
Jaarverslag 2019 Activiteiten Henri Nouwen Stichting  

Oekraïne (€ 72.000) 

In 2019 konden wij weer initiatieven en programma’s ondersteunen ter humanisering van de 

levensomstandigheden van “gemarginaliseerden” in Oekraïne. Het belangrijkste accent daarbij is om 

lokaal mensen, vooral jongeren, te steunen die initiatieven nemen en uitvoeren, zodat zij inzien en 

ervaren dat zij een wereld van verschil kunnen zijn in hun eigen omgeving. Een deel van onze 2019 

uitgaven zijn voorschotten voor projecten in 2020. Wij houden de navolgende verslaglegging wat 

kort omdat in vorige nieuwsbrieven op de meeste projecten al uitvoerig is ingegaan en wij te veel 

herhaling willen voorkomen.  

Lokaal “kantoor” 

Ook in 2019 coördineerde Natalya Mysula, plichtgetrouw en nauwgezet, onze inzet. De 

kantoorkosten in Oekraïne bedroegen € 3.339, 4,6% van totale besteding aldaar, waarvan € 1.900 

aan management fee.  

 

Zorg voor gehandicapten € 20.400 

L’Arche – Kovchek te Lviv € 2.500 

In 2019 hielpen wij deze club om het vervoer van gehandicapten met een busje van en naar de vijf 

dagverblijven / werkplaatsen mogelijk te maken. Openbaar vervoer is voor gehandicapten in 

Oekraïne niet of nauwelijks toegankelijk. In de uitgestrekte en overvolle stad Lviv kost het uren om 

van de ene naar de andere kant te komen. Zonder vervoer blijven gehandicapten geïsoleerd.  

 

L’Arche Vertep te Ternopil € 2.500 

Vertep is ook een enthousiast dagverblijf met veel activiteiten voor een circa 12 kernleden. Onze 

steun maakte het mogelijk wat extra te doen aan de vorming van assistenten en vrijwilligers en om 

een zomerkamp te organiseren. Deze Ark gemeenschap werkt nauw samen met zusterorganisaties in 

Polen, waar Oksana Zakharevych, de leidster, in 2018 zes maanden intern stage liep. 

  

Ray of Love, Faith and Light community, Ivano Frankivsk € 2500 

Andriy Tsikalo zet zich enorm in om gehandicapten in zijn parochie waardigheid en een plaats te 

geven. De kleine Geloof en Licht gemeenschap heeft een goed onderkomen gevonden in een 

bijgebouw naast de kerk. Onze steun maakt het mogelijk begeleiders van de dagopvang te 

vergoeden. Het kleine centrum is een lichtend voorbeeld hoe mensen met een beperking toch een 

maatschappelijke betekenis kunnen hebben in plaats van tot overlast van ouders en omgeving te zijn. 

Zo’n eenzaam voorbeeld heeft uitstraling, biedt een Ray of Love, een straaltje liefde.  

 

Step by Step. Lviv  € 2000 

Maria Chuchman, moeder van een kind met downsyndroom, zocht naar mogelijkheden haar kind en 

kinderen met vergelijkbare beperkingen uit hun gebruikelijk maatschappelijk isolement te halen en 

voor hen een actief en zinvol leven te organiseren. Ouderinitiatieven zijn enorm belangrijk in 

Oekraïne, want van overheidswege wordt niet veel ondernomen. Met Step by Step zorgt zij dat voor 

18 jonge mensen met beperking een heel actief leventje hebben met kunsttherapie, met bezoek aan 

toneel, met kookdagen. Maria schreef ons.: “Due to the financial support of the Henri Nouwen fund 

we have organized more than 100 activities of work therapy: working with bread, making post cards, 

embroidery with beans, weaving. Young people are very happy to see the products made by 

themselves. They are very proud of their work because there is not much what they can do by 



themselves. It is very valuable for them to show their products and to say – I made this.” En voor wie, 

met of zonder beperking, geldt dat niet?  

 

Port of St. Nicolas Ternopil € 500 

Deze kleine Geloof en Licht gemeenschap brengt ouders van en kinderen met een beperking bijeen 

om elkaar tot steun te zijn en gemeenschappelijk activiteiten te ondernemen. Wij droegen bij om 

een zomerkamp voor ouders en kinderen mogelijk te maken.  

