
Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht februari 2015 
 
Beste vrienden en donateurs van de Stichting OeKU. 
 
Zoals U van ons gewend bent, ontvangt u in het begin van het nieuwe jaar de OeKU-Nieuwsbrief. In deze 
Nieuwsbrief vindt U een overzicht van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor 2015. 
Het jaar 2014 was een “turbulent” jaar in Oekraïne waardoor onze hulp meer dan nodig was en is. Daarom is het 
bestuur zeer verheugd dat we weer veel giften van donateurs en stichtingen mochten ontvangen.  
Die giften maken het ons mogelijk onze projecten voort te zetten. 

Heel hartelijk dank voor uw steun. 
Een jaar geleden, tijdens het massale protest op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev schreven we over het belang van het 
associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie. Niemand kon toen vermoeden dat Oekraïne nu een land in oorlog is 
met duizenden doden en honderdduizenden ontheemden. Plotseling gaat het niet meer over de toekomst van Oekraïne 
maar om het overleven. Gelukkig hebben we, door de vele extra giften, een aantal jongeren kunnen helpen om te vluchten 
uit Oost-Oekraïne en ze weer een veilige plek kunnen aanbieden.  
De oorlog kwam voor Nederland wel heel dichtbij door het neerhalen van de MH 17. Veel Oekraïners leefden mee met het 
verdriet van de nabestaanden van de ramp en lieten ons dat weten. 
Dit jaar dreigt helaas weer een zwaar jaar te worden voor Oekraïne en zal de veerkracht van haar inwoners wederom zwaar 
op de proef worden gesteld. Hopelijk komt er spoedig een eind aan het zinloze bloedvergieten en aan het lijden van de 
Oekraïense bevolking.  
De stichting OeKU zal zoveel mogelijk blijven helpen en ondersteunen. 
 
Namens het bestuur,        
Miep de Jong. 
 

De nieuwsbrief wordt in kinderhuis 12 met interesse 
bekeken:   
 

 
 

Financiële acties                                  Maloek  
De activiteiten van de werkgroep Maloek werden vanaf juni 
2014 bepaald door de oorlog in Oost-Oekraïne. Bogdan 
Bashtovy hield ons per email op de hoogte van de situatie 
ter plekke en van de steun die zij boden. Om hen hierbij te 
helpen startten we als OeKU een extra financiële actie. We 
deden dit in samenwerking met Theo Cappon, oud-voor-
zitter van de Nederlandse Janusz Korczak Stichting. 
(www.korczak.nl)  

Tot onze vreugde vond de actie veel respons. De acties 
brachten samen 9.000 euro op.  
Het geld was hard nodig. In het begin hielpen de 
vrijwilligers van het support centrum vooral de jongeren ter 
plaatse. “Zoals bijv. Fedja, een jongeman die aan een rol-
stoel gebonden is en vrouw en kind heeft. Hij heeft 
medische hulp nodig, maar kan de stad, die door pro-
Russische troepen omsingeld is, niet verlaten. Gelukkig 
kan ik nog wel geld op zijn rekening storten en kan hij bij 
de plaatselijke apotheek zijn medicijnen kopen”  
 
Ook ontvingen we een genereuze gift van 25000.00 euro 
van de Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging in 
Nederland. Hierdoor kan het supportcentrum 25 geëva-
cueerde jongeren een jaar lang onderdak verschaffen en 
hen tegemoet komen in de kosten voor levensonderhoud 
en medische hulp.  
 
Aan de vele problemen lijkt geen einde te komen. In te-
gendeel, het leven wordt steeds moeilijker. Extra finan-
ciële steun zal ook in 2015 nodig zijn.  
 
