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Beste vrienden en donateurs van OeKU

Verleden jaar hebben wij aangekondigd dat het, om budgettaire redenen, niet meer mogelijk was
om de Nieuwsbrief uit te brengen. Wel hebben wij de belofte gedaan om u jaarlijks op de hoogte
te houden van de voortgang van onze projecten, die mede door uw giften konden worden
uitgevoerd. Hartelijk dank daarvoor.

Graag willen wij u in dit "jaarverslag" informeren over ons werk in 2008
Namens het Bestuur, Miep de Jong.

Werkgroep Mensen met een
handicap

Voor de werkgroep stond het jaar 2008
vooral in het teken van de
samenwerking met Caritas Lviv, een
organisatie die zich richt op de
ondersteuning van ouderen, mensen
met een lichamelijke beperking en
straatkinderen. Het betrof twee
projecten: de aankoop van een mini-
bus ten dienste van vervoer van
deelnemers aan lokale activiteiten en
een opknapbeurt van het crisiscen-
trum voor straatkinderen.
Met een succesvolle reeks van bene-
fietconcerten van het Lysenkokoor en
allerlei ondersteunende acties zo-als
verkoop van ballpoints, haar knip-pen,
popjes maken, pedicuren, rom-
melmarkt etc. werd binnen een half
jaar € 12.000 bijeen gebracht. Wilde
Ganzen en de Nationale Commissie
voor internationale samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
hebben het bedrag compleet ge-
maakt.
Op 20 april werd met een feestelijk
concert door het Lysenkokoor uit
Nieuwegein het busproject afgeslo-ten.
In aanwezigheid van de ambas-sadeur
van Oekraïne en andere genodigden
werd een prachtige mi-nibus
overgedragen door Paul Hak-kenes,
initiatiefnemer, aan Yaroslav Lemyk en
Stepan Vovk.

De werkgroep denkt na over vervolg-
activiteiten voor het jaar 2009. De
gedachten gaan uit naar een vorm van
(materiële) ondersteuning van
jongeren met een lichamelijke han-
dicap bij hun beroepsopleiding.

Wij houden u op de hoogte,

Namens de werkgroep,
Hans Beuk.

              Jongeren van Kompaan in Kiev

Werkgroep scholenuitwisseling

Begin 2008 brachten leerlingen en
docenten van School 155 uit Kiev een
tegenbezoek aan leerlingen van het
Bonifatiuscollege in Utrecht.
Het programma van deze week was
erop gericht de Oekraïense gasten
kennis te laten maken met Utrecht, de
Nederlandse cultuur en ons politieke
systeem.  In  dit  kader  werden  de  leer-
lingen o.a. ontvangen op het stadhuis
in Utrecht, waar ze uitleg kregen over
het Nederlandse politieke systeem. De
leerlingen uit Kiev waren verbaasd
over de mate waarin gewone Neder-
landers hierin kunnen participeren.
De strijd tegen het water kwam aan de
orde en de leerlingen kregen de vraag
voorgelegd of de uitspraak van
Maxima “de Nederlander bestaat niet”
juist is. Ook ons drugsbeleid werd be-
sproken, vooral de vraag of het gebruik
van drugs gelegaliseerd zou moeten
worden. In Amsterdam werd een
bezoek gebracht aan het Van Gogh
Museum en het Anne Frankhuis, wat
grote indruk op hen maakte .
De laatste dag van hun verblijf gaven
de leerlingen uit Kiev een presentatie
over hun indrukken van een weekje
Utrecht. Over één ding waren ze het
eens: het was een week om nooit te
vergeten. Met veel e-mail adressen op
zak keerden ze weer terug naar Kiev.

      Op bezoek in het Utrechtse stadhuis

Ondersteun OeKU en

wordt donateur!

Stuur een briefje of e-mailtje met uw

gegevens naar het secretariaat en

maak een bedrag – bijvoorbeeld € 25 -

over op Postbank 5909694 t.n.v. Stg.

Oekraïne Kiev Utrecht . Wij zorgen

ervoor dat uw geld goed wordt besteed

en houden u op de hoogte van onze

activiteiten in en voor Oekraïne.

Sinds 1 januari 2008 is de stichting erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Giften aan onze stichting zijn
daardoor fiscaal aftrekbaar



Werkgroep cultuur

Wat is Oekraïense cultuur, wat kunnen we er mee, en voor
wie is het geschikt? Dat zijn vragen waar je als Werkgroep
Cultuur mee te maken hebt om te kunnen bepalen welke
activiteiten geschikt zijn voor welke doelgroep, en hoe je bij
de OeKU-achterban voldoende draagvlak hiervoor kunt
creëren.
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het niet
eenvoudig is om een structurele samenwerking tussen
verschillende in Oekraïne geïnteresseerde par-tijen in
Nederland op het gebied van cultuur tot stand te brengen.
Er zijn natuurlijk genoeg mensen die een directe of
indirecte band met Oekraïne hebben, maar dat wil nog niet
zeggen dat er voldoende draagvlak is voor meer dan een
eenmalige samenwerking.
Er werd wel een begin gemaakt met samenwerking met
Wereldculturencentrum RASA, waar op donderdag 29 mei
in het kader van het Europaweekend de Kharkov Klezmer
Band uit Oekraïne op het podium stond. Het concert werd
ingeleid door de Russische componiste Polina Shepherd.
Op uitnodiging van RASA was OeKU die avond met een
informatiestand aanwezig.

