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Beste vrienden en donateurs van OeKU. 
Bij deze bieden we u de OeKU-Nieuwsbrief 2014 aan. In de Nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van 
onze activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar. Het bestuur is verheugd dat zij ook het 
afgelopen jaar weer veel giften van donateurs en stichtingen mocht ontvangen. Die giften maken het mogelijk om 
onze projecten verder uit te voeren. 
 

Heel veel dank voor uw steun. 
 
Oekraïne wil niet terug naar een grauw verleden. Dat was een van de vele koppen in de media de afgelopen tijd. De reden 
van het massale protest op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev was de afzegging, op het laatste moment, van het 
associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie door president Janoekovitsj. Eigenlijk is het protest veel breder. Een 
groot deel van de Oekraïense bevolking wil een samenleving naar Europees model, met rechtsgelijkheid en vrijheid van 
meningsuiting , zonder willekeur en corruptie. Men wil niet terug naar een onderhorige positie ten opzichte van Rusland. 
Gelukkig heeft de Europese unie de deur niet helemaal dicht gegooid en blijft er nog hoop voor een betere toekomst voor 
Oekraïense democraten.  
Heeft u een e-mailadres en wilt u de volgende Nieuwsbrief ook per mail toegezonden krijgen, stuur dan een mailtje naar 
secretaris info@oeku.nl.  
 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe. 
Miep de Jong. 
 

 

 
Ook OeKU stapt over op IBAN. 

 
Wellicht hebt u er al over gehoord. Nederland gaat uiter-
lijk 1 februari 2014 over op IBAN- nummers (Internatio-
nal Bank Account Number). 
Bestond het oude bankrekeningnummer uit maximaal 10 
cijfers, het nieuwe nummer bestaat uit 18 letters en cij-
fers. Het laatste deel bestaat uit uw/ons huidige nummer.  
Voor onze donateurs betekent het dat u bij het over-
maken enkele letters moet invullen en meer cijfers. Voor 
het gemak hierbij het nummer: NLI9INGB0005909694 
t.n.v. Stichting OeKU, Jachtlaan 77, 3972 TX Driebergen. 
 

 
 

Werkgroep ‘mensen met een 
functiebeperking’ in 2013 en 2014. 

 
Wij namen als werkgroep in 2013 afscheid van Jan 
Jongerius. Zijn afscheid hing samen met zijn pensio-
nering. Jan heeft sinds 2001 deel uitgemaakt van onze 
werkgroep namens UW (Utrechtse Werkbedrijven). Mede 
naar aanleiding van dit afscheid zijn wij op zoek (gegaan) 
naar versterking van onze werkgroep. Bij verschillende 
vrijwilligersorganisaties hebben wij een vacature ge-
plaatst. Wij hopen dat dit in 2014 tot resultaat leidt. Als U 
zich als lezer voelt aangesproken, dan vragen wij U met 

 
 
ons contact op te nemen. Dat kan via het bestuur van de 
OekU. Welkom! 
 
In 2013 sloten wij, samen met Wilde Ganzen, onze part-
ner in deze, het project Tsoeroepinsk af. Dat project be-
trof een basic-care training voor medewerkers van een 
kindertehuis en daarnaast deden we allerlei materiële in-
vesteringen in hetzelfde huis, zoals de inrichting van een 
snoezelruimte. In het vorige nieuwsbulletin berichtten wij 
uitvoerig hierover. In 2013 vernamen we via een van de 
bestuursleden van de OekU dat de resultaten van de trai-
ning buitengerwoon positief hebben doorgewerkt in de 
werkwijze van het kindertehuis en benadering van de kin-
deren.  
Van 13 t/m 19 april zijn Christine Gemke (spelbegeleid-
ster en coördinator vrijwilligers), Cinta Belderbos (mu-
ziektherapeute) en Suzanne Ruijters (logopediste en in-
clusiewerker) in Lviv in Oekraïne geweest. Zij bezochten 
daar ‘Dzherelo’, een kinderdagcentrum voor kinderen en 
jongvolwassenen tot 35 jaar met een beperking. Ook is er 
een polikliniek voor vroegtijdige interventie. Een team van 
de daar werkzame therapeuten heeft in samenwerking 
met Socires (www.socires.nl) een zeer succesvolle ba-
siscursus ontwikkeld voor verzorgenden in de vele grote 
internaten voor kinderen met beperkingen in Oekraïne. Zij 
dragen daardoor bij aan het verbeteren van de kwaliteit 



