we have 

presented in Ternopil a project “People with super capacities”. It is a series of motivating video about 

mothers that raise children with disabilities, but are optimistic, active and beautiful. We wanted to 

engage fathers also but almost all of them refused”. Ook probeert Olga zwaar getraumatiseerde en 

angstige kinderen in het oorlogsgebied in oostelijk Oekraïne te helpen door hen uit te nodigen bij 

haar enige tijd te komen. In vorige nieuwsbrief deden we daar verslag van. Wij konden haar ook 

helpen door voor €196 orthopedisch schoeisel voor de kinderen uit het oorlogsgebied te kopen.  

 

Kolomyya (€2719) 

Als wel ergens uit blijkt dat totale toewijding, enorm doorzettingsvermogen en een helder doel voor 

ogen tot iets geweldigs kan leiden, bezoek dan Ira Trachuk in het stadje Kolomyya, zo’n 150 kilometer 

ten zuiden van Lviv. En zie; zij wist in enkele jaren daar een fantastisch centrum voor gehandicapte 

kinderen op te zetten alsook een opvang voor dak en thuisloze en voor ouderen en dat alles – waar 

niemand in Oekraïne in gelooft – in goede samenwerking met de lokale autoriteiten. Het kan dus 

wel. Wij steunden haar centrum voor van trainingen voor haar medewerkers en een 3 daags 

zomerkamp waaraan 44 ouders en hun kinderen deelnamen.  

 

Dolyna/ Nadiya ye (=houd hoop) (€2090) 

“Thanks to the support of Henri Nouwen Foundation our staff and board members were able to get 
acquainted with other organizations that are working in the same sphere. We were able to attend 
Dzherelo, Emmaus and L’Arche in Lviv and Kolomyya social rehabilitation center.  We participated in 
some trainings for psychologists, learned a lot of new about the behavior of the children and learned 
a lot about the work and methodologies from staff of the Kolomyya social center. We are very 
grateful for such experience. It enlarges our vision a lot.” schrijft Laysa Izhyk ons eind 2018.  
In het kleine stadje Dolyna, tussen Ivano-Frankivsk en Bolichiv, waar zich het verhaal afspeelt van 
Daniel Mendelsohn Verloren, op zoek naar zes van de zes miljoen, probeert zij een centrum voor circa 
25 gehandicapte kinderen gaande te houden. De grootste handicap voor het centrum is echter dat er 
weinig vertrouwen is tussen de dagelijkse leiding en het bestuur en we nu al toe zijn aan de vierde 
leidster in vijf jaar. Gebrek aan onderling vertrouwen en overvloed aan eigen belang is een, historisch 
verklaarbaar, enorm probleem om iets in Oekraïne van de grond te krijgen en te houden. Met veel 
geduld en overleg steunen wij dit center dat toch met veel liefde en zorg dagelijks de kinderen 
opvangt. Zonder dat hebben die geen sociale contacten, geen psychische hulp, geen fysieke training. 
Wij trachten samenwerking met de het hiervoor genoemde centrum in Kolomyya te bevorderen en 
hopen zo dat ingezien wordt dat onderling vertrouwen van ouders in het belang is voor het wel en 
wee van de kinderen. Onze financiële steun wordt voornamelijk aan trainingen van personeel en aan 
het bezoeken aan andere goedlopende centra besteed. 
 
Zaluchia (€1500) 70 Km ten zuiden van Kolomyya 
Zaluchia, een ergens ver weg verborgen tehuis voor 140 zwaar gehandicapten, was jaren lang onze 

zorg. DePaul Ukraine nam het project van ons over en heeft in de instelling nu een tiental vrijwilligers 

werken in de dagelijkse zorg. In 2018 financierde we wel weer het jaarlijks zomer kamp in de Karpaten 

voor 32 kinderen, een weekje buitenlucht, een weekje buiten de muren. Ulyana liet ons weten: “There 

were 17 children in wheelchairs, 15 children that can walk and only 8 caregivers. But we managed to 

support each other, to organize everything in such a way that it was really a time of rest for everyone. 

It was very pleasant to observe how children help each other, support each other. Every evening we 



gathered together and shared our emotions of the day, our thoughts and dreams. Being outside of the 

internat has a very positive influence on the state of the children. On behalf of the children and Snyatyn 

department of DePaul in Ukraine we are very grateful to Henri Nouwen Foundation for supporting this 

activity for many years!” 

