
Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht februari 2011 
 
 
Beste vrienden en donateurs van OeKU 
 
Voor u ligt de Nieuwsbrief van OeKU die een keer per jaar verschijnt en waarin het bestuur u wil 
informeren over de voortgang en nieuwe activiteiten van de stichting.      
Ook in het afgelopen jaar hebben we vele giften van u mogen ontvangen, waarmee u ons in staat 
stelt om de projecten te kunnen uitvoeren. Heel veel dank voor uw steun. 

 
Het jaar 2010 bracht helaas een andere, meer Rusland gezinde regering in Oekraïne onder leiding van Janoek-
ovitsj. Onze hoop dat er in Oekraïne een stabielere tijd zou aanbreken na de verkiezingen is helaas niet uit ge-
komen. Vooral het terugdraaien van de persvrijheid door het nieuwe bewind baart ons veel zorgen. Echter ook 
nu zien we de kracht van veel Oekraïners die zich de verworven vrijheid van meningsuiting niet meer laten af-
nemen. 
 
Het verzenden van de Nieuwsbrief via de mail is positief gewaardeerd. Vooral de foto’s in kleur zijn erg goed 
ontvangen. Wilt u de Nieuwsbrief per mail en niet meer per post toegezonden krijgen, stuur dan een mailtje naar: 
secretaris@oeku.nl  
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Namens het bestuur, 
Miep de Jong. 
 
 

 Overleg met jongeren over het te creëren centrum 
 

Verslag van de werkgroep ‘mensen met een 
lichamelijke functiebeperking’ 

 
In onze werkgroep stond 2010 geheel in het teken van het 
schoolverlatersproject voor jongeren met een lichamelijke 
functiebeperking te Tsurupinsk. Dit project doen wij in sa-
menwerking met en onder toezicht van Wilde Ganzen en 
NCDO. En we hopen in 2011 de eerste fase van dit project 
met succes af te kunnen ronden. Daarvoor hebben we nog 
de tijd tot en met eind maart 2011. Voordat ik het boven-
staande uitwerk, allereerst nog even heel kort het project: 
 
In het schoolverlatersproject gaat het om de realisering van 
een supportcenter. Zo’n centrum, in de vorm van een wo-
ning in de stad, moet als ondersteuningspunt dienen voor 
de schoolverlaters met een functiebeperking van het wees-
huis van Tsurupinsk, waarmee wij in contact staan. Deze 
schoolverlaters zullen via regulier vervolgonderwijs hun 
plek moeten veroveren in de Oekraïense samenleving. Dat  
betekent concreet zwemmen tegen de stroom in. Hun in-
spanningen dienen niet alleen hun eigen belang, maar zul-

len ook een voorbeeld en inspiratie zijn voor mensen met 
een functiebeperking in het algemeen.  
 
Het centrum: 
 organiseert het maatjesproject; 
 is een ontmoetingspunt/logeerplek; 
 geeft advies en begeleiding. 

 
In 2010 ontplooiden wij hiervoor de volgende activiteiten: 
 donateuractie 
 bedelbrief aan Nederlandse bedrijven in Oekraïne 
 fondsenwerving 
 handdoekenactie 
 Sinterklaasactie 

 
De teller staat nu op € 7.500. Wij hebben nog € 4.700,-- 
nodig om aan het bedrag van € 12.200 te komen.  
Wilde Ganzen en NCDO zullen het bedrag dan aanvullen 
tot € 30.000,--              
Dan is ons doel bereikt! . 
 
Als we ons doel halen – en wij geloven erin - dan zal in 
2011 na de aankoop, verbouwing en inrichting van een 
geschikt pand het supportcenter van start gaan. Wij zullen 
ons vervolgens richten op ondersteunende kennisuitwisse-
ling ten behoeve van het centrum. 
 

 

mailto:secretaris@oeku.nl


Om het  doel te bereiken organiseren wij op vrijdag 4 maart 
a.s. een benefietconcert van Het Lysenko Koor en Close 
Focus in Theater de Musketon te Utrecht waarvoor wij u 
van harte uitnodigen.  
 

