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Beste vrienden en donateurs van de Stichting OeKU,  
  
Voor u ligt de Nieuwsbrief van OeKU die minimaal een keer per jaar verschijnt en waarin het bestuur u informeert 
over de voortgang en nieuwe activiteiten van de stichting. We kunnen terugkijken op goede resultaten bij onze 
reguliere projecten en mede dankzij uw financiële steun hebben we dit jaar ook andere groepen in Oekraïne kunnen 
ondersteunen.  
  

Hartelijk dank voor uw steun 
  
Verleden jaar sprak ik de hoop uit dat er in 2015 een einde zou komen aan het zinloze bloedvergieten en het lijden van de 
Oekraïense bevolking. Gelukkig is het ergste oorlogsgeweld inmiddels geweken, maar stabiel is het zeker nog niet. De 
bevolking heeft het moeilijk, door de devaluatie van de hrivna zijn de dagelijkse levensbehoeften bijna onbetaalbaar geworden. 
Ook voor het komend jaar blijft onze hulp en ondersteuning hard nodig.  
  
De ondertekening van het associatieverdrag met de EU door president Poroshenko op 16 december 2014 was een historische 
gebeurtenis voor Oekraïne en een aansporing voor verdere ontwikkeling van de prille democratie. Het was dan ook een schok 
voor veel Oekraïners om te vernemen dat Nederland een adviserend referendum gaat houden over dit associatieverdrag, dat 
reeds door Nederland is ondertekend en inmiddels operationeel is. Dit soort verdragen zijn van belang voor ieder land, omdat 
ze de economie versterken en de democratie bevorderen.  
Uit de vele reacties in de media blijkt dat een grote groep in Nederland van mening is dat een associatieverdrag geen 
onderwerp voor een referendum kan zijn. Het referendum lijkt meer in te spelen op emoties en oneigenlijke argumenten dan 
op de feiten. Immers, een associatieverdrag is géén opstap naar het EUlidmaatschap, maar een harmonisatie van 
betrekkingen. Nederland heeft al jaren associatieverdragen met o.a. Syrië, Israël en Jordanië waarover niemand zich druk 
maakt. In deze verdragen worden afspraken vastgelegd over o.a. samenwerking, douaneformaliteiten en intensivering van 
handelsbetrekkingen. Vooral dat laatste is belangrijk voor Oekraïne maar zeker óók voor Nederland als een van de grootste 
investeerders in Oekraïne. Mijn voorstel is dan ook om aan dit referendum niet mee te doen. Om met de woorden van Rob 
van Wijk te spreken: “Weersta de lokroep van een rancunereferendum”.  
Ik wens u veel wijsheid.  
 

Namens het bestuur,  
Miep de Jong.  
 

 

         
 
Beste vrienden van OeKU! 
 

De laatste 20 jaar heeft de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht 
ons geholpen een groot aantal projecten op te zetten die 
het leven van heel veel Oekraïense kinderen en jongeren 
hebben verbeterd en verrijkt. Samen hebben we belang-
rijke veranderingen ten goede doorgevoerd in kinderhuis 
nr. 12 in Kiev en in het kinderhuis in Tsoeroepinsk in de 
regio Cherson. We hebben veel onvergetelijke uitwis-
selingen georganiseerd voor jongeren en jongerenwerkers. 
OeKU heeft ons geholpen een kantoor te kopen voor het 
support centrum in Kiev, wat ons een stevige basis voor de 
toekomst heeft gegeven. Deze en veel andere projecten 
zijn voor ons van groot belang geweest.  
Maar wat OeKU voor ons in 2014 en 2015 heeft gedaan 
was veel meer dan een project. Het was de hulp die vrien-
den bieden wanneer het het hardst nodig is. De tragische 

gebeurtenissen in Oost-Oekraïne hebben het leven van 
velen verwoest. In onze ergste nachtmerries hadden we 
ons niet kunnen voorstellen dat ons land door oorlog ver-
scheurd zou worden, dat honderden mensen zouden 
omgekomen en dat duizenden hun huizen kwijt zouden 
raken en op de vlucht moesten slaan. De omvang van de 
tragedie in Oost-Oekraïne is moeilijk te beschrijven. Net zo 
moeilijk is het om het belang van de hulp die we van onze 
Nederlandse vrienden hebben ontvangen in deze moeilijke 
tijd te beschrijven. Dankzij deze hulp hebben we tientallen 
oud-leerlingen van kinderhuizen kunnen evacueren uit het 
oorlogsgebied in Oost-Oekraïne en nieuw onderdak kun-
nen bieden in andere delen van het land. Dankzij jullie hulp 
hebben we mensen die geen toegang hadden tot de basa-
le levensbehoeften van voedsel en medicijnen kunnen 
voorzien. Jullie hebben hoop gegeven aan mensen zonder 
hoop. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ieder-
een is voor de hulp. Jullie oprechte steun, niet alleen finan-
cieel maar ook moreel, heeft veel voor ons betekend. Jullie 
hebben de betekenis van het oude gezegde ‘A friend in 
need is a friend indeed’ inhoud gegeven. We zijn heel blij 
dat we zulke goede vrienden in Nederland hebben. 