 

Unbeaten Path € 3000 

Wie in november 2019 de Henri Nouwen Lezing in Utrecht heeft bijgewoond heeft daar kunnen 

luisteren naar de bandura muziek welke Anastasiya Voytyuk ten gehore bracht. Maar Anastasiya is 

meer dan een uitvoerend musicus. Zij is zeer actief om met Unbeaten Path een inclusief platvorm te 

bieden aan de artistieke, muziek of toneel, capaciteiten van mensen met een lichamelijke of 

geestelijke beperking. In haar verslag over 2019 rapporteerde zij; 

Quantitative results:  

• 5 professional trainers shared their knowledges 

• 40 participants with special needs participated in the events 

• 15 pedagogues that are working with children and adults with special needs and inclusive 

theatres enriched their knowledge 

• 10 participants from inclusive theatre groups from Ukraine and Poland improved their skills 

• 10 volunteers that are working in the projects for people with special needs got more skills 

for their work 

• 3 small towns of Ukraine engaged in the project 

Thank you very much for supporting our initiative.  

 

Zaluchia, weeshuis voor diep gehandicapten nabij Snyatin € 5000 

Hoewel wij eigenlijk steun aan Zaluchia aan St. Paul International hadden overgedragen vroeg die 

club ons toch nog eenmaal financieel te helpen om de kosten van de vrijwilligers te kunnen betalen. 

Wij hebben een dusdanige langdurige band gehad met de vrijwilligers, weten wat een geweldig werk 

zij iedere dag voor de diepgehandicapten verzetten en hoe zij met een enorm doorzettingsvermogen 

over de lange jaren heen voor de kinderen van Zaluchia een groot verschil hebben gemaakt, hebben 

wij St. Paul eenmalig gesteund. Onze “Bogdanka” was zeer verheugd dat wij haar en haar collega’s 

trouw bleven.  

 

Kolomyya United center of rehabilitation en social services € 2400 

Dat Iryna Trachuk, die voorheen voor ons op Zaluchia werkte, meer dan een mannetjesputter is,  

bleek reeds uit verslagen over haar werk in Kolomyya in vorige nieuwsbrieven. In de loop der jaren 

heeft zij een geweldig actief sociaal centrum in het stadje Kolomyya – bekend om haar beschilderde 

eieren museum! – opgebouwd dat werkzaam is als dagcentrum voor kinderen met beperkingen, voor 

opvang van jeugd, voor maatschappelijk (her)integratie en voor training van personeel en ouders 

met kinderen met beperkingen. Onze steun werd gebruikt voor een vierdaags zomerkamp, een 

excursie naar de grote stad Lviv en een abonnement voor de kinderen voor het lokale zwembad. 

Yryna: “ Juist die activiteiten bevorderen dat de kinderen met beperking zich niet uitgesloten voelen 

maar weten erbij te horen, er te toe doen”. Door de kracht, de moed en het doorzettingsvermogen 

van Iryna verandert de wereld in een betere plaats.  

 



Psychiatrische zorg 

 

Zaklad/ Kulparkivska (Oekraïne) en Babinski (Polen) samenwerking €14.072  

Deze samenwerking tussen Poolse en Oekraïense instellingen is van groot belang. Het stimuleert 

nieuwe therapeutische initiatieven, een andere kijk, humanere, op patiënten en het beter als team 

werken. In het voorjaar van 2019 gingen 10 Oekraïense verpleegkundigen een week op training bij 

het Babinski psychiatrisch ziekenhuis in Krakow en in september kwamen 9 Poolse artsen en 

verpleegkundigen op een drie daags supervisie bezoek op Zaklad, de psychiatrische instelling voor 

450 patiënten iets ten zuiden van Lviv. Helaas lukt het niet de nieuw geleerde therapieën 

daadwerkelijk structureel te integreren in de behandeling van patiënten van op Kulparkivska ( 1400 

patiënten). Zo liet Natalya ons weten: “It is sad to admit but the initiative of HNS in the support of 

therapists and their own initiative to work are not supported by the new management of the hospital. 

They speak a lot about the multifunctional teams but the heads of the wards are just doing what they 

are used to do and work of therapists is being developed only in few wards. HNS in Ukraine was doing 

everything possible to keep the work that it had started many years ago. But more often our meetings 

turn into therapeutic meetings for therapists themselves where they can share their fears and their 

problems. So it is good that we can support each other.”  De 5 therapeuten op Kulparkivska houden 

dapper vol, maar slechts op 4 afdelingen is spraken van structurele therapie.  