 
 
Al deze werkzaamheden worden gedragen door onze 
werkgroep, die in 2010 twee nieuwe leden mocht verwel-
komen: Rieks Swarte en Margriet Visser. Zie voor uitge-
breide informatie over het project en de werkgroep: 
www.oeku.nl 
 
Namens de werkgroep, 
Hans Beuk. 
 

 
Werkgroep Cultuur  

 
De Werkgroep heeft in november 2010 wederom het jon-
genskoor Dzvinochok uit Kiev ontvangen. We hebben het 
koor vier dagen onder onze hoede genomen en de vijftig 
leden van het gezelschap in gastgezinnen in Utrecht en 
Hilversum kunnen onderbrengen. Er werden concerten 
georganiseerd in de Utrechtse Catharinakathedraal (in sa-
menwerking met de Kathedrale Koorschool), de RK Vitus-
kerk in Hilversum, en drie locaties in Brabant. Daarnaast 
werd een kort middagconcert gegeven bij Ludens, een 

Utrechtse organisatie voor kinderopvang, dat zeer enthou-
siast ontvangen werd.  
Wij willen allen die hun belangenloze medewerking aan 
deze tournee hebben gegeven nogmaals van harte danken! 
 
Een stichting waarin al het werk gedaan wordt door vrijwilli-
gers kan altijd de hulp van nieuwe mensen gebruiken, met 
wellicht verse ideeën en voldoende tijd om deze ook uit te 
werken. Niet in het minst geldt dit voor de Werkgroep Cul-
tuur van OeKU.  
Mocht u hiervoor belangstelling hebben , dan nodigen wij u 
uit om contact op te nemen met het bestuur. 
 

  
 

Tuinproject Tsurupinsk 
 

Op 5 juni 2010 vond in de bijzondere kasteeltuinen van 
Kasteel Hernen (in Wijchen bij Nijmegen) de jaarlijkse 
tuinmarkt plaats. Op de tuinmarkt wordt elk jaar onder de 
bezoekers een inzameling gehouden voor een goed doel. 
De voorkeur gaat hierbij uit naar een project in Oost Europa 
dat met tuinen te maken heeft. Dit jaar werd gekozen voor 
het tuinproject van OeKU in Tsurupinsk. Lies van Weezel 
was aanwezig op de tuinmarkt om informatie te geven over 
dit project. 
 
De gevers waren zeer gul: er werd 3.300 euro opgehaald.  
Het tuinproject is onderdeel van een grootschalig onder-
steuningsprogramma - opgezet vanuit Internaat nr. 12 in 
Kiev – voor het kindertehuis annex school in de stad Tsu-
rupinsk. Dit wordt voor een deel gefinancierd door OeKU.  
Er wordt in Tsurupinsk hard gewerkt. Met name bij de 
school. Er is een zeer ideeënrijke en daadkrachtige directri-
ce gekomen die op westerse wijze moderniseringsprojecten 
doorvoert. Nieuwe inrichting van klaslokalen, de aanleg van 
een schoolbibliotheek, een lokaal voor handenarbeid, een 
computerlokaal, een lokaal voor houtbewerking, en ga zo 
maar door.  
Een van haar ideeën is dat het voor haar kinderen van gro-
te praktische betekenis is om basiskennis van tuinieren te 
hebben. Daarom was een van haar dromen een groente-
kas. Met het geld van de tuinmarkt op kasteel Hernen wordt 
dat nu gerealiseerd. Inclusief de erbij behorende gereed-
schappen. Bovendien zullen er cursussen tuinieren geor-
ganiseerd worden zodat de kinderen door een vakkundig 
iemand onderwezen worden.  
 