van leven van deze ‘weeskinderen’. Stichting OeKU heeft 
vorig jaar een basiscursus gefinancierd in Tsoeroepinsk 
(Z-Oekraïne). Christine en Suzanne hebben deze cursus 
bijgewoond.  
 

 
 
Workshops  
De vraag die aan Christine, Cinta en Suzanne gesteld 
werd, was om extra kennis te brengen op het gebied van 
communicatie/spel/muziek. Hier is nog weinig ervaring 
mee, in het bijzonder wat betreft kinderen met een laag 
ontwikkelingsniveau of ernstige meervoudige beperking-
en. Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden met therapeuten, 
psychologen en directie. Met behulp van een film, ge-
sprekken en voorbeelden is er kennis over deze onder-
werpen gedeeld. Daarnaast hebben zij 7 workshops ge-
geven in de klassen, in de vorm van kleine concertjes 
voor de kinderen en hun dagelijkse begeleiders en leer-
krachten. De workshops werden in de tweede cirkel ook 
bezocht door directie, psychologen, therapeuten, ouders 
en leden van het team vroegtijdige interventie. Tijdens de 
workshops werd d.m.v. spelmateriaal, muziek, pictogram-
men en gebaren veel aandacht besteed aan communi-
catie, interactie en het samen beleven van plezier.  
 
Nieuw werkplan en nieuw project. 
In 2013 stelden wij een nieuw werkplan op en ook een 
nieuw projectplan. Dit nieuwe project is opnieuw gericht 
op het geven van een basistraining, basic-care, maar nu 
aan personeel en ouders van 5 centra voor dagopvang 
van kinderen met een verstandelijke beperking. Alle vijf 
de dagcentra in Ivano Frankivsk, waarop ons project zich 
richt, zijn nieuw. Deze centra voor dagopvang en dag-
behandeling betekenen een grote vernieuwing ten opzich-
te van de bestaande kindertehuizen. Vertrekpunt is de 
woonsituatie – en dus de relatie - van het kind bij/met zijn 
of haar ouders. Dit in tegenstelling tot de praktijk van de 
bestaande (residentiële) kindertehuizen, waar een grote 
kloof bestaat tussen ouders en kinderen, nog afgezien 
van de geïsoleerde ligging van deze tehuizen buiten de 
gemeenschap.  
 
In drie centra verblijven per centrum 16 kinderen, in de 
twee andere centra gaat het om 8 kinderen. Een team 
van 7 specialisten, therapeuten en verzorgers is werk-
zaam in elk van de vijf centra. Het probleem is dat de 
basisopleiding van deze teamleden in Oekraïne niet vol-
doende voorziet in basale kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om te werken met kinderen met een handicap. 
Zij zijn feitelijk niet opgeleid op dit terrein van dienstver-
lening, in het bijzonder waar het kinderen met een ern-
stige, meervoudige handicap betreft. De verbetering van 
de competenties van de teamleden van de nieuwe dag-

centra leidt tot een verbetering in de omgang met de 
kinderen met een handicap. Het geeft steun aan de ge-
zinnen. Het gaat dan om basale vaardigheden bij de 
verzorging, met name ook voeding en daarnaast een op 
de ontwikkeling van het kind gerichte benadering. In di-
recte samenhang hiermee zal de training ook voor de 
ouders ondersteunend werken (empowerment) en zullen 
zij meer kennis en vaardigheden opdoen in de omgang 
met hun kind. Naast de training zullen in de 5 centra ook 
investeringen gedaan worden in hulpmiddelen en spel-
materialen. Zodra de details van het projectplan in over-
leg met onze partner in Oekraïne zijn uitgewerkt, zullen 
we het plan indienen bij Wilde Ganzen te Hilversum. 

