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Beste vrienden en donateurs van OeKU

Een keer per jaar verschijnt de Nieuwsbrief van OeKU, waarin het bestuur u wil informeren over
de voortgang en nieuwe activiteiten van de stichting.
De vele giften van donateurs en stichtingen die wij ook afgelopen jaar mochten ontvangen, stellen
ons in staat om onze projecten verder uit te voeren. Heel hartelijk dank voor uw steun.

Het zal u niet ontgaan zijn dat Oekraïne zwaar te lijden heeft onder de economische en politieke crisis.
Deze situatie treft ook, zij het in mindere mate, onze projecten en de mensen die in Oekraïne de verant-
woordelijkheid dragen. Gelukkig zijn Oekraïeners echte overlevingskunstenaars, wat ze nu weer goed
van pas komt. Het bestuur hoopt vurig dat er na de presidentsverkiezingen (in het voorjaar) in Oekraïne
een stabielere tijd zal aanbreken.

Dit jaar zijn wij voor het eerst begonnen met het elektronisch (via email) verzenden van de Nieuwsbrief.
Het voordeel voor u is dat de Nieuwsbrief in kleur te lezen is. Uiteraard is er ook een financieel voordeel
voor OeKU. Wilt u de volgende Nieuwsbrief ook per email toegezonden krijgen, stuurt u dan een mailtje
naar: secretaris@oeku.nl .
Ik wens u veel leesplezier.

Namens het bestuur,
Miep de Jong

Werkgroep Maloek
Een nieuwe groep kinderen in kinderhuis 12.
Op verzoek van een aantal ouders uit de omgeving van het
kinderhuis werd j.l. september gestart met een nieuwe
doelgroep: kinderen die door hun (lichte) handicap en/of
gedrag hun ouders grote zorgen geven. De ouders hadden
zich gemeld, omdat zij hadden gemerkt dat de medewer-
kers van het kinderhuis veel aandacht hebben voor de mo-
gelijkheden van het individuele kind en het contact met zijn
of haar ouders. Met het starten van deze groep wordt inge-
speeld op de wens van ouders, ondanks een onduidelijke
politieke situatie.

Het supportcentrum blijft hard nodig
Uw financiële bijdrage maakte het mogelijk ook in 2009 het
supportcentrum voor de jongeren die op 16-jarige leeftijd
het kinderhuis moeten verlaten te steunen. Een vast onder-
deel hierbij is het Mentor project. Alle jongeren die het inter-
naat verlaten kunnen voor twee jaar een mentor krijgen die
hen steunt bij onder meer het vinden en afmaken van hun
beroepsopleiding en het vinden van werk, het zoeken van
een woonruimte, het oplossen van conflicten en het behe-
ren van hun geld. De mentoren zijn meestal (oud) mede-
werkers. Inmiddels zijn ook een aantal oud-leerlingen men-
tor geworden
De kwetsbaarheid van jongeren in de Oekraïense samenle-
ving en dus het belang van het supportcentrum  werd op-
nieuw duidelijk in de langdurige strijd die geleverd moest

worden om Zhenya uit de gevangenis te krijgen. Drie jaar
geleden werd hij, ondanks dat alle feiten er op wezen dat hij
onschuldig was, beschuldigd van moord en gevangen ge-
zet. Dankzij zijn grote volharding kon Bogdan Bashtovy ons
schrijven:

“Er is opmerkelijk nieuws Zhenya is ontslagen uit de ge-
vangenis. De rechtbank sprak hem nog niet vrij, maar
het feit dat de politie hem liet gaan, betekent dat ze ten-
slotte zijn onschuld hebben toegegeven. Het is een grote
overwinning. We wachtten hem aan de poort op. Een-
maal buiten kon hij nauwelijks ademhalen. Na drie jaar
opgesloten te hebben gezeten in een cel met 46 perso-
nen waren zijn longen niet meer aan zoveel zuurstof
gewend! Het zal nog lang duren voor hij lichamelijk en
emotioneel is hersteld. Maar hoe dan ook, al onze po-
gingen zijn niet voor niets geweest..”