In de kleinere instelling Zaklad ligt het gelukkig anders. Daar wordt gretig aangeleerd wat in Polen 

door de Poolse collega’s aan kennis wordt overgedragen. Ewa Jedrys, de coordinator aan Poolse kant 

schreef: “Every year we need to work seriously to get prepared for the visit, you are challenging us. 

We are happy to do this and we see the value of what we are doing. It is one of the most successful 

international projects we have”. En Natalya rapporteerde: “The best thing you can notice when you 

walk in the ward that there is no fear in patients’ eyes, they understand what is going on and they are 

happy to be active. Slowly hierarchy is being destroyed and a team is being created”.  

“Nachtkasjes” project Zaklad €4.100 

Wij schreven in de vorige nieuwsbrief reeds dat geen enkele patiënt enige ruimte heeft voor 

“persoonlijke zaken”, enige kleding, een foto, wat van ‘thuis’. Iedereen heeft slechts een bed. 

Daarom zijn we in 2019 begonnen met het nachtkasjes project en konden wij in dat jaar 100 

nachtkasjes naast het bed plaatsen en daar komen nog 100 bij in 2020. De patiënten zijn daarmee 

uitermate gelukkig. Eindelijk iets van een kastje voor mijn eigen spulletjes. De nachtkastjes laten we 

maken door Woodluck, een maatschappelijke timmerwerkplaats van Lviv Educational Fund waar ook 

mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt” werk vinden en waarvan de winst wordt besteed aan 

families in acute problemen.  

 

Tandartsstoel voor Zaklad € 2700 

Reeds beschreven in vorige nieuwsbrief, kunnen nu patiënten zonder dat dat ook nog een 

traumatische ervaring wordt op een “refurbished” tandartsstoel behandeld worden.  

 

Van Sociaalwerk op Zaklad tot NGO Destigma € 4500 in 2019 

In de vorige nieuwsbrief beschreven wij hoe op Zaklad het initiatief werd genomen om de circa 90 

patiënten “sans papier” en daarmee zonder rechten aan identiteitspapieren te helpen. Hierna het 

verhaal dat Yaryna Pankiv, de jonge sociaal werkster ons schreef over Rubin ( vert.Laurent): 

 “Sedert 2014 is een jonge man, Rubin, in “behandeling” in ons psychiatrisch ziekhuis Zaklad. Hij 

kwam daar nadat hij in een speciaal internaat voor gehandicapte jongens had gezeten in Staryy 

Rezdil. Zijn levensomstandigheden zijn wreed geweest. Hij werd geboren in een achtergestelde gezin 

verslaafd aan alcohol en drugs. Hij had Cerebral Palsy, spasme. Zijn moeder gaf niets om hem. Het 



was warmer in het hondenhok dan in zijn bed. Zijn speelgoed bestond uit lege flessen. Toen moeder 

naar de gevangenis ging werd hij op dat internaat opgesloten. Hoewel niet de beste plaats, werd er 

tenminste voor hem gezorgd. Op zijn 7de leerde hij lopen en spreken. Hij herinnert zich het personeel 

van het internaat als aardig voor hem. Maar hij kon daar niet langer blijven dan tot zijn 18de. Zoals 

gebruikelijk in Sovjet traditie en zonder alternatief werd hij vervolgens opgenomen in onze 

psychiatrische inrichting. Hij had helemaal geen psychiatrische behandeling nodig, maar wat 

gedragsmoeilijkheden en aanpassingsproblemen. Maar wat komt daarvan terecht in een 

psychiatrisch ziekenhuis? Hier hebben wij nog een aantal patiënten zoals Ruben. Zij horen hier niet 

thuis, en zouden in de maatschappij kunnen leven. Maar kunnen zij dat nog wel na zo lang zo volledig 

te zijn uitgesloten? De nieuwe Rehabilitatie afdeling van ons hospitaal probeert daar veel aan te 

doen. Zo worden er excursies georganiseerd naar theater, naar sportwedstrijden en worden 

gesprekken met schrijvers en muziekuitvoeringen georganiseerd. Wij konden er uiteindelijk voor 

zorgen dat Ruben werd gedocumenteerd en dus nu een identiteit heeft. Maar wat nu? Waar kan hij 

naartoe? Zeker wanneer ons hospitaal zou worden gesloten. De instanties komen met geen enkele 

oplossing. Het laat hen koud. De enige hoop is dat Non Governemental Organisatie (Stichtingen) zich 

ontplooien om voor mensen als Ruben te zorgen.” 