Moge 2016 een jaar van vrede en vriendschap worden. 
Moge jullie huizen gevuld zijn van liefde en geluk! 

Ik ben ervan overtuigd dat we met jullie hulp deze zware tijd 
door zullen komen en veel nieuwe projecten zullen kunnen 
opzetten die de wereld beter zullen maken! 

De allerbeste wensen,  
Bogdan Bashtovy                                                                     
Kiev Support centrum 
 



Werkgroep Mensen met een functiebeperking 

  
Deelnemers en trainers na de uitreiking van het diploma 

 

2015 stond in onze werkgroep helemaal in het teken 
van het project ‘Care for daycare’.  
Dit project heeft als doel het geven van een basistraining - 
basic care - aan personeel en ouders van vijf centra voor 
dagopvang en dagbehandeling van kinderen met een 
verstandelijke beperking. Deze vijf dagcentra zijn nieuw 
opgericht en liggen in Ivano – Frankivsk, in westelijk Oe-
kraïne. Daarnaast investeren we in hulpmiddelen en spel-
materialen, die de training ondersteunen. De totale begro-
ting van dit project bedraagt € 13.253,--, waarvan onze 
werkgroep € 8.550,-- voor haar rekening neemt en Wilde 
Ganzen € 4.703,-- Om dit bedrag bij elkaar te krijgen 
hebben we in de eerste helft van 2015 veel fonds wervende 
activiteiten opgezet.  
 

Hieronder ziet U de resultaten van deze acties:  

De onderstaande fondsen hebben bijgedragen aan ons 
project: 

 Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.  

 Dr. Hofsteestichting  

 Ineke Feitzstichting  

 Kinderfonds van Dusseldorp  
  
Benefietconcerten en benefietdiner  
 Benefietdiner bij Boogh, locatie de Paraplu, in samen-

werking met de Surinaamse stichting Karma Zorg;  

 Benefietconcert van volksdansgroep Garoon samen 
met het close harmony koor Close Focus in samenwer-
king met woonzorgcentrum Tolsteeg;  

 Twee benefietconcerten door klassiek pianist Alain Es-
cudero.  

  
Donateursactie en giften  
De donateursactie is verlopen via Stichting OekU. Een bij-
zondere donatie kwam van studentenvereniging Veritas. 
De lamentocommissie organiseerde een veiling, waarvan 
een deel van de opbrengst bestemd was voor ‘Care for 
daycare’. Bijzonder was ook dat de opbrengst van de col-
lecte van de kerkdienst van Sherpa twee keer bestemd was 
voor ons project. Tijdens de kerkdienst is ook een presen-
tatie van ons project gegeven. Dit alles bracht het beno-
digde bedrag van € 8.550,-- op. In juli kon het groene licht 
gegeven worden aan Lesya Kalandyak en haar collega’s in 
Lviv. Wilde Ganzen maakte het geld over en in september 
vond de training plaats. Die training werd niet aan de vijf 
dagcentra gegeven, maar aan het gezamenlijke team van 
specialisten van zeven dagcentra. De verworven kennis en 
inzichten worden via dit team verder uitgezet in alle centra 
en bereiken zeker ook de ouders. Bovendien zal er nog een 
follow-up plaatsvinden. Inmiddels zijn we bezig met de ad-
ministratieve afhandeling van het project.  
 