Individueel werken en het betrekken van ouders
De financiële steun van Kerkinactie betekende dat de kos-
ten van het meer individueel werken met en het vergroten
van de competenties van de kinderen evenals de kosten
(b.v. reiskosten) die noodzakelijk zijn om ouders en/of ande-
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re familieleden bij de opvoeding van de kinderen te betrek-
ken kunnen worden betaald. Het gaat hierbij om kosten die
(nog) niet door de Oekraïense overheid worden vergoed.

Het ondersteunen van andere kinderhuizen bij het werken
aan verandering
Omdat de belangstelling bij andere jeugdzorginstellingen
voor de manier van werken in kinderhuis 12 sterk toe
neemt, organiseerden de medewerkers van kinderhuis 12
een aantal seminars. Zoals de medewerkers steun en scho-
ling kregen van de medewerkers van de Jeugdzorg instel-
ling Kompaan,  zo bieden de medewerkers van kinderhuis
12 en het supportcentrum nu op hun beurt steun aan ande-
re jeugdzorginstellingen in en buiten Kiev. .

Projectmedewerker
De uitbreiding van de activiteiten van het supportcentrum
betekent voor de medewerkers veel extra werk. Daarom is
het erg verheugend dat de aanvraag voor de medefinancie-
ring van een projectmedewerker, ingediend bij Impulsis, is
gehonoreerd voor 2009 en 2010. Dit betekent dat de werk-
groep Maloek via particuliere giften één derde van het be-
nodigde bedrag bijeen moet brengen en dat Impulsis en de
Gemeente Utrecht ieder ook één derde betalen.

Bezoeken van kinderen en medewerkers uit kindertehuizen
in Tsurupinsk en Mykolaivka aan Kiev
In december organiseerden medewerkers van de NGO
opnieuw twee bezoeken voor zowel jongeren als medewer-
kers uit beide kinderhuizen. Dit maal waren de groepen
gemengd. Bogdan Bashtovy schreef:

“De bezoeken waren dit jaar erg interessant want aan
beide groepen namen kinderen en medewerkers uit bei-
de instellingen deel. Dat maakte het erg boeiend .”

Bezoek aan het stadion van Dynamo Kiev

Werkgroep mensen met een
lichamelijke beperking.

Nadat het busproject verleden jaar
succesvol was afgesloten heeft de
werkgroep een vervolg op dit project
gefinancierd. Dit vervolgproject: een
renovatie van de keuken van het cri-
siscentrum voor straatkinderen van
Caritas Lviv is begin 2009 voltooid.
Tevens zijn de speelplaatsen opge-
knapt en veiliger gemaakt. Daarmee is
het hele project afgesloten.

Inmiddels kreeg de werkgroep zicht op
een nieuw project in Tsurupinsk, een

stad in het zuiden van Oekraïne. Het
gaat om een internaat en een school
voor kinderen en jongeren met een
lichamelijke beperking. In het internaat
wonen zo'n 200 kinderen in de leeftijd
van 4-18 jaar. Deze kinderen zijn ver-
deeld over twee categorieën: een
groep met kinderen met een lichame-
lijke beperking en een groep bestaan-
de uit kinderen die bedlegerig zijn,
voor het merendeel zijn zij meervoudig
gehandicapt. De eerste groep jongeren
heeft met goede ondersteuning nog
wel perspectief op aansluiting op de
reguliere onderwijsvoorzieningen om
zo hun plek in de samenleving te kun-
nen verwerven. De kinderen uit de
tweede groep zullen hun hele leven in
een instelling doorbrengen.
De werkgroep heeft na overleg met de
directrice van het internaat en de direc-
trice van de school besloten om zich in
te gaan zetten voor de twee belang-
rijkste ontwikkelingen in Tsurupinsk: de
inrichting van een life-skill-ruimte en
het schoolverlatersproject
.