Even ter toelichting. Yarina vraagt zich vertwijfeld af wat er met Ruben moet gebeuren als “ons 

hospitaal zou worden gesloten”. Hoezo die vraag? Geheel 2019 heeft in het teken gestaan van een 

dreigende sluiting van Zaklad door een besluit van de regionale autoriteit. Motief totaal onbekend en 

onduidelijk. Vermoed wordt dat er door projectontwikkeling enerzijds geld door enkele betrokkenen 

gemaakt kan worden, anderzijds heeft het reeds overvolle en corrupte Kulparkivska er belang bij 

Zaklad in te lijven. Bij die besluitvorming speelde de belangen van patiënten en van het personeel 

geen enkele rol. Het personeel heeft gedurende 2019 een verwoede, nerveuse en verbitterde strijd 

gevoerd onder leiding van haar jonge directeur om Zaklad open te houden en uiteindelijk is het 

gevaar, tijdelijk, geweken.  

NGO Destigma. De noodkreet van Yarina, gedeeld door vele anderen, en ook door onze coördinator 

Natalya Mysula, heeft er toe geleid dat eind 2019 de NGO “Destigma” is opgericht. Deze stichting 

beoogt extra murale zorg te gaan bieden. De kleine gemeente Mykolajiv, waarbinnen Zaklad is 

gelegen, stelde een ruimte beschikbaar in een oud leegstaand gebouw. Onze stichting financierde de 

renovatie (€ 4.333) en stelde voor 2019/2020 de exploitatie kosten en kosten voor personeel ter 

beschikking, (€ 8815). Het blijft zonder structurele financiering van overheidswege een wat hachelijk 

avontuur. Maar het Zaklad personeel is buitengewoon gemotiveerd om middels deze voorziening de 

“onterechte” Zaklad patiënten een beter leven te geven en enige ambulante zorg te bieden als 

alternatief voor zeer stigmatiserende en vaak te lang durende opname in Zaklad.  

In 2019 financierden wij enkele kleine festiviteiten zoals met Kerst en Pasen zowel op Zaklad en 

Kulparkivska. Het gaat dan vaak om een paar honderd Euro waarmee voor honderden patiënten wat 

extra kan worden geboden: het zingen van wat kerstliedjes, een paar sinaasappels, wat snoepgoed of 

wat koekjes.  

 

Ouderen zorg en familie support € 13.593 

 

Individuele familie Support € 9.033 

Het individuele support programma, ook wel het familie project, dat wij ruim 16 jaar financierden, 

dreigt het niet te gaan redden. Veel eertijdse vrijwillige jongeren die het programma uitvoerden zijn 



nu ruim volwassen en druk met eigen gezin en besognes. Het programma hebben wij eind 2018 

overgeheveld naar de faculteit sociale en pedagogische wetenschappen van de Ukraine Catholic 

University (UCU) in Lviv in de hoop daar jonge studenten praktijk ervaring te kunnen bieden door 

bezoek aan en zorg voor zeer gemarginaliseerde gezinnen. Helaas lukt dat maar heel matig ondanks 

dat we het veelvuldig met de faculteitsstaf onze zorgen ernstig besproken hebben en verbeteringen 

werden toegezegd. Ook onze programma coördinator Ivanka, die jaren lang het project begeleidde 

en zelf ook op UCU werkzaam is, laat het afweten en zegt te druk, druk, druk te zijn. Wij hebben 

besloten de financiering voor 2020 te stoppen. Jammer, na al die goede jaren, jammer vooral voor de 

16 betrokken families. Maar zonder enig inzicht in en communicatie over het programma, valt er niet 

verantwoord meer te werken.  

Golden Youth of Vynnykyy € 2500 

Veel beter dan het vorige project loopt het programma van “de Gouden Jeugd” in Lviv ’s voorstadje 

Vynnyky. Daar bezoeken 8 jonge vrijwilligers zeer regelmatig en enthousiast 14 wat vereenzaamde 

en behoeftige ouderen. Vaak wordt aangegeven als wat nodig is: “Needs material support and 

communication”. Zij maken hun kamertjes schoon, gaan mee naar de doctor, kopen wat extra voor 

het karige huishouden, vieren hun verjaardag en zorgen voor regelmatig gezelschap. Echt super 

goed. Daarnaast rapporteert Sofia Markevytch, werkzaam als taalkundige op de universiteit van Lviv, 

uitermate nauwkeurig en gedetailleerd twee maal per jaar.  

