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AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

In de vorige nieuwsbrief (1/21, pag. 42) moesten wij U berichten dat wij de activiteiten van 

HNS moesten gaan afbouwen, wegens gebrek aan geschikte actievelingen voor opvolging de 

huidig fysiek gammel wordend bestuursleden. Om die rede verzochten wij reeds eerder onze 

donateurs geen donaties meer te doen, behoudens € 12,50 om daarmee aan te geven dat zij 

de nieuwsbrief nog willen ontvangen en in ons adressen bestand opgenomen willen blijven. 

Het eigen vermogen van de stichting wordt nu aangewend om de “traditionele projecten” 

o.a. in Oekraïne nog te blijven steunen. 

Wat werd er nog in 2020 gedaan? In het kort: 

OekraïneOekraïneOekraïneOekraïne ( € 51.202) 

Oekraïne werd en wordt zwaar getroffen door de corona pandemie. De medische zorg is er 

allerbelabberdst, corrupt en minimaal. Al door ons gesteunde projecten moesten allerlei 

moeite te nemen om toch voor de minstbedeelden te blijven zorgen. Nul, nul overheidssteun. 

HNS “kantoor” LvivHNS “kantoor” LvivHNS “kantoor” LvivHNS “kantoor” Lviv (€ 1.277 waarvan € 510 management fee / overhead 2,5%). 

Natalya Mysula verzorgde zorgvuldig de distributie in cash van 

de projecten zonder eigen bankrekening en vertaalde de 

aanvragen en rapportages. Omdat de steun verlening in 2020 

slechts deels in cash plaatsvond en vanaf 2021 uitsluitend aan 

geregistreerde NGO’ s met een bankrekening en waarmee 

rechtstreeks contact onderhouden kan worden, is besloten om 

het HNS kantoor op te heffen. Natalya werkt reeds sedert eind 

2019 als directeur van de door HNS gesteunde NGO “Destigma” 

voor psychiatrisch ambulante zorg en is daarmee van enig 

inkomen verzekerd. 

Zorg voor gehandicaptenZorg voor gehandicaptenZorg voor gehandicaptenZorg voor gehandicapten    

L’Arche LvivL’Arche LvivL’Arche LvivL’Arche Lviv ( € 10.733) werd gesteund in 

de exploitatiekosten en voor onderhoud 

van de huisvesting van de 4 werkplaatsen 

en het huis voor begeleid wonen ten 

behoeve van 42 gehandicapten.  

L’Arche TernopilL’Arche TernopilL’Arche TernopilL’Arche Ternopil (€ 8.310) ontving steun 

voor de exploitatiekosten en een “Art 

Therapie ”  training voor de 14 

gehandicapten en hun begeleiders. 

FaithFaithFaithFaith    & Light, Port of St Nicolaus& Light, Port of St Nicolaus& Light, Port of St Nicolaus& Light, Port of St Nicolaus, Ternopil 

(€500), ontving een kleine bijdrage in 

exploitatiekosten.  



Faith & Light, Ray of LoveFaith & Light, Ray of LoveFaith & Light, Ray of LoveFaith & Light, Ray of Love, Ivano-Frankivsk (voorheen Stanyslaviv), (€ 2.500) kreeg steun voor 

dagbesteding / werkplaats voor 12 gehandicapten.  

DzhereloDzhereloDzhereloDzherelo, Lviv, centrum voor kinderen met voor kinderen met cerebral palsy (€ 1627), met 

dank voor een gift ( € 500) deelnemers aan de Henri nouwen conferentie konden wij Dzherelo 

steunen. 

Is’d timeIs’d timeIs’d timeIs’d time, Kolomyya, (€2.410) werd geholpen met de opzet van een werkplaats voor de 

productie van eco vriendelijke draagtassen. Er zijn daar 15 gehandicapten nu werkzaam.  

 

BebikoBebikoBebikoBebiko, Ternopil, (€ 1.235) kon met 

onze steun een programma “Inclusive 

Art” voor de groep van downers 

opzetten, waarbij ook zelfredzaamheid 

in de keuken onder viel. 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor psychiatrische patiëntenZorg voor psychiatrische patiëntenZorg voor psychiatrische patiëntenZorg voor psychiatrische patiënten    

Zo als eerder aangegeven zijn psychiatrische instellingen 

in Oekraïne vaak bevolkt met mensen, die nergens 

terecht konden en kunnen en daar jarenlang, bijna 

levenslang, daarin worden opgeborgen. Door de 

pandemie werden vele uit de overbevolkte instelling 

heen gezonden. Waarheen is onduidelijk. 

Ngo DestigmaNgo DestigmaNgo DestigmaNgo Destigma werd door Natalya Mysula en personeel 

van de inrichting Zaklad opgericht om juist die groep 

zwervende “patiënten” met ambulante psychisch-

sociale hulp bij te staan. Wij steunden dat initiatief met 

€8.520 in 2020 (en ondersteunen het project ook in 

2021). 

Zodra het weer mogelijk is zal Destigma de “Knowhow” 

samenwerking met het Poolse Babinski hospitaal weer 

voortzetten. In 2020 kon dat niet. 