life-skill-ruimte

Voor de life-skill-ruimte, die zowel door
kinderen met een lichamelijke beper-
king, als door enkele meervoudig ge-
handicapte kinderen gebruikt kan wor-
den, heeft de OeKU werkgroep een
bijdrage van € 2000,- gegeven. In deze
aangepaste ruimte kunnen de jonge-
ren praktische vaardigheden als ko-
ken, afwassen, kleding wassen en
strijken oefenen, maar ook sociale
vaardigheden opdoen bij het gezamen-
lijk bereiden van een maaltijd voor
groepsgenoten of familieleden. Het
doel van deze training is om de jonge-
ren voor te bereiden op een zelfstandig
leven na het verlaten van het internaat
en een zo goed mogelijke aansluiting
op het regulier vervolgonderwijs tot
stand te brengen.



Het schoolverlatersproject
in Tsurupinsk

Binnen dit project wordt, in samenwerking met de NGO die
in Kiev een dergelijk centrum heeft opgericht, gestreefd naar
de realisering van een supportcentrum. De ervaringen, op-
gedaan in het supportcentrum in Kiev, dat de schoolverla-
ters van kinderhuis nr. 12 ondersteunt, laten duidelijk het
belang van een dergelijk centrum zien. Het supportcentrum,
in de vorm van een woning in de stad, moet als ondersteu-
ningspunt dienen voor de schoolverlaters van Tsurupinsk.
Daarbij wordt gedacht aan:

een maatjesproject.
een ontmoetingspunt en logeerplaats wanneer een jonge-
re tijdelijk geen onderdak heeft.
advies en begeleiding.

Zo'n supportcentrum is van groot belang voor de jongeren
die voor het eerst zelfstandig hun leven vorm moeten ge-
ven. Het is een grote wens van het internaat en de school
en naar het oordeel van de NGO een uitstekend en veelzij-
dig instrument om op basis van ervaringsdeskundigheid

praktisch en gericht bij te kunnen dragen aan het oplossen
van alledaagse problemen, het versterken van het zelfbeeld
en het vergroten van de zelfstandigheid van de schoolverla-
ters van Tsurupinsk.
De werkgroep heeft hiervoor voor de komende jaren een
werkplan opgesteld. Inmiddels hebben alle donateurs en
belangstellenden een brief over dit project ontvangen.

Wilt u meewerken aan het welslagen van dit project dan
bent u van harte welkom. Wanneer u meer informatie
wilt en/of het werkplan wilt ontvangen, dan kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat.

Namens de werkgroep,
Hans Beuk.

Het Platform Samenwerking
Nederland-Oekraïne nodigde
Bogdan Bashtovy uit om op
hun landdag op 17 oktober
een lezing te houden over
Internat nr. 12,  het kinder-
huis in Kiev, dat met behulp
van Nederlandse methodie-
ken in Oekraïne richtingge-
vend is geworden voor de
omgang met kinderen.

Het was  een boeiend verhaal waarin Bogdan Bashtovy  vertelde wat hen had ge-
holpen om nieuwe wegen in te slaan.

Enkele passages uit het  verhaal van Bogdan Bashtovy;

 “Weeshuis nr. 12  besloot in 2005 tot haar eigen, zeer unieke, hervorming. Het werd in
2006 geïmplementeerd en heeft de staat niets gekost. Ik ben er trots op dat ik kan zeg-
gen dat in de laatste drie jaar ons weeshuis een van de beste, zo niet het allerbeste insti-
tuut van zijn soort is in Oekraïne, niet alleen vanuit het oogpunt van de lokale en interna-
tionale experts op het gebied van zorg voor kinderen, maar, wat nog belangrijker is, van-
uit het oogpunt van de kinderen die het ongeluk hebben te moeten opgroeien zonder
familie.”