  

Wij zijn ervan overtuigd dat het project ‘Care for daycare’ 
een kwalitatief duurzame bijdrage levert aan de zorg voor 
kinderen met een beperking. Die overtuiging stoelt op de 
kwaliteiten van het trainingsteam en op de resultaten van 
eerdere projecten. Ondanks de dramatische (oorlogs)om-
standigheden kon het project volgens plan worden uitge-
voerd. Onze grote waardering gaat uit naar Lesya en haar 
team en zeker ook naar al die mensen en organisaties die 
dit financieel hebben mogelijk gemaakt  
 

Samenstelling werkgroep:  
In 2015 heeft Christine Gemke haar werkzaamheden in de 
werkgroep beëindigd. Wij danken Christine voor haar be-
trokkenheid en inzet. Bijzonder is dat wij Vera Guchte 
mochten verwelkomen in onze werkgroep. Vera is zelf van 
Oekraïense afkomst en dat is extra verheugend.  
  
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  

 

Fedja en zijn gezin 
 

  
 

In de vorige nieuwsbrief (2015) schreven we over Fedja, 
Lena en hun vierjarige dochtertje. In de zomer van 2014 
ontvluchtten zij de gevechten in Lutugino. Bogdan vond 
voorlopig onderdak voor ze in een klein dorp ten oosten van 
Kiev. Ze besloten dat ze daar hun leven opnieuw wilden 
opbouwen in een klein vervallen huisje dat te koop was. Met 
financiële steun vanuit Nederland en geholpen door oud-
leerlingen en dorpsbewoners werd het huis bewoonbaar 
gemaakt. In november ging Lies van Weezel er met Bog-
dan op bezoek. Ze werden enthousiast ontvangen in het 
huisje dat bestaat uit een zit-slaapkamer, een keuken, wc 
en douche. Het is er gezellig en warm. Het gezin voelt zich 
er duidelijk thuis, ook in het dorp.   

 

http://www.oeku.nl/
http://www.oeku.nl/
https://www.facebook.com/OekuWerkgroepMensenMetEenBeperking
https://www.facebook.com/OekuWerkgroepMensenMetEenBeperking


De school in Tsoeroepinsk 
 

  
 

Het beleid van de Oekraïense overheid is er al jaren op 
gericht om kinderhuizen te sluiten en de kinderen op te 
vangen in pleeggezinnen. Het kinderhuis voor kinderen met 
leerproblemen in Tsoeroepinsk werd ook gesloten. De kin-
deren zijn ondergebracht in pleeggezinnen. De school 
onder leiding van Aleftina Vasiljevna kon gebruik maken 
van het leegstaande gebouw en daardoor uitbreiden met 
enkele groepen voor jonge kinderen met leermoeilijkheden. 
Veel van deze kinderen, waaronder een aantal kinderen uit 
Romagezinnen, komen uit de dorpen uit de omgeving.   

Er is intensief contact met de ouders en pleegouders van 
de kinderen, zowel individueel als ook door middel van 
ouderbijeenkomsten. Dat is niet gebruikelijk in Oekraïne. 
Tijdens het bezoek van Bogdan Bashtovy en Lies van 
Weezel aan de school werd hen gevraagd deel te nemen 
aan een ouderbijeenkomst. Er ontstond een boeiend ge-
sprek o.a. over zakgeld en regels binnen het gezin. Veel 
ouders vertelden over hun ervaringen en discussieerden 
open met elkaar.   
 
Voor de discussie begon gaven kinderen een concertje en een dansvoor-
stelling.   

  
 

Opvanghuis in Krasnoarmejsk  
 

Bogdan Basjtovy bracht dit najaar een bezoek aan een op-
vanghuis  in Krasnoarmejsk in Oost-Oekraïne. Aleksej Ka-
gan, de leider van het opvanghuis,  had contact gezocht 
met Bogdan omdat hij niet meer wist hoe hij de kinderen 
nog kon blijven helpen. Na  het uitbreken van de oorlog is 
er nauwelijks nog financiële steun voor het opvanghuis 
terwijl er juist nu veel kinderen zijn die nergens terecht 
kunnen.  Straatkinderen, weeskinderen,  in feite alle kinde-
ren die hulp nodig hebben zijn er welkom.  Maar zoals de 
foto laat zien  staat het gebouw  nauwelijks meer overeind. 
Er bleek ook behoefte aan dekens, pannen, bestek en een 
generator omdat de elektriciteit regelmatig uitvalt. Tijdens 
Bogdans bezoek woonden er 28  kinderen van 6 tot 18 jaar. 
Ook de oud-bewoners  komen nog vaak langs om te 
helpen, thee te drinken en te praten. “Het opvanghuis 

functioneert als een grote familie, een kindergemeenschap. 