In november schreef Bogdan Bashtovy:  
“We zijn vooral bezig met het ondersteunen van jongeren 
in Oost-Oekraïne.  Dit  is,  helaas,  heel  hard nodig.  De situ-
atie in de door de rebellen gecontroleerde gebieden wordt 
steeds slechter en ik probeer weer om jongeren te evacu-
eren. Donetsk heeft zwaar onder vuur gelegen. Twee 
schoolverlaters zijn gewond geraakt. De regering heeft alle 
bankhandelingen opgeschort in de door rebellen gecon-
troleerde gebieden. Hierdoor is het nog moeilijker om hulp 
te geven. Er kan geen geld overgemaakt worden en mensen 
kunnen geen geld meer opnemen. Er gaan geen treinen 
meer van Kiev naar Lugansk en Donetsk. Ik moet nu geld 
overmaken aan Julia (zij was ook in Nederland) of andere 
oud-bewoners van de kinderhuizen in door Oekraïne 
gecontroleerde gebieden en zij brengen het geld naar 
Donetsk. Vika moest naar haar dorp in de Donetsk regio 
om papieren op te halen en ook aan haar heb ik geld mee-



gegeven. De verhalen die ik hoor over de door de rebellen 
bezette gebieden zijn afschuwelijk. Mensen gaan dood van 
de honger. Al meer dan 6 maanden is er geen salaris 
betaald. Een jongere vertelde mij dat hij er over denkt zich 
aan te sluiten bij de rebellen, omdat hij dan wat zal 
verdienen. Het is verschrikkelijk dat mensen bereid zijn de 
wapens op te nemen, alleen maar om zelf te overleven en 
voedsel te kunnen kopen… Ik probeer de jongeren te over-
tuigen geen direct deel te nemen aan het conflict, maar ik 
begrijp ook dat ze in vreselijke omstandigheden leven. Ik 
waarschuw ze dat ze, wanneer ze besluiten de wapens op te 
nemen, geen hulp meer zullen krijgen van onze orga-
nisatie”. 
 

 
 

Ook medewerkers en jongeren van kinderhuis 12 zamelen kleding en 
schoenen in voor de kinderen in oost Oekraïne  

 
Werkgroep ‘mensen met een functiebeperking’ in 

2014 en 2015 
 
Project Care for daycare 
Het project is gericht op het geven van een basistraining - 
basic care - aan personeel en ouders van vijf centra voor 
dagopvang en dagbehandeling van kinderen met een ver-
standelijke beperking. Deze vijf dagcentra zijn nieuw en 
liggen in Ivano – Frankivsk, in westelijk Oekraïne. Deze 
centra voor dagopvang en dagbehandeling betekenen een 
grote vernieuwing ten opzichte van de bestaande kinder-
tehuizen. Vertrekpunt nu is de woonsituatie – en dus de 
relatie - van het kind bij/met zijn of haar ouders. Dit in grote 
tegenstelling tot de praktijk van de bestaande (residentiële) 
kindertehuizen, waar praktisch sprake is van wees zijn of 
waar in elk geval een grote kloof bestaat tussen ouders en 
kinderen, nog afgezien van de geïsoleerde ligging van 
deze tehuizen buiten de gemeenschap.  
In drie centra verblijven er per centrum 16 kinderen, in de 
twee andere centra gaat het om acht kinderen elk. Het 
totaal bedraagt 64 kinderen. Een team van 7 specialisten, 
therapeuten en verzorgers, is werkzaam in elk van de vijf 
centra. Het probleem is dat de basisopleiding van deze 
teamleden in Oekraïne niet 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 dienstverlening, in het bijzonder waar het kin-
deren met een ernstige, meervoudige handicap betreft. De 
verbetering van de competenties van de teamleden van de 
nieuwe dagcentra zal bijdragen aan een betere zorg voor 
de kinderen met een handicap en aan meer gerichte steun 
aan de gezinnen. De training richt zich op basale 
vaardigheden bij de verzorging, met name ook op voeding 
en daarnaast op een op de ontwikkeling van het kind 
gerichte benadering. In directe samenhang hiermee zal de 
training ook voor de ouders ondersteunend werken 
(empowerment) en zullen zij meer kennis en vaardigheden 

opdoen voor de omgang met hun kind. Naast het orga-
niseren van deze training willen we in de vijf instellingen 
ook investeren in hulpmiddelen en spelmateriaal. Het pro-
ject wordt mede ondersteund door Wilde Ganzen 
Hilversum. 
 