Fondswerving 
Voor de financiering van het project zullen wij verschi-
llende activiteiten ontplooien: donateursactie, fondswer-
ving, benefietconcert en benefietmaaltijd, lezingen. Daar-
naast zullen we de nodige publiciteit verzorgen. 
 
Facebook. 
U kunt ons blijven volgen op de website van de OekU 
(www.oeku.nl) en op onze eigen facebookpagina: 
https://www.facebook.com/OekuWerkgroepMensenMetEenBeperking 
 
Uw steun en belangstelling zijn voor ons van groot be-
lang.  
Namens de werkgroep,  
Hans Beuk 

 
Het supportcentrum 

 

 
 

De activiteiten van het support centrum in Kiev en elders 
nemen toe. Er zijn inmiddels intensieve kontakten met 
kinderhuizen in Kiev, Mykolaivka, Tsoeroepinsk, Donetsk 
and Lutugino, Het centrum in Kiev kan gezien worden als 
de ‘hoofdvestiging’.  
In de zomer van 2013 werden 82 jongeren afkomstig uit 6 
kinderhuizen geholpen bij het vinden van een vervolgop-
leiding en woonruimte. Dat was een moeilijke en tijd-
rovende opgave. Opleidingen voor vervolgonderwijs zijn 
vaak erg huiverig om jongeren afkomstig uit een kinder-
huis voor kinderen met leerprobleem, zoals kinderhuis nr 
12 in Kiev, of kinderen met een lichamelijke beperking, 
zoals de jongeren uit het kinderhuis in Tsoeroepinsk, toe  
te laten.  
Om met de opleidingen kennis te maken, en hen duidelijk 
te maken dat ook zij bij problemen met de jongeren een 
beroep kunnen doen op de steun van het supportcentrum 
moest er veel gereisd worden. Bogdan, jongeren en 
collega's waren dan ook erg blij dat we ook in de 
reiskosten konden bijdragen. Uw gift als donateur van 
OeKU en van andere particulieren werden dit jaar nog 
verdubbeld door de gemeente Utrecht en Kerk in Aktie. 
Bij elkaar leverde dit een behoorlijk bedrag op waar we 



allen blij mee waren. Want er zijn nog veel meer onkosten 
zoals bv. de telefoonkosten. Er is een permanente 
telefoondienst waar jongeren terecht kunnen voor hun 
vragen en problemen zoals b.v. bij een conflict met de 
politie, de leiding van hun studentenhuis, buren in de flat, 
de huisbaas of de werkgever. Het kan ook om medische 
kosten gaan zoals bijv. de kosten voor een zieken-
huisopname, medicijnen of de reparatie van een kapotte 
rolstoel.  
 

 

Naast de individuele steun die aan jongeren geboden 
wordt, is het verbeteren van de beroepskansen voor deze 
jongeren een belangrijk aandachtspunt. Een paar voor-
beelden uit een email van Bogdan Bashtovy:  
“Van het geld kochten we o.m. materiaal voor de 
vakschool in Tsoeroepinsk. Ook met hen werken we nu 
intensief samen omdat 100 van de 300 leerlingen op de 
school afkomstig zijn uit de verschillende kinderhuizen in 
Tsoeroepinsk. We proberen de school van nieuw materiaal 
te voorzien, zodat de jongeren opgeleid kunnen worden in 
de moderne technieken”.  
“We droegen bij aan het onderhoud van de kas van het 
kinderhuis en van de school in Tsoeroepinsk. In Kiev 
kochten we zaad en gereedschap. De kinderen kweken 
groenten zodat de kinderen in beide kinderhuizen meer 
verse groenten kunnen eten. En de groenten en de planten 
werden met winst verkocht! Hierdoor was onze financiële 
steun dit najaar niet meer nodig! De vaardigheden die de 
kinderen bij het werken in de kassen en in de tuinen 
opdoen zijn erg belangrijk omdat bijna alle kinderen van 
het platteland afkomstig zijn”.  
“Ik hoop dat het akkoord is dat we van het geld ook 
handvaardigheidsbenodigdheden hebben gekocht. Veel li-
chamelijke gehandicapte kinderen verdienen wat geld met 
de verkoop van door hen gemaakte producten van hout, 
papier en verf. We hebben voor de school in Tsoe-
roepinsk heel wat werkstukken verkocht. En we helpen de 
oud-leerlingen bij het verkopen van hun zelfgemaakte 
producten”.  
“We kochten 3 laptops voor de schoolverlaters die aan de 
universiteit of college studeren, Igor, Grisha and Lena. 
Deze zijn onontbeerlijk tijdens de studie. Zolang ze 
studeren kunnen ze de computer gebruiken. En als ze 
slagen mogen ze hem houden. (We dachten dat dit ook  
voor hen een stimulans zou zijn om door te gaan)”. 
 