Aleksej (een man van een jaar of veertig) werkt volgens dezelfde 

principes als Janusz Korczak in zijn Dom Sierot. Ook hier een 

vorm van zelfbestuur;  een groot respect en luisterend oor voor 

kinderen; kinderen mogen zijn zoals ze zijn, wat hun achtergrond 

ook is. Met diefstal of kleine criminaliteit (het merendeel van de 

kinderen woonde op straat) wordt  op een bijzondere manier om-

gegaan.” 

Toen de Nederlandse Janusz Korczak Stichting dit verhaal 
hoorde, is Theo Cappon  opnieuw een financiële actie ge-
start, met als resultaat dat we in december aan Bogdan 
 € 2000  voor het opvanghuis konden sturen.   
  
 

 
 

 
 

 
Ella schreef ons een brief waarin ze over haar leven in 

Loegansk vertelt:                                                  (16-1-2016)  
“Sinds mijn bezoek aan Nederland twee jaar geleden is er veel 

veranderd. Op 21 september 2014 ben ik naar Loegansk terugge-

gaan. Er was toen een staakt-het-vuren van kracht. Maar er was 

geen licht, water of gas in de stad. De daaropvolgende 8 maanden 

raakte ik gewend aan de nieuwe – geruïneerde – stad. Voor iedere 

inwoner was het een stressvolle tijd. Vooral in de winter toen de 

GRADraketten in onze stad neerkwamen. Niemand kon slapen. 

Ik zocht bescherming in het halletje van mijn appartement en 

sliep op de grond. Dat was de enige mogelijkheid om mijn leven 

te redden. Maar God zij dank is dat nu allemaal voorbij. Op 13 

februari zal het een jaar geleden zijn dat de wapenstilstand inging. 

Natuurlijk horen we wel van tijd tot tijd schoten, maar we zijn 

niet langer bang. Hoewel er wel mensen zijn die voortdurend 

anderen intimideren. In de stad hoor je vaak valse informatie dat 

de oorlog morgen weer zal beginnen. En elke keer weer ben je 

toch weer bang omdat er niemand is die je kan helpen. Al mijn 

familie en vrienden zijn ver weg en dat maakt het nog moeilijker. 

Toen mijn vrienden Nieuwjaar vierden was ik voor het eerst 

alleen thuis. Jammer dat er niemand was om het mee te vieren. 

Mijn vrienden belden me om me een vrolijke kerst te wensen en 

ik wilde zo graag op de trein stappen om naar hen toe te gaan. 

Maar, helaas, dat kan niet. Ik hoop dat snel, heel snel, de situatie 

beter zal worden. 

In mijn vrije tijd probeer ik uit te rusten. Het studeren aan de 

universiteit kost veel energie en gaat soms ook ten koste van de 

gezondheid. Niet lang geleden heb ik een prijs gekregen voor 

mijn actieve deelname aan het universiteitsleven. Nu, tijdens de 

vakantie, wil ik een borduuropdracht afmaken. En dan, wie weet, 

heb ik nog tijd om een nieuwe rok te maken.  

Wat betreft mijn plannen voor het komende jaar, ik wil graag het 

derde jaar van mijn studie afmaken en aan het vierde jaar be-



ginnen. Ik hoop van de zomer naar Oekraïne te kunnen gaan en 

mijn familie en vrienden te bezoeken. Maar ik ben heel bang dat 

ik met mijn paspoort niet zal worden toegelaten tot Oekraïne.(..) ”  

Ella  
 

  

 

Het netwerk van Bogdan 
 

Eind november 2015 was Lies van Weezel namens Maloek 
in Kiev. “De interesse voor elkaar, de wederzijdse steun en hulp 

die de jongeren elkaar bieden blijkt telkens weer een heel sterke 

kant te zijn van het werk van het support centrum. Hierdoor 

kunnen ze met elkaar onvoorstelbaar veel werk verzetten. 

Jongeren helpen elkaar als er b.v. een woonruimte moet worden 

opgeknapt, iemand ziek is of anderszins steun nodig heeft. 

Jongeren die opgegroeid zijn in kinderhuizen kunnen immers niet 

terugvallen op familieleden. Een grote kwaliteit van Bogdan 

Basjtovy is het leggen en onderhouden van contacten. Hij heeft 

een open oog en oor voor de hulpvragen. Voor velen is hij het 

aanspreekpunt als zich problemen voordoen.”  

Maar hij staat hierin niet alleen. In de al bijna twee jaar dat 
de oorlog in Oost-Oekraïne woedt is er een netwerk ont-
staan van mensen die intensief contact met elkaar onder-