 
 

Fondsenwerving in 2014 
In 2014 hebben wij op 18 september een benefietmaaltijd 
georganiseerd in samenwerking met Karmazorg. Op 10 
november traden het koor Close Focus en de dansgroep 
Garoon op tijdens een prachtig benefietconcert in huize 
Tolsteeg. Zie foto’s. Ook zijn we begonnen met de fond-
senwerving. We liggen op koers dankzij de betrokkenheid 
van velen. 

2015                                                       
In 2015 gaan we verder met ons project. Op 1 maart is er 
om 16.00 uur een benefiet pianoconcert waarin Alain 
Escudero zal optreden. Het concert zal plaats vinden in de 
Kathedrale Koorschool, Plompetorengracht 5 te Utrecht. 
Kaarten à €10,00 zijn te bestellen via de mail: 
itabeuk@hetnet.nl.  
Ook zullen we lezingen geven bij serviceclubs en met de 
steun van fondsen en donateurs zullen we in juli de fond-
senwerving van het project afsluiten. 
 

 
Alain Escudero 

Speelt Scarlatti en Mozart  
 

Zondag 1 maart 2015 
16.00 uur uur); 

Kathedrale Koorschool Utrecht, 
 

 
In het najaar van 2015 zal onze partnerorganisatie in Lviv 
de trainingen verzorgen en tevens zal zij zorgdragen voor 
de nodige investeringen in spelmaterialen en hulpmidde-
len. Daarmee wordt het project eind 2015 afgesloten. 
 
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 belang. 
Mocht U belangstelling hebben om daadwerkelijk deel te 
nemen aan de werkgroep, neemt u dan contact met ons op 
via de website. 
 
Namens de werkgroep,  Hans Beuk 
 

 



 
 

Jongeren uitwisseling (27 april tot 3 mei 2014 ) 
 

Aan dit tegenbezoek aan Nederland namen 7 jongeren 
deel. Het was voor iedereen, ook voor ons Nederlanders, 
een bijzonder bezoek. Niet alleen omdat de jongeren uit 
Oekraïne erg geïnteresseerd waren in het programma en 
levendig met elkaar en met de Nederlandse jongeren in 
gesprek gingen, maar ook omdat de jongeren uit verschil-
lende delen van Oekraïne kwamen waaronder Lugansk en 
Donetsk, de steden waar nu hevig gevochten wordt. 
Inmiddels zijn zij met hulp van Bogdan Bashtovy naar Kiev 
geëvacueerd. Ze hebben alles moeten achterlaten. We 
hopen dat de positieve ervaringen opgedaan tijdens de 
reis hen ook in de toekomst enige steun geeft. Of zoals 
een van de jongeren schreef: “Ik heb op deze reis ontdekt dat 
het belangrijk is om positief te blijven, te blijven lachen, 
zelfvertrouwen te hebben, doelgericht te zijn en ondanks alle 
problemen het beste te blijven hopen.”  
 
Enkele indrukken van de Oekraïense jongeren:   
.. “De volgende dagen gingen we naar instellingen waar ze hulp 
bieden aan mensen met problemen in hun gezin, naar de 
dierentuin, naar de zee enz. Ik vond de ontmoetingen met al die 
nieuwe mensen het leukst! Ik was verbaasd te zien hoe de 
Nederlandse staat zich bekommert om de buitenlanders. Ook 
vond ik het opvallend dat het in de steden zo schoon is. En ik 
was helemaal enthousiast toen we met een echte pijl en boog 
mochten schieten en in touwen konden klimmen en we naar een 
uitvoering van muziek van Mozart gingen. Dat we naar de zee 
gingen vond ik geweldig, de wind was heel sterk. Ik rende van 
het duin naar beneden en had het gevoel dat de wind me bijna 
optilde. Dit was zo mooi en romantisch! Zo’n gevoel, emotie 
had ik nog nooit gehad, maar ik had er wel altijd van ge-
droomd.”.  
 