  

De medewerkers van het support centrum 
 
Bogdan Bashtovy zou nooit zo veel van de grond krijgen 
als hij alles alleen moest doen!. Zowel medewerkers uit 
de verschillende kinderhuizen als jongeren die er vroeger 
woonden zijn vrijwilliger in het support-centrum.  
Sasha, inmiddels chauffeur bij een vliegtuigmaatschappij 
helpt bij het vervoer en het doen van reparaties. Oksana 
geeft leiding aan een afdeling van een grote supermarkt 
en helpt jongeren met het vinden van werk. en hoe ze 
hun baan kunnen houden. Natasja, huisvrouw en moeder. 
geeft advies over opvoeding en verzamelt kinderkleren en 
deelt ze uit.  
 
Op ons verzoek vertelt Victor, opgegroeid in het kinder-
huis in Tsoeroepinsk over zijn ervaringen.  

 
“Ik ben Victor Boelka. Ik ben op 5 
januari 1985 in de stad Vinnitsa ge-
boren. Mijn ouders verlieten mij in 
dat zelfde jaar, volgens mij omdat ik 
geboren ben met misvormde handen 

en benen. Zo werd ik wees. 
Tot september 1993 woonde ik in een weeshuis in de 
regio Vinnitsa. Daarna werd ik overgeplaatst naar het 
kinderhuis voor kinderen met een ernstige lichamelijke 
handicap in Tsoeroepinsk, waar ik 13 jaar woonde (1993-
2006). Ik heb hier een heerlijke jeugd gehad die ik niet 
snel zal vergeten. 
In augustus 2006 verliet ik het kinderhuis en ging stu-
deren in Kamjanets Podilski aan het instituut voor 
economie en planning. Ik was erg actief in het studen-
tenleven – ik was voorzitter van de Studentenraad, nam 
deel aan verschillende activiteiten en organiseerde eve-
nementen. Dit heeft mij geholpen mijn persoonlijkheid te 
ontwikkelen. Nadat ik in juni 2009 afstudeerde als sociaal 
werker werd ik toegelaten tot de Staatsuniversiteit in 
Cherson, waar ik de opleiding tot personeelswerk in het 
sociaal werk volgde. In mei 2012 behaalde ik mijn di-
ploma  en  sinds  die  tijd  werk  ik  bij  de  Gemeentelijke  
Sociale Dienst in Cherson. Ik organiseer en begeleid 
sociale evenementen en informatiecampagnes enz.  
Tegenwoordig ben ik ook actief in de plaatselijke non- 
profit organisatie “Organisatie voor de bescherming van 
burgerrechten van mensen met lichamelijke beperkingen”. 
Samen met de Nationale Vereniging van Mensen met een 
Lichamelijk Beperking in Oekraïne, organiseren we 
seminars en trainingen om mensen met beperkingen te 
leren op te komen voor hun rechten. 
Heb ik vrienden? Jazeker! Mijn grote 'familie' bestaat uit 
trouwe vrienden waar ik een nauw contact mee heb, allen 