http://www.oeku.nl/


 
Ondersteuning van jongeren na het internaat  

 
De werkgroep Maloek heeft zich het afgelopen jaar vooral 
bezig gehouden met de ondersteuningsprojecten voor jon-
geren die het internaat op zestienjarige leeftijd dienen te 
verlaten. Om ze te helpen bij de enorme overgang van een 
beschermd leven in het internaat naar een leven op eigen 
benen midden in die samenleving is door (ex-) medewer-
kers van Kinderhuis nr.12 in Kiev in 2004 een NGO opge-
richt die een supportcentrum voor deze kinderen heeft 
opgezet. Concrete activiteiten van dit supportcentrum zijn:  
 Het mentoren project. Jongeren die het internaat verlaten 

krijgen voor twee jaar een mentor die hen helpt bij de 
dagelijkse problemen die ze tegenkomen in hun zelf-
standige bestaan. De mentoren zijn meestal medewerk-
ers of oud- medewerkers van het kinderhuis. De laatste 
jaren nemen ook steeds meer oud-bewoners van het 
kinderhuis deze taak op zich. 

 De telefonische hulpdienst die bij acute problemen dag 
en nacht bereikbaar is voor de jongeren. 

 Een gezamenlijk opgezette spaarregeling, waar de 
jongeren een beroep op kunnen doen bij bijvoorbeeld 
onvoorziene medische kosten of het inrichten van een 
woonruimte. Ieder draagt naar vermogen bij aan deze 
regeling. 

 Een ontmoetingsruimte waar de jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten, internet gebruiken, de was doen, enzovoort. 
Hier worden ook voorlichtingsbijeenkomsten gehouden 
over budgetbeheer, gezondheid, gezinsvorming en 
dergelijke. In noodgevallen kan een jongere tijdelijk 
onderdak vinden in deze ruimte. 

 
Steeds vaker doen ook jongeren van andere internaten in 
Kiev een beroep op dit supportcentrum. Voor zover de fi-
nanciële middelen het toelaten worden ook deze jongeren 
ondersteund.  
 
Door de verslechterde politieke en economische situatie is 
hulp aan de jongeren die een kinderhuis verlaten helaas 
nog meer noodzakelijk geworden. We hopen dan ook in 
2011 het supportcentrum in Kiev te kunnen blijven steunen, 
zodat de medewerkers op hun beurt hun steun aan andere 
kinderhuizen kunnen blijven geven. 
 

 

 
Support ook elders in Oekraïne 

 
Zoals de medewerkers van Kinderhuis nr. 12 en het Sup-
portcentrum destijds steun en scholing kregen van de 
jeugdzorg instelling Kompaan, bieden de medewerkers van 
de supportcentrum nu op hun beurt steun aan andere in-
stellingen die hun jongeren willen helpen in hun zelfstandi-
ge leven. Vooral met het kinderhuis voor lichamelijk gehan-
dicapte kinderen en jongeren en de daaraan verbonden 
school in Tsurupinsk zijn nauwe contacten ontstaan en 
inmiddels wordt in dit stadje in het zuiden van Oekraïne ook 
hard gewerkt om een eigen supportcentrum op te richten. 
Zie werkgroep 'Mensen met een lichamelijke functiebeper-
king'  
De contacten met het kinderhuis voor kinderen met lichte 
leer- en gedragsstoornissen in Mykolaïvka in het zuiden 
van Oekraïne hebben er toe geleid dat dit kinderhuis een 
mentorenproject heeft opgezet. Enkele oud-bewoners van 
Kinderhuis nr.12 in Kiev spelen hierbij een belangrijke rol.  
 

 
 

Excursies van Tsurupinsk en Mykolaïvka naar Kiev 
 

De contacten met deze beide kinderhuizen hebben ook 
geleid tot bezoeken van jongeren uit de kinderhuizen aan 
Kiev. Ze verblijven in Kinderhuis nr. 12 en het supportcen-
trum organiseert excursies in de stad. Behalve dat dit voor 
deze jongeren meestal de enige mogelijkheid is om buiten 
hun eigen kinderhuis rond te kijken hebben deze bezoeken 
nog andere doelen. We noemen er enkele:  
 De begeleidende medewerkers maken op een natuurlijke 

manier kennis met een andere wijze van werken met 
kinderen en hun familieleden. 