 
 
“Het belangrijkste echter was dat we een hechte vriendengroep 
werden. We hadden altijd weer nieuwe gespreksonderwerpen. En 
we hadden het heel gezellig met elkaar. Dit was mijn eerste en 
beste reis naar Nederland, ik zal hem mijn leven lang niet 
vergeten!” 
“ Veel indruk maakte op mij het feit dat ik, lopend door Tilburg 
en Amsterdam, niet voortdurend naar beneden hoefde te kijken 

zoals in Oekraïne, De stoepen zijn vlak en mooi geplaveid 
zonder grote barsten of andere obstakels.” 
 

Het verhaal van Fedja en zijn gezin;  
een hartverwarmend voorbeeld 

  
Over de elders genoemde Fedja berichtte Bogdan begin 
juli dat hij met zijn gezin die dag het oorlogsgebied had 
kunnen verlaten: “Ze zitten in de trein op weg naar Kiev. Twee 
gehandicapte mensen met een rolstoel, tassen en een 3 jaar oud 
kind. Langs militaire blokkades, bombardementen onderweg enz. 
Ik hoop zo dat ze morgen veilig zullen aankomen! De trein zou 
om 12 uur  moeten  aankomen,  maar  de  treinen uit  Lugansk zijn  
vanwege de oorlog vaak vier tot zes uur vertraagd”. 
De volgende dag: “Wat zijn we opgelucht: Fedja en zijn 
gezin zijn in Kiev aangekomen! Het heeft ons 150 euro gekost 
om ze hier te krijgen. De gewapende lieden van de zogenaamde 
‘Volksrepubliek Lugansk’ eisen geld van hen die het gebied wil-
len verlaten. Zelfs van mensen als Fedja. Ongelooflijk. Er waren 
geen treinkaartjes dus brachten Fedja en zijn gezin de nacht door 
in het piepkleine compartimentje van de conducteur. Warm en 
benauwd, maar na 24 uur kwamen ze doodmoe maar heel 
gelukkig aan in Kiev. Ze zijn nu veilig in kinderhuis 12. Met 
veel verdrietige verhalen over de stad waar ze vandaan komen”.  
 

  
 
Niet lang hierna kwam het bericht dat ze voor Fedja en 
zijn gezin in een dorp buiten Kiev een huisje hadden ge-
vonden waar hij tijdelijk terecht kon. Ideaal was het niet. 
Voor het gezin zou het niet eenvoudig zou zijn om in een 
Oekraïens dorp te wonen. Mensen met een handicap wor-
den er vaak moeilijk geaccepteerd. Maar deze zorg bleek 
algauw niet terecht. Al snel leerden ze veel mensen ken-
nen die hen steun aanboden o.a. hout voor de winter, 
aardappelen, honing.  
Hun oude huis in Lutugino is verwoest dus de vraag voor 
hen was “Hoe nu verder?” Ze besloten hun leven in het 
dorp op te bouwen en ze gingen op zoek naar perma-
nente woonruimte. Ze vonden een betaalbaar huisje en 
met financiële steun uit Nederland hebben ze het kunnen 
kopen.  
Op 29 november schreef Bogdan: “Fedja en zijn huis: 
De laatste maand hebben we er hard aan gewerkt. We, 
d.w.z. graduates, dorpsbewoners, ikzelf en nog vele an-
deren. Zelfs Enver kwam vanuit Cherson om te helpen. Er 
moest heel wat papierwerk gedaan worden voordat Fedja 
officieel recht had op het huis. Vorige week is dat allemaal 
afgehandeld. Vorige week is ook de badkamer (toilet en 
douche) aangelegd. Wij hebben alleen de materialen aan-
geschaft. De vorige eigenaars van het huis hebben het 
allemaal voor niks gedaan.. Het zijn geweldige mensen en 
ze helpen Fedja en Lena zoveel ze kunnen. De rol-
stoelhelling hebben ze op aanwijzingen van Fedja 