Het jongeren koor voor een van de grote dansorgels in het
museum “Van speeldoos tot Pierement”

We zullen in 2009 bezien in hoeverre we deze sa-
menwerking verder kunnen uitbouwen. De Werkgroep
Cultuur zoekt naar mogelijkheden voor nieuwe en ver-
nieuwende activiteiten om vooral nieuwe geïnteres-seerden
kennis te laten maken met een bijzonder land dat (nog)
maar net buiten de grenzen van de EU ligt.

Laurens Nieuwkamp

Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev op tournee in
Nederland

Van 29 oktober t/m 11 november 2008 was het befaamde
jongenskoor Dzvinochok (“De Klokjes”) uit Kiev weer op tour-
nee in Nederland.
De werkgroep Cultuur  van  OeKU heeft  het  koor  twee  dagen in
Utrecht ontvangen. De leden werden twee aan twee onderge-
bracht in gastgezinnen in Utrecht en Schalkwijk (gemeente
Houten).
Op dinsdag 4 november gaf het koor een concert in De Musketon
in Utrecht Lunetten, dat was georganiseerd in samenwerking met
welzijnsorganisatie Portes, die hiervoor een subsidie beschikbaar
stelde. om zodoende een bijdrage leveren aan de versterking van
de sociale samenhang in de wijk. Het concert stond daarom
tevens in het teken van de Multiculturele buurt en wilde op die
manier een bijdrage leveren aan ontmoeting van en kennisma-
king met andere wijkbewoners. Deze doelstelling is goed ge-
slaagd: de concertzaal van De Musketon was helemaal vol. Ieder-
een was erg enthousiast.
Op woensdag 5 november trad het koor met veel succes op in de
Michaëlkerk in Schalkwijk. Dit concert was georganiseerd in
samenwerking met de plaatselijke stichting “Vrienden van het
Bätzorgel”.

Vanaf deze plaats wil ik nogmaals allen die aan het welslagen
van deze tournee hebben bijgedragen hartelijk danken.

Henk Sprenkels

Jongerenuitwisseling Kompaan – Kiev / Oekraïne.

Kompaan is vanaf 2004 betrokken bij een uitwisselingsproject met wees-huis
No. 12 in Kiev. De doelstelling van dit project is om te leren van elkaar. Tot nu
toe was dit een uitwisseling van medewerkers. Dit jaar zijn voor het eerst de
jongeren erbij betrokken. Ilse, Bianca en Koen over het bezoek aan Kiev:
       “Tijdens de vergaderingen zijn er erg veel persoonlijke verhalen uit-
gewisseld. Sommige waren erg schokkend. Zo was er een meisje dat door een
zeer lichte lichamelijke beperking vanaf haar geboorte tot haar 16e op-gesloten
heeft gezeten in een gesloten inrichting. Bogdan, de onderdirec-teur, heeft
papieren moeten vervalsen om haar daar weg te krijgen. Dat heeft ons allemaal
erg geraakt.”

Het weeshuis in Kiev heeft uitgesproken in de toekomst meer te willen gaan
doen met de inbreng van de eigen jongeren. Tijdens het bezoek aan Kiev zaten
voor het eerst jongeren rond de tafel in de vergaderkamer van het weeshuis. De
jongeren van Kompaan zijn in Kiev zeer geïnspireerd geraakt door de
activiteiten  van ex-jongeren binnen een z.g. Non Governmental Organisation
(NGO), gekoppeld aan het weeshuis.

Op de website (www.oeku.nl) kunt u het hele artikel lezen.

http://www.oeku.nl


Werkgroep Maloek      “Werkontwikkeling in dialoog”
succesvol

2008 was voor de werkgroep Maloek een bijzonder jaar met activiteiten
waar we met veel genoegen op terug kijken. We konden de vruchten
plukken van de samenwerking tussen Kinderhuis nr 12 in Kiev en de
jeugdzorgorganisatie Kompaan uit Goirle die sinds 2004 door Maloek
wordt ondersteund.