 De kinderen en jongeren van kinderhuis nr. 12 én de 
medewerkers trekken op met jongeren met een 
lichamelijke beperking, een ervaring die voor hen geheel. 
nieuw is  

 De bezoeken aan de stad brengen het doorgaans niet 
toegankelijk zijn van gebouwen voor mensen met een 
lichamelijke beperking duidelijk aan het licht. In Oekraïne 
is men niet gewend dat mensen met een lichamelijke



beperking gewoon deelnemen aan het maatschappelijk 
verkeer. In de praktijk blijkt dat bij een volgend bezoek er 
minder wantrouwend en onwennig op deze jongeren 
wordt gereageerd.  

 
De ondersteuning van de steun aan kinderhuizen elders in Oekra-
ine en de bovengenoemde genoemde excursies werden medege-
financierd door:  

  
 

Met Uw financiële steun willen wij in 2011:  
 doorgaan met het steunen van het supportcentrum in 

Kiev en elders. 
 in samenwerking met de jeugdzorgorganisatie Kompaan 

en de Bocht opnieuw een uitwisseling van jongeren uit 
Oekraïne en Nederlands te organiseren. 

 
 

 
Publicatie in het Oekraïense pedagogisch tijdschrift 

“Direktor sjkoly” (de schooldirecteur) 
 
Behalve steun aan andere kinderhuizen om meer individue-
le aandacht aan kinderen te geven schreven twee mede-
werkers van Kinderhuis nr. 12 een artikel in het tijdschrift  
“Direktor sjkoly” (de schooldirecteur) dat in Oekraïne 
uitgegeven wordt onder de titel: Samenwerking; de garantie 
op succes. 
Beide medewerkers zijn de hele periode betrokken geweest 
bij de uitwisseling van het kinderhuis met stichting Kom-
paan in Tilburg. 
In het artikel leggen ze uit wat het belang van deze uitwis-
seling is geweest en hoe het hun manier van werken heeft 
veranderd. Op grond van de ideeën die ze opgedaan heb-
ben, hebben ze, zoals ze in het artikel schrijven:  
 “Een nieuw systeem van opvoedkundig werken ingevoerd, 
gebaseerd op het programma 'Socialisatie van weeskin-
deren in verticale groepen', dat als doel heeft: 

 ieder kind ervaring te laten opdoen met gezinsrelaties 
 het stimuleren van positieve sociale interacties 
 het realiseren van een prettige leefomgeving (eigen 
ruimte voor elk kind), om een veelzijdige individuele en 
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te 
bevorderen. 

 morele en esthetische vorming van de leerlingen en het 
aanleren van een gezonde leefstijl  

 het aanleren van normen en regels zoals die in een 
gezinssituatie en bij sociale interacties gelden 

 het realiseren van gunstige voorwaarden voor de 
sociaal-psychologische ontwikkeling van de kinderen 
en jongeren die uit een onveilige en weinig positieve 
omgeving afkomstig zijn.” 

Over het belang om de contacten met ouders en andere 
familieleden te hernieuwen zeggen ze o.a. het volgende: 
“… De kinderen gaan immers, nadat ze het internaat ver-
laten hebben, meestal weer terug naar hun familie (die 
ze vaak jarenlang niet gezien hebben) en ze weten niet 
hoe ze een band met hun ouders en familieleden kunnen 
opbouwen en zijn daarom doorgaans bang om terug te 
gaan..”.  

Natalja Vinogradova 
 (hoofd van de groepsleiding)  

Natalja Demtsjoek, 
 (leerkracht Oekraïense taal en literatuur) 

 
(Zie voor het hele artikel de website.)   
 
De stichting Oekraine-Kiev-Utrecht (Oe-
KU) 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 er-
kend als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Giften aan onze stichting zijn 
daardoor fiscaal aftrekbaar 

 
Bestuur: 

Miep de Jong - voorzitter 
Henk Sprenkels - secretaris 
Jet van Bennekom - penningmeester  
Annette Cramer – lid 
Lies Gualthérie van Weeze – lid 

 

 
Secretariaat:  

secretaris@oeku.nl  
Pastoor van Nuenenhof 2 

3511 RL Utrecht  
Postbank 5909694 

 
 

Steunt 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 website: www.oeku.nl 
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