gebouwd. Niet perfect, maar Fedja is er enthousiast over. 
Morgen verhuizen Fedja en Lena! Ze zijn zo blij! 
Natuurlijk moet er nog meubilair enz. komen, maar dat 
komt wel. Het belangrijkste is dat ze een plaats hebben om 
te wonen in een dorp dat hen steunt.” 
 

 
 

Eindnotitie samenwerking Kiev-Tilburg 
Peride 2004-2014 

‘Het avontuur aangaan, samen leren van verschillen’ 
 
In de voorgaande Nieuwsbrieven heeft u vaak kunnen le-
zen over de samenwerking tussen Stichting Kompaan en 
de Bocht uit Tilburg en kinderhuis nr. 12 en het support-
centrum uit Kiev. Aan deze directe samenwerking is een 
einde gekomen. Als afsluiting hiervan is door vertegen-
woordigers van de deelnemende instellingen de “Eind-
notitie samenwerking Kiev-Tilburg” geschreven. Deze no-
titie is op de website van OeKU te lezen.  
 
In 2004 werd op initiatief van OeKU een eerste uitwisseling 
tussen medewerkers van Kompaan en medewerkers van 
kinderhuis nr. 12 in Kiev georganiseerd. Verkennend en 
onderzoekend werd besloten tot een samenwerkingsver-
band.  Via de train-de-trainer methode hebben de  trainers 
van Kompaan vanuit vragen van de medewerkers uit Kiev 
en in dialoog met hen een trainingsprogramma opgezet. 
Dit heeft grote veranderingen in kinderhuis 12 teweeg 
gebracht; zowel wat betreft de omgang met de kinderen 
als de huisvesting van de groepen in het gebouw. “Datgene 
wat  we  met  z’n  allen  wilden  doen,  is  gedaan.  Er  is  sprake  van  
een structurele ontwikkeling. Kinderhuis 12 is overeind blijven 
staan in een hectische Oekraïense samenleving met zijn on-
stabiele politieke situatie. Meerdere kinderhuizen hebben 
kennisgenomen van de nieuwe werkwijze door een werk-
conferentie in 2009 en een enkele past dezelfde principes 
toe…..” 
 ..“Gaandeweg het project 2004-2012 werd duidelijk dat de 
jeugdigen zelf meer betrokken wilden worden bij het project…. 
Dit leidde tot een aantal uitwisselingen.”  
 
Mochten er vanuit Kiev gerichte, duidelijke vragen zijn aan 
de medewerkers van Kompaan en de Bocht, dan zijn zij  
bereid te bezien wat ze kunnen doen. 
 
 

Steunt OeKU, wordt donateur! 
 

 

 
 

Het supportcentrum in bedrijf.  
In 2014 is het werk van het supportcentrum met steun van Kerk in 
Actie en de Gemeente Utrecht ondanks de oorlog ‘gewoon’ 
doorgegaan  
 
 

 

 
 
De stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) is een humanitaire 
stichting waar vrijwilligers het werk doen. Sinds het jaar 2000 is 
OeKU een zelfstandige stichting, voortgekomen uit de werk-
groep 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 
 

Bestuur: 
Miep de Jong - voorzitter 
Jet van Bennekom - secretaris 
Liesbeth Mulder - penningmeester  
Annette Cramer – lid 
Lies Gualthérie van Weezel – lid 
Henk Sprenkels – lid 

 
 

Secretariaat:  
secretaris@oeku.nl  

Pastoor van Nuenenhof 2 
3511 RL Utrecht  

 

 
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 
 

 