Zorg voor ouderen Zorg voor ouderen Zorg voor ouderen Zorg voor ouderen     

Helaas sneuvelde het familie project eind 2019 omdat de 

faculteit van de Ukraine Catholic University (UCU) geen 

rekening en verantwoording aflegde en niets van zich liet 

horen. Pijnlijk!  

 

Golden Youth for elderlyGolden Youth for elderlyGolden Youth for elderlyGolden Youth for elderly, Vynnyky (€3.434) 

Wel bleef in 2020 de Golden Youth, een groep jongere 

vrijwilligers, actief en ondersteunde voornamelijk 

vereenzaamde ouderen in de gemeente Vynnyky.  

 

Voor € 2000 werd ook nog individuele steun verleend 

voor acute medische zorg en voor een familie in crisis.  

 

 

 

 

 

 

Vynnykyy schVynnykyy schVynnykyy schVynnykyy school/ internaatool/ internaatool/ internaatool/ internaat. 

Bij dit project voor onderwijs vernieuwing dat door Kerk in Aktie wordt gefinancierd is onze 

stichting nog slechts betrokken als technisch adviseur, d.w.z. dat wij de directie helpen hoe 

conform de eisen van de donor het project te runnen en er over te rapporteren.  

 

The Henri Nouwen Ukrainian JournalsThe Henri Nouwen Ukrainian JournalsThe Henri Nouwen Ukrainian JournalsThe Henri Nouwen Ukrainian Journals (€ 921)  

De nimmer eerder gepubliceerde twee 

reisverslagen van HN naar Oekraïne in 1993 

en 94 vordert gestaag. De tekstbijdragen van 

Zenia Kushpeta (mede oprichter van 

Dzherelo en L’Arche Ukraine) en Boris 

Gudziak ( mede (her) oprichter van Ukraine 

Catholic University) , Oekraïense vrienden 

van Henri, zijn erin opgenomen De vertaling 

is afgerond. Mariana Karapinka werkt nu 

met de Oekraïense uitgever Svichado aan de 

vormgeving. Het is de bedoeling dat de Journals kort voor de 25ste sterfdag van HN, 21 

september 2021, worden uitgegeven en als afscheidsgeschenk van HNS aan de velen mensen 

en instellingen waarmee HNS bij 25 jaar lang heeft mogen samenwerken wordt aangeboden 

ter herinnering aan de inspirator van ons werk aldaar.  

     

    

    



Polen Polen Polen Polen (€5000) 

Sam sam met Stichting 1933, ieder € 7500, 

(waarvan wij €2500 reeds in 2019) steunden wij 

met een laatste termijn de opzet van het 

Vreedzame School programma in Wroclaw 

(voorheen Breslau) en omgeving ter bevordering 

van “vrede door dialoog”. In Polen is de dialoog 

tussen de burgers onbehoorlijk zoek ( zie 

uitvoerigere Nieuwsbrief nr. 41). Nu krijgen 

kinderen vanaf de eerste groep training hoe zij 

met elkaar kunnen “discussiëren”. Maar ook de 

ouders worden in die trainingen betrokken.  

 

Canada Canada Canada Canada     

Het Henri Nouwen Archief, in de Kelly Library van de universiteit van Toronto en digitaal te 

vinden op https://discoverarchives.library.utoronto.ca/index.php/henri-nouwen-collection  

had grote achterstand in het publiek toegankelijk maken van HN archief materiaal inclusief de dozen 

vol HN correspondentie, foto en video materiaal dat onze stichting recent daar onderbracht.  

In samenwerking met de Canadese Henri Nouwen Legacy Trust hebben wij besloten ieder 50% 

(€29.000) bij te dragen voor de inhuur van een voltijds archivaris voor de tijd van een jaar om 

de achterstand zoveel mogelijk weg te werken. Het archief wordt digitaal en fysiek bezocht 

door HN belangstellenden van uit de hele wereld.  

 

NederlandNederlandNederlandNederland    

In 2020 konden wij door omstandigheden slechts een in plaats van de gebruikelijke twee per 

jaar Nieuwsbrieven uitgeven en toezenden aan onze donateurs en vrienden(€ 906). 

Op verzoek van de geestelijke verzorging van gedetineerden in Nederlandse gevangenissen 

schonken 

 (€ 959) wij 100 exemplaren van het HN boekje van Hier en Nu aan 40 justitie pastores in 35 

inrichtingen.  

Wij kregen als terugkoppeling het bericht dat het boekje veel gelezen en besproken wordt en 

velen inspireert o.a. in de volgend bewoording: “Vanmiddag startte ik met een select groepje 

gedetineerden met het lezen van Henri Nouwens: Hier en Nu. We stonden stil bij het thema: 

schuldgevoelens. Hoe werkt dat bij jou? Je wordt aan het wankelen gebracht. Alsof je last hebt 

van roest dat niet weg te poetsen is. Of: alsof je een vat bent met een gaatje waar het water of 

de energie langzaam uit weg loopt. Je wordt overvallen door twijfels. En schommelt tussen 

extreme gevoelens. Continue blootgesteld aan stress... Dit was ronde 1. Met dank aan de 

directie. En dank aan hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk en adjunct hoofdaalmoezenier Fons 

Flierman en de Henri Nouwenstichting die dit boek cadeau deden aan alle rk gv-ers met Kerst. 

Het is een vruchtbaar en pastoraal rijk boek zeker ook voor in de bajes!”  

 

 