“Dit is mogelijk geworden door de goede wil en de onvermoeibare inzet van gewone
mensen in Oekraïne en Nederland. Want het zijn niet de presidenten of ministers die
veranderingen doorvoeren. Dat doen mensen als u en ik.”

“Ik herinner me van dit eerste bezoek (aan Nederland) dat we allemaal dachten: “Oh
nee. We hebben er het geld niet voor om het ook zo te doen. We kunnen ons dit niet
veroorloven”. Maar al heel gauw realiseerden we ons dat belangrijke veranderingen he-
lemaal niets kosten. Het zijn veranderingen in ons denken, in onze mentaliteit, in de ma-
nier waarop we de dingen doen. Tegelijkertijd is dit het moeilijkste om te veranderen.
Toch is het ons gelukt met hulp van onze collega's van Kompaan.”

“Zo hielpen onze Nederlandse collega's ons om een behoefte van onze kinderen te zien,
waar we eigenlijk nooit over hadden nagedacht – de behoefte om de relatie met hun
ouders te behouden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen richtten we in 2005 een



speciale bezoekruimte in, waar ouders en familieleden met hun kind één-op-één tijd
kunnen doorbrengen in plaats van buiten het gebouw te moeten wachten.”

”De medewerkers moesten ook hun houding tegenover de ouders van de kinderen
veranderen, leren om hen niet te veroordelen en om het privéleven van de kinderen
te respecteren.”

“De collega's van Kompaan hebben ons ook geholpen de kinderen te betrekken bij
beslissingen in het tehuis. We waren zeer verrast een bijeenkomst bij te wonen waar-
in cliënten van Kompaan de staf trainden. Wat kan een kind een volwassene nu le-
ren? En wat bleek - HEEL VEEL!”

De volledige tekst staat op onze website www.oeku.nl

Het bezoek van Bogdan Bashtovy werd ook gebruikt om met de medewerkers
van Kompaan te praten over trainingen in 2010 en om de Mytylschool en het
dagverblijf de Paraplu in Utrecht te bezoeken. Aleftina Ivashkova, de directeur
van de school in Tsrupinsk en Galina Sokolova, een medewerker van het  sup-
portcentrum waren hierbij aanwezig. Met deze bezoeken werd een begin ge-
maakt met een verder te ontwikkelen inhoudelijke uitwisseling met Nederland.

Nieuwe tournee en CD van jongens-
koor Dzvinochok uit Kiev

Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev
heeft ook in 2009 een tournee door
Nederland gemaakt. Helaas hadden
we deze keer niet de middelen en vrij-
willigers om hen in de regio Utrecht te
ontvangen. Wel hebben enkele men-
sen van OeKU teksten van hun nieuwe
CD "Musical Rendez-Vous" in het Ne-
derlands vertaald. De CD bevat een
schitterende collectie van Oekraïense
en internationale geestelijke en wereld-
lijke muziek, waaronder ook op muziek
gezette gedichten van Josef Brodsky
en Sergey Yesenin. Wie belangstelling
heeft voor deze CD kan contact opne-
men met het secretariaat van OeKU.
Het koor wil graag in november 2010
weer naar Nederland komen. Indien
er onder u mensen zijn die, in samen-
werking met de Werkgroep Cultuur van
OeKU, een concert voor hen willen
organiseren en de groep (ca. 50 per-
sonen) voor 1 of 2 nachten in gastge-
zinnen kunnen onderbrengen, verne-
men wij dat graag..

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.

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

Secretariaat: secretaris@oeku.nl
Pastoor van Nuenenhof 2

3511 RL Utrecht
Postbank 5909694

Steun OeKU,
wordt donateur!

Stuur een briefje of email met uw
gegevens naar het secretariaat en
maak een bedrag – bijvoorbeeld
€ 25 - over op Postbank 5909694
t.n.v. Stichting 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.

Zie voor meer informatie onze web-
site: www.oeku.nl
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