schoolverlaters van het kinderhuis in Tsoeroepinsk. Ik kan 
altijd  op  ze  rekenen.  In  februari  kwam  ik  vanwege  
ernstige medische problemen met mijn been in het 
ziekenhuis in Cherson terecht. Ik moest dringend ge-
opereerd worden, maar kon dit met mijn maandelijkse in-
komen van 1500 grivna niet betalen. Dankzij de hulp van 
mijn vrienden en het Supportcentrum in Kiev werd ik 
toch geopereerd en herstelde snel. 
De schoolverlaters van het kinderhuis houden contact met 
elkaar en steunen elkaar. We hielpen bijv. Enver Settarov 
en zijn vrouw, toen zij een kind verwachtten. We haalden 
geld op voor de meest noodzakelijk zaken, babykleertjes, 
een wieg, luiers enz. 
Ook Fedir Romanov helpen we regelmatig. Hij lijdt aan 
leukemie en zijn behandeling kost veel geld. Voor hem, 
hij heeft een vrouw en dochtertje, is dit niet op te brengen. 
Om onze ervaringen, vreugden, zorgen en gedachten uit te 
wisselen komen we een paar keer per jaar bij elkaar. Kerst 
en Nieuwjaar vieren we altijd heel gezellig samen. 
Uit Charkov, Lviv, Kiev, Kamjanets Podilski en veel 
andere plaatsen in Oekraïne komen de schoolverlaters 
naar Cherson. 
Mijn persoonlijke levensmotto is: “Laten we onze krach-
ten bundelen voor een betere toekomst!” 
 

 
 
De werkgroep Maloek heeft voor 2014 het vol-
gende op het programma staan: 
- voortzetting van de inhoudelijke en financiële steun 

aan de activiteiten van het supportcentrum in Kiev en 
elders; 

 
- organisatie van een tegenbezoek van de jongeren uit 

Oekraïne aan de Nederlandse jongeren;  
In 2012 bezocht een aantal jongeren en medewerkers uit Tilburg 
en omgeving Kiev en in mei 2014 wordt het tegenbezoek 
gebracht. De jongeren die nu naar Nederland komen zijn 
vrijwilligers van de supportcentra . Naast toeristische uitstapjes 
zullen de jongeren ervaringen uitwisselen over de jeugdzorg in 
Oekraïne en Nederland.  
 
- het faciliteren van een studiebezoek aan Nederland 

van onder meer Aleftina Vasiljevna, directeur van de 
school in Tsoeroepinsk.  

Aleftina Vasiljevna was, op ons verzoek, vijf jaar geleden ook in 
Nederland. Ze deed toen veel ideeën op waarvan ze er een 
aantal heeft gerealiseerd. Onder haar leiding werd de school 
voor kinderen met leerproblemen en/of lichamelijke beperkin-
gen een van de meest innovatieve scholen in de regio. Aleftina 
gaf aan dat ze graag weer naar Nederland zou komen om én 
inspiratie op te doen én bemoedigd te worden in haar over-
tuiging dat mensen met een beperking vaak in staat zijn een 

zelfstandig leven te leiden. In de Oekraïense samenleving wordt 
daar vaak heel anders over gedacht.  
 

 
Kinderen van kinderhuis 12 bekijken het fotoboek dat 
gemaakt is door de Nederlandse jongeren over hun 
reis naar Kiev.  

 
De stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) is een hu-
manitaire stichting waar vrijwilligers het werk doen. Sinds 
het jaar 2000 is OeKU een zelfstandige stichting, voort-
gekomen uit de werkgroep Kiev van de Oost-Europa-
Kring in Utrecht. Sinds 1 januari 2008 is de stichting er-
kend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gif-
ten aan onze stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar 
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Secretariaat:  
info@oeku.nl  

Pastoor van Nuenenhof 2 
3511 RL Utrecht  

 

 

Steunt OeKU, wordt donateur!  
  
Stuur een briefje of email met uw gegevens naar het 
secretariaat en maak een bedrag – bijvoorbeeld € 25 - 
over op NLI9INGB0005909694 t.n.v. Stichting OeKU, 
Jachtlaan 77, 3972 TX Driebergen. 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 
 
 

 


