
Jaarverslag 2021, vorig jaar nu eeuwen geleden. 

Het is voltrekt onwerkelijk om nu, na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022, een 

jaarverslag te schrijven over onze activiteiten in 2021 in Oekraïne. Het was het jaar waarin wij onze 

activiteiten verder rustig zouden afbouwen. Een gewoon jaar, er was nog niets aan de hand, zo leek 

het. We zagen dat verkeerd. Sedert 2014, kort na de Maidan revolutie, was de Krim geannexeerd 

door Rusland en zweerde de open wond van oorlog aan de grenzen met de separatistische gebieden 

Loegansk en Donetsk. Dagelijks sneuvelden daar Oekraïense soldaten en separatisten. De passagiers 

van de MH 17 vonden er de dood. We leefden in een illusie dat het om een “frozen conflict” ging 

ergens in het oosten van het land. Veel Oekraïense vrienden waarschuwden ons; “ Jullie kennen 

KGBer Poetin niet. Jullie denken dat hij “redelijk” is omdat jullie dat zijn. Maar hij is waanzinnig, in de 

waan van een groot Eurazisch Rusland. Het ergste moet nog komen”. En dat kwam in de vroege 

ochtend van 24 februari. De apocalyptische nachtmerrie stoof Oekraïne binnen.  

Ik moet een jaarverslag schrijven over vorig jaar, 2021, een jaar nu eindeloos ver in het verleden. Ik 

houd het heel kort. Het heden is zo anders geworden. Wat zal het jaarverslag van 2022 worden: 

zwarte pagina’s.  

Projecten Oekraïne ( € 97417) 

L’Arche Lviv (€4.885) 

Steun aan zes dagverblijven voor gehandicapten in de stad Lviv. 

 

L’Arche Ternopil (€ 6.010), Steun aan “Vertep” een dagverblijf in de stad Ternopil, 80 km ten Oosten 

van Lviv, ten behoeve van dagelijkse exploitatie en opleiding. 

Ray of Love Faith and Light Ivano Frankivsk (€ 1.500) 

Steun aan dagverblijf in de stad Ivano Frankivsk, 80 km ten zuiden van Lviv. 

 

L’Arche International voor L’Arche en Faith and Light, Oekraïne (€ 50.000) 

Ingevolge het besluit van het HNS bestuur in 2019 om de activiteiten in Oekraïne af te bouwen of 

over te dragen werden eind 2021 de L’Arche en Faith and Light projecten overgedragen aan L’Arche 

International, gevestigd te Parijs. Zij kregen een bruidsschat mee van € 50.000 specifiek geoormerkt 

voor de projecten in Oekraïne en met met de intentie dat uit de bestedingen uit dat fonds door 

L’Arche International met een gelijk bedrag worden aangevuld ( dus een matching grant 50/50).  

 

Its time Kolommyya (€ 2510) Oekraïne 

Toch ook enigszins als een afscheidsbijdrage steunden wij het social centre in Kolomyya dat door Ira 

zo voortreffelijk wordt geleid.  

 

Bebiko Ternopil € 3510) 

Ook voor Bebiko ten afscheid een bijdrage voor 2021 en voor 2022 ten ondersteuning voor het 

educatieve programma voor down syndromers en hun ouders. 

 

Destigma (€ 25.020 voor 2021 en 2022)  

Destigma is een initiatief van een aantal voormalige medewerkers van de psychiatrische inrichting 

Zaklad. Destigma wordt geleid door onze voormalige projectcoördinator Natalya Mysula. Zaklad een 

inrichting voor 450 patiënten, werd in 2020 abrupt gesloten en vele “sociale” patiënten werden van 

de een op andere dag op straat gezet. “Sociale” patiënten zijn voornamelijk mensen die van jongst af 

aan in weeshuizen werden gedumpt en na hun 18de bij gebrek aan beter werden ondergebracht in 



een psychiatrische inrichting. Veel van die patiënten zaten tientallen jaren daar opgehokt en waren 

totaal onbekend met het leven buiten de hekken en in de maatschappij. Vanuit een gebouwtje nabij 

de voormalige inrichting steunt Destigma nu deze mensen zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is. 

Wij steunden dit initiatief met een bijdrage voor 2021 en 2021.  

 

Tandartsstoel € 1500) 

Wij konden bijdrage aan een tandartsstoel voor een project van Henk Bons ten behoeve van een 

sociaal center in midden Oekraïne. Henk is zeer betrokken bij Vynnyky maar ook bij sociale 

initiatieven in centraal Oekraïne 

.  

Vynnyky ( € 5000) 

Dankzij Kerk in Aktie werd decennia lag de “School of Dreams” gefinancierd voor onderwijs 

vernieuwende programma’s. In 2001 liep het financieringsprogramma ten einde. Van Lilia, het 

energieke hoofd van de school, namen wij in september 2021 afscheid, na zeker 15 jaar intense en 

zeer goede samenwerking. Zowel Henk Bons als Lodewijk Vergroesen, die haar inmiddels ook goed 

kennen zullen zeker de contacten met haar onderhouden.  

 

Ukrainian Journals (€ 2.482) 

Na ruim een jaar van voorbereiding, vertaling, 

zorgvuldige ontwerpen kwam in juni 2021 in 

boekvorm uit in het Oekraïens de reisverslagen van 

Henri Nouwen van zijn bezoeken in 1993 en 1994 aan 

Oekraïne. De Oekraïense Bisschop Boris Gudziak, 

eertijds student van Henri op Harvard, had tezamen 

met Zenia Kushpeta Henri eertijds uitgenodigd hun 

vaderland te bezoeken. Zenia richtte de Ark beweging 

op in Lviv. Boris was de mede oprichter van de 

Ukrainian Catholic University, thans een van de meest 

prestigieuze academische instelling van het land. Op 

de foto overhandigt Bisschop Boris een exemplaar van het boek aan Volodymyr Zelenskyy.  

 

Polen 
Vredesschool (€ 1000). Met een bescheiden bedrag werd het nog de het school programma “de 

Vredes School” in Wroclaw gesteund 

 

Nederland 

Henri Nouwen Leeszaal ( € 5000) 

In de prachtige Sint Paulusabdij te Oosterhout werd een zeer omvangrijke bibliotheek van boeken in 

het Nederlands en talloze vertalingen van en over Nouwen ondergebracht. Midden juni 2022 zal de 

catalogisering worden afgerond en die zal online te raadplegen zijn. De rustige leeszaal kan voor 

studie en meditatie op afspraak ( ontvangst.paulusabdij@gmail.com) worden bezocht.  