St Egidio €500 

Tot wanhoop van onze coördinator, Natalya, laat Andriy, de leider van St. Egidio door het jaar heen 

nooit iets van zich horen. Tegen kerst staat hij voor de HNS “pin automaat’ met een verzoek om 

€1000 voor de kersviering in het grote geriatrische tehuis aan de stadsgrens van Lviv. Jammer, maar 

Natalya adviseert ons er maar mee op te houden. Goede bedoelingen zijn een, maar noodzakelijk 

communicatie is toch ook belangrijk. We volgen Natalya’s advies. 

Evidente/ Zienderogen € 1560 

Alhoewel niet specifiek op ouderen gericht is, komt het er toch wel op neer dat Evidente UA zich 

voornamelijk richt om slechtziende ouderen weer aan betere zicht te helpen. Evidente UA wordt 

technisch zwaar ondersteund door de Nederlandse zeer actieve stichting Zienderogen, die ook met 

diverse bezoeken de Oekraïense oogartsen opleidde in “klantvriendelijkheid” en exacte meting van 

de ogen. Meer dan duizenden mensen werden aan beter zicht zo geholpen. Toch kost het moeite om 

de Evidente groep in Oekraïne gemotiveerd te houden in hun taak ook voor armen, gehandicapten 

en ouderen zich te bekommeren. Eenieder is te druk zelf het hoofd boven water te houden. Toch 

konden in 2019 een voorjaars en een najaar missie worden georganiseerd en werden 200 ouderen 

aan veel beter zicht geholpen. Stg. Zienderogen in Nederland zorgt er voor dat gratis brillenglazen 

worden geslepen en in nieuwe monturen worden geplaatst. Onze stichting coördineert de missies en 

bekostigt de reis en verblijfskosten. Het voornemen van George de Jong, voorzitter van Zienderogen, 

is om in 2020 nog een opleidingsbezoek aan Oekraïne te brengen. Geweldig als dat mag doorgaan.  

 

Internaat Vynnykyy en the School of Dreams 

Het onderwijs vernieuwend programma, School Of Dreams, op het internaat Vynnyky, nabij Lviv 

wordt geheel door Kerk in Actie gefinancierd. Onze stichting is zijdelings betrokken ter bevordering 

van de communicatie en verruiming van het programma over meerdere scholen in Oekraïne. Wij zijn 

daarbij vooral Lilia Svystovych, de directrice van de school, tot steun. De school heeft meer dan 400 

leerlingen, circa 100 intern. Het zijn veelal kinderen met een moeizame achtergrond. Om het woord 

moeizaam te illustreren, laten we Marusia, een van de leerlingen, aan het woord. Zij schreef ons: ( 

vert.Laurent): 

 “Mijn naam is Marusia en ik zit in de zesde klas van de lagere school. Ik maak graag sneeuwvlokken 

en andere versieringen uit papier. Het is voor het eerst dat ik iets over mijzelf schrijf. Het enige wat ik 



mij uit het verleden herinner is mijn vader. Ik herinner mijn moeder niet. Ik was pas een jaar toen zij 

stierf. Zij was alcoholiste. Het moet voor mijn vader moeilijk geweest zijn voor een klein kind te 

zorgen, maar hij verliet mij niet. Ik was vijfdagen per week intern op een kleuterschool en vader was 

dan aan het werk. In het weekend nam hij mij mee naar huis, maar dan moest hij ook werken en was 

ik alleen thuis. Ik leerde voor mijzelf te zorgen en mij te verdedigen tegen kinderen die mij aanvielen. 

Omdat ik veel gezondheidsprobleem had kwam ik op het Vynnyky internaat terecht. Ik moest wennen 

aan de nieuwe kinderen en de nieuwe onderwijzers. Mijn vader nam me toen ook in het weekend 

naar huis mee. Maar naar enige tijd begon ik dan mijn nieuwe vrienden en onderwijzers van school te 

missen. Ik was heel blij als ik na het weekend weer naar school kon om met mijn vrienden te praten 

over nieuwtjes en mijn problemen. Mijn tutor op school leerde hoe ik voor mij zelf moest zorgen, hoe 

ik mij moest kleden. Zij leerde mij ook borduren en breien. Dat vond ik erg leuk en ik heb veel door 

mijzelf geborduurde afbeeldingen. Van mijn tutor op school leerde ik veel. Ik bezorgde mijn vader een 

grote verassing door zelf het huis schoon te maken en een maaltijd voor hem te koken. Ik ben graag 

op Vynnyky. We leren niet alleen voor school maar ook hoe straks als volwassene te leven. Ik houd nu 

van koken dat heb ik hier geleerd. Ik weet nog niet wat ik later wil gaan doen, maar wel heel zeker 

dat ik een familie wil en een gezellig huis.”  