 
Unbeaten Path, Lviv (€1732)  
In de vorige nieuwsbrief rapporteerden wij reeds over het “all and every one inclusive” 

internationale theaterfestival voor mensen met een beperking dat wij in 2018 ondersteunden en 

daarmee hen een stimulerend twee jaarlijkse platvorm mogelijk maakt hun talenten te delen met 

een breed publiek. 

Psychiatrische zorg 

Training Babinski (Polen) / Kulparkivska(Lviv) / Zaklad (€ 4000) 

In 2018 werden weer twee maal trainingen gegeven, vooral gericht op de creativiteit van 

psychiatrische patiënten. In het voorjaar bezochten gedurende een week tien Oekraïense artsen en 

verplegers het Babinski hospitaal in Krakow en in het najaar kwamen de Poolse therapeuten naar de 

instellingen in Oekraïne. Therapie (theater, muziek, handarbeid, schilderen etc.) waren in Oekraïne 

nauwelijks bekend als deel van de behandeling van patiënten. Dankzij de trainingen gedurende vele 

jaren wordt het thans steeds meer ook in Oekraïne gezien als uitermate belangrijk. Ondanks 

conservatieve weerstand, ondanks het gebrek aan financiële middelen en ondanks dat therapeuten 

geen officiële status hebben, worden de trainingen toch gretig door de jongere generatie artsen en 

verpleegkundige omhelst. Vooral in de kleinere instelling Zaklad, 500 patiënten, wordt er alles aan 

gedaan om al het in Polen nieuw geleerde te implementeren in het dagelijkse leven van de 

patiënten. Langzaam verandert het Sovjet mensbeeld dan toch tot een meer humane visie op de 

zieke ander. 

 

Zaklad (€ 3000) 

De psychiatrische instelling Zaklad is voor ons een belangrijke relatie omdat er goed mee samen te 

werken valt en hoe beroerd de omstandigheden daar ook nog mogen zijn, de bereidwilligheid tot 

verbetering en verandering is bijzonder zowel bij de jonge plaatsvervangend directeur alsook bij het 

personeel. 

Uitstapje. Toch blijft het schrijnend en ellendig dat artsen en verplegend personeel in Oekraïne in het 

algemeen zwaar onder betaald worden en hun reguliere inkomen circa 1/3 is van waar men een 

beetje normaal, maar zonder enige luxe, in de Oekraïne kan rond komen. ( Dit geldt overigens ook 

voor onderwijs personeel). Ook al doet de huidige minister van gezondheidszorg (Ulyana Soeproen) 

daar wel wat aan, het blijft ernstig te kort schietend. Gevolg van onderbetaling is immer ofwel 

bijklussen, ofwel corruptie, ofwel onverschilligheid, ofwel een prive kliniek voor de rijken beginnen. 

Dat wij in Nederland daar minder last van hebben is niet omdat wij betere mensen zijn, maar 

“hoogopgeleiden” ruim 2/3 meer verdienen dan nodig is om zonder luxe ”rond te komen”. Naast 

zwaar onbetaald personeel is ook het budget voor de behandeling van patiënten bizar laag en 

voltrekt onvoldoende om zelfs in de basis levensbehoeften en hoogst noodzakelijke medicatie te 

voorzien. Wat kan je voor een eten geven als je daarvoor niet meer dan € 0,24 per patiënt per dag 

aan kan besteden? (Zie vorige nieuwsbrief “Our daily bread”). 

Feeding programma Zaklad. In 2018 konden wij met hulp van Sight & Life, een goede doelen 

stichting gesponsord door DSM, een afdeling van 60 vrouwen in de psychiatrische kliniek gedurende 

drie maanden van voedsel supplementen voorzien. Dit verbeterende – tijdelijk - de algehele conditie 

van de vrouwen. Gelukkig vonden we Sight & Life bereidt nogmaals ons te helpen en vanaf december 



2018 konden wij meer dan 120 patiënten van de 500 – ik noem het maar zo – bijvoeren. Vooral ook 

daaronder patiënten die haast levenslang daar opgesloten zijn en geen enkele familie hebben die af 

en toe met wat extra voedsel zich om hen bekommeren.  

Daarnaast in het personeel van Zaklad intensief betrokken bij de therapie trainingen en de 

samenwerking met het Poolse Babinski. Wij konden ervoor zorgen dat zij de faciliteiten en 

mogelijkheden hebben die therapieën daadwerkelijk in te voeren. Gesteund door hun progressieve 

directie doen zij dat vol overgave. Ook maakten wij een toch wat heus kerstfeest voor alle patiënten 

mogelijk.  

Kulparkivska (€ 1700) 

De ellende van en in het giga psychiatrisch ziekenhuis Kulparkivska met 1600 patiënten is onze lezers 

bekend. Het is haast onmogelijk er iets structureels van buiten af te verbeteren. Steeds is er weer 

hoop bij wisseling van directie op enige inzet en betrokkenheid, maar vaker is er teleurstelling over 

de onverschilligheid, de onwilligheid en toch wel corruptieve sfeer in deze afgesloten wereld. Wij 

hebben ons in 2018 beperkt tot steun aan 6 van de 21 afdelingen, die daadwerkelijk aan het 

trainingsprogramma met Babinski mee doen en die dankzij de persoonlijke inzet van enige 

personeelsleden er toch nog het beste van maken. Naast de arbeidstherapie konden we helpen met 

toch weer wat kerst- en paasactiviteiten. Blijft een moeizaam gebeuren. 

 

Individuele support 

Familie project LVIV, (€ 2500) 

In het familie project steunen 16 vrijwilligers 16 families in crisis. Het project loopt al jaren en loopt 

prima. Toch hebben we in 2018 besloten het project niet meer als eigen HNs project voor te zetten 

en hebben we samenwerking gezocht met de faculteit Gezondheidswetenschap van de Oekraïens 

Katholieke Universiteit (UCU) te Lviv en in het bijzonder met de opleiding sociaal werk. De bedoeling 

is dat studenten betrokken worden bij daadwerkelijk maatschappelijk werk, in het familie project een 

stage kunnen lopen en verdere ervaring kunnen opdoen met de weerbarstiger ellende van alle dag 

voor verpauperde families. Sedert september 2018 zijn nu dus ook studenten betrokken bij het 

programma en per 1 januari 2019 is de coördinatie ondergebracht bij UCU. Of deze opzet gaat lukken 

is nog de vraag. Verantwoordelijkheid nemen voor een sociaal project is een uitdaging. 

 

Ouderen zorg /Gouden jeugd (€2120), Vynnyky 

Drie jaar geleden namen wij het initiatief een aantal jongeren uit Vynnyky, een rand gemeente van 
Lviv, aan te moedigen zich te bekommeren om vereenzaamde ouderen in hun gemeente. Dat deden 
zij en doen zij vol overgaven. Zes jongeren bezoeken zeer frequent een 7 tal geïsoleerde ouderen, 
halen boodschappen voor hen, doen hun was, gaan met hen naar de doctor, kortom zijn super 
attente mantelzorgers. Sofia Markevytch coördineert de activiteiten en rapporteert ons trots over de 

activiteiten van de Gouden Jeugd. Zo over Luba’s: ” Pani Liuba was included in the project. Due 
to the project we were able to substitute the floor and paint the walls because her living 
conditions were unbearable. Zo over Hanna: “Pani Hanna has very tense relations with her 
relatives, we are somehow are mediators in order they improve their communication. 
Despite of her age she herself is going to collect the pension from the post office.” Of over 
Halyna: ”needs material support, wood in winter time, from time to time needs medicines 
which she cannot afford.” Zo over Liudmyla, die kwam te overlijden in 2018;” Very suddenly 
pani Liudmyla got her cancer back. Her condition was getting worse and worse. We had to 
fetch her medicines and buy her diapers. Her death was a big shock because a year ago Olga 
Biyanska was helping her to participate in the school graduates reunion were she was still 



singing and dancing. When she died we helped with her funeral with € 15.  Volunteers’ 
impressions: Pani Liudmula needed a lot of help around the house because she could not see 
well, the house was very dirty because of a big number of cats she was taking care of. She 
also needed assistance in preparing food. But she was always in a positive mood, liked 
joking, she was easy to communicate with. “  
Ja, de is een pracht projectje waarin de jeugd een wereld van verschil maakt in een zo vaak 
onverschillige omgeving.  
 

St. Egidio (€500) 

Organiseerde weer een kerstfeest voor ouderen in enorme geriatrische instelling in Lviv.  

 

Onderwijs (vernieuwing), School of Dreams, internaat Vynnyky 

Dit project is financieel ( circa €10.000 per jaar) en inhoudelijk reeds jaren geleden overgenomen 

door Kerk In Actie, die het project met grote betrokkenheid begeleiden. HNS assisteert aan de zijlijn 

vooral met communicatie. De directrice, Lilya Svystovych, heeft van haar school een voorbeeld 

gemaakt van onderwijsvernieuwing door vele internationale contacten, door trainingen van 

personeel, door een totaal nieuwe visie op leerlingen, door eigen creativiteit en 

verantwoordelijkheid prioriteit te geven boven de nog overheersende methode van africhten en 

drillen. Lilya is in een voortdurend en uitputtend gevecht met de bureaucratie en onroerend goed 

speculanten om haar ‘revolutionaire’ school en internaat open te houden. Dankzij haar moed en 

uithoudingsvermogen blijft haar school en leerlingen een lichtend voorbeeld voor een hoog nodige 

mentaliteitsverandering in het Oekraïense onderwijs. Dank aan Kerk in Actie! 

 

Lviv Educational Fund (LEF) (€1000) KNOWHOW 

In minder dan 10 jaar is LEF uitgegroeid onder initiële leiding van Vitaliy Kokor, HNS voormalig 

medewerker, tot wellicht de grootste NGO met de meeste vrijwilligers in de stad Lviv. LEF is bezig 

met allerlei sociale activiteiten onder het motto “Guiding Youth to action”. Met thans een vaste staf 

van 48 jonge mensen weet LEF met de inzet van circa 1500 vrijwilligers per jaar talloze projecten te 

realiseren. LEF geeft aan dat de jonge mensen in Oekraïne met groot elan hun land en hun 

samenleving een nieuwe, open en optimistische toekomt willen geven. Een van projecten is de 

Luckwood, een social enterprise / maatschappelijke onderneming waar meubels worden 

geproduceerd en de opbrengst wordt besteed aan families in nood. Om wat meer te weten te komen 

van maatschappelijk ondernemen in Nederland nodigde eind 2018 HNS 4 Lef projectleiders uit naar 

Nederland. Zij bezochten tien Nederlandse social enterprises en een Nederlandse bank 

gespecialiseerd in het financieren daarvan. Het was een tocht langs ondernemend optimisme, 

innovatie en grote openheid. De Oekraïense vrienden waren diep onder de indruk van de grote 

gastvrijheid en behulpzaamheid van hun Nederlandse collega’s en vertrokken vol nieuwe indrukken 

en energie na vijf dagen weer terug naar Lviv: “Zo willen wij het ook!”  

 

Diverse kleine projecten 

Monar Polen (€500) 

Met een tegemoetkoming van €500 voor transport kosten kon Monar, een centrum voor 

behandeling van drugverslaafden en daklozen, een vrachtwagen vol met huisraad ophalen. 

 

Juigalpa Nicaraqua ( €2500) 



 We steunden Astrid Dulleman die een “Ark achtige” woongemeenschap in Nicaraqua voor mensen 

met een verstandelijke beperking heeft opgezet. Zie www.vivirjuntos.org 

 

Biblionef SA/ Zuid-Afrika (€2855) 

Wij hielpen Biblionef ook in 2018 weer en dit maal in de opzet van een zestal schoolbibliotheekjes 

voor kinderen op het platte land waar nauwelijks les- en lees materiaal beschikbaar is. 

 

Henri Nouwen Archives / Toronto Canada (€460) 

Ten behoeve van het archief werden een hoeveelheid archief materiaal gedigitaliseerd waaronder 

oude VHS banden. 

 

In Nederland 

Werd door een anonieme sponsor de 20ste HN lezing (€ 3800) gefinancierd. 

Aan de uitgave en verspreiding van de nieuwsbrief, (2x) werd in 2018 € 2261 besteed.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivirjuntos.org/