We organiseerden in oktober samen met het kinderhuis en Kompaan
een werkconferentie in Kiev waar de resultaten van de vierjarige
samenwerking op een rij werden gezet. Op een van de dagen namen
medewerkers uit andere Oekraïense  kindertehuizen en beleidsamb-
tenaren uit Kiev deel.
Op ons, de Nederlanders, maakte het een onuitwisbare indruk hoe de
medewerkers van nr. 12 vol zelfvertrouwen verslag uitbrachten van de
veranderingen die zij in hun werkwijze hebben doorgevoerd. De
resultaten zijn dan ook verbluffend! We noemen twee belangrijke
ontwikkelingen.

Meer aandacht voor, en een positieve benadering van het individuele
kind
De manier van kijken naar kinderen is fundamenteel veranderd. Ging
men eerder uit van datgene wat het kind niet kon en wat niet goed ging,
nu kijkt men naar de kracht en mogelijkheden van het kind. De
medewerkers van het kinderhuis konden heel goed het door de trainers
van Kompaan aangebodene vertalen naar de situatie in kinderhuis 12.
Voorheen was de samenstelling van de klas op school dezelfde als de
groep waarin de kinderen in het kinderhuis woonden. De leefgroepen
zijn nu wat betreft leeftijd en leerniveau gemengd samengesteld. Dat
betekent dat broers en zussen bij elkaar in één  groep kunnen wonen.
De kinderen hebben meer privacy gekregen, elke unit heeft een eigen
voordeurbel en een eigen keuken. De slaapzalen zijn omgebouwd tot
tweepersoons kamers waar kinderen zich kunnen terugtrekken uit het
groepsgebeuren om huiswerk te maken of muziek te luisteren. Er is
letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor het individu!

Contact met familie
Een zeer fundamentele en onomkeerbare verandering heeft plaatsge-
vonden doordat het kind niet meer los gezien wordt van zijn ouders en
andere familieleden. Eén van de medewerkers merkte op: “Onze
houding ten opzichte van ouders was zeer negatief. We vonden hen
slechte opvoeders en we hielden hen op afstand”.
Dankzij de afdeling maatschappelijk werk die ouders, broers en zussen
of andere familieleden opspoort hebben veel kinderen nu contact met
hun familie. “Ouders weten nu dat we graag willen dat zij komen. De
kinderen zijn blij als ze hun ouders zien. Van elkaar weten ze nu waar en
met wie ze wonen.”

Het verslag van deze werkconferentie wordt op dit moment uit het
Oekraïens in het Nederlands vertaald. Mocht u hiervoor be-langstelling
hebben dan sturen wij u dit graag t.z.t. toe. Het artikel Werkontwikkeling
in dialoog dat wij ter voorbereiding van de conferentie schreven kunt U
vinden op onze website.

Jet van Bennekom



De medewerkers van het Youth Support Centre en
Kinderhuis nr. 12 ondersteunen inmiddels andere kin-
derhuizen bij het veranderen van hun manier van werken
met kinderen en familieleden. Dit gebeurt niet alleen in
Kiev maar bijvoorbeeld ook in het Tsurupinsk Children’s
home (Cherson Oblast) en Mykolaivka specialized
orphanage (Donetsk Oblast).

Omdat dit veel extra tijd en energie vraagt van de
medewerkers, heeft de werkgroep Maloek een aanvraag
ingediend bij Impulsis voor het meefinancieren van een
projectmedewerker om deze vernieuwingen te onder-
steunen. Impulsis heeft deze aanvraag goedgekeurd en
betaalde in 2008 samen met de Gemeente Utrecht
tweederde van het benodigde bedrag. Hierdoor kon een
projectmedewerker vanaf september 2008 aan het werk
gaan. Wij hopen dat dit,  als de financiële situatie het toe-
staat, een driejarig project wordt.

Bogdan Bashtovy: “Zoals wij door Kompaan geïnspireerd
werden om nieuwe wegen in te slaan en ouders en
familieleden bij ons werk te betrekken, zo willen wij nu
anderen inspireren en steunen.”

Overzicht in vogelvlucht van de ontwikkelingen in het schoolinternaat no. 12 voor kinderen met lichte
leer en gedragsproblemen: 2004 – 2008 -  Een kijkje achter de schermen

Meer privacy en vaker in de eigen
leefgroep

De familie is welkom in de half-open
bezoekersruimte

Samen eten in de leefgroep i.p.v.  van de
kantine

De eerste afdeling Maatschappelijk
werk in Oekraïne

Contacten met familie zijn hersteld

De slaapzalen zijn verbouwd tot
tweepersoonskamers

Jongeren helpen elkaar bij het opknappen
van een appartement (mentorenproject)

Juridisch medewerkster biedt individuele
ondersteuning

De stichting Oekraine-Kiev-Utrecht (OeKU) is een
humanitaire stichting waar vrijwilligers het werk doen.
Sinds het jaar 2000 is OeKU een zelfstandige stichting,
voortgekomen uit de werkgroep Kiev van de Oost-
Europa-Kring in Utrecht.
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