 

Divers  

The Henri Nouwen Ukrainian Journals € 1593 

Onze betrokkenheid bij Oekraïne vindt haar oorsprong in de twee veertiendaagse bezoeken van 

Henri Nouwen in 1993 en 1994 aan dat land. Hij ging daarheen op dringende uitnodiging van zijn 

Amerikaans/ Oekraïense vriend Boris Gudziak en van zijn L ‘Arche Daybreak collega, de Canadees 

/Oekraïense Zenia Kushpeta, die terug naar hun moederland waren gegaan om Oekraïne weer op te 

bouwen. Henri’s Ukrainian Journals zijn nooit gepubliceerd, laat staan in het Oekraïens. Mede 

aangemoedigd door Boris Gudziak hebben wij besloten die reisverslagen te vertalen, er een kort 

eigen verhaal aan toe te voegen en straks, 25 jaar na de dood van Henri aan onze Oekraïense 

vrienden, waar van vele Henri eertijds ontmoet hebben, aan te bieden. Mariana Karapinka, 

journaliste en medewerkster van Boris en van UCU, is doende met de vertaling.  

 

 

POLEN 

Vreedzame School / Schola Dialogu 2019/ €2.500 , 2020 / €5.000 

In Nederland bestaat de Vreedzame School als een onderwijs module. Het is een methodisch 

programma waarin leerlingen systematisch vaardigheden zich eigen maken betreffende burgerschap, 

conflicthantering, anti-discriminatie, verantwoordelijkheid voor het implementeren van 

mensenrechten. Over dit programma vind je meer op www.devreedzame.school . 

Edward Skubisz, geboren in 1950 uit een Poolse vader die als militair met zijn eenheid Breda heeft 

bevrijd en later trouwde met een Bredase schone, woont deels in Nederland maar meesttijds in 

Wrocław (voormalig Breslau). Hij zet zich daar buitengewoon gedreven in voor de oprichting van het 

Instituut van de Dialoog. Dat is een organisatie die gedragen wordt door het Edith Stein Huis, het 

Bonhoeffer Gezelschap, de Joodse Gemeente in Wrocław en de Lutherse Gemeente in Wrocław; vier 

erfgenamen van vier theologen die in het Duitse Breslau geboren zijn en zich in werk en leven 

keerden tegen het antisemitisme in hun stad en land: Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer, Benno Jacob 

en Katharina Staritz. Het instituut onderkent een toenemende onverdraagzaamheid, polarisatie, en 

anti democratische tendens in huidig Polen. Daarom wil het instituut in samenwerking met Fundacja 



Kryżowa het programma van de Vreedzame School op Poolse scholen introduceren. In de eerste fase 

van het project moet al het Nederlands lesmateriaal worden vertaald in het Pools en uitgebreid 

getraind worden en beproefd worden op pilot scholen. De kosten voor de eerste fase bedragen circa 

€30.000, waarvan € 15.000 lokaal kon worden opgebracht en € 15.000 samsam  door onze Stichting 

en Stichting 1913 werd bij gedragen. Wij vinden het bijzonder belangrijk dat aan kinderen en hun 

ouders en onderwijzers “vrede door dialoog” wordt bijgebracht, niet door passieve 

verdraagzaamheid maar door actief onderling gesprek. Onze Stichting hoopt dat deze methode – 

hink, stap, sprong – straks ook via Polen in Oekraïne kan worden geïntroduceerd.  

 

Zuid Afrika € 3.512 
Biblionef S.A., een zeer actieve stichting ter bevordering van leesvaardigheid van de jeugd in de 

dertien talen die het land rijk is en met wie wij een reeds jaren lange goede relatie hebben konden 

wij helpen aan een vernieuwd computersysteem om hun toenemend werk beter aan te kunnen.  

 

Nederland 
Op 23 november 2019 werd de 21ste Henri Nouwen lezing georganiseerd ( € 4.384), met gastmusici 

uit Lviv Oekraïne en twee maal werd de Nieuwsbrief uitgegeven en verzonden aan donateurs en 

relaties ( € 2.355). Onze kantoorkosten bedroegen € 1,127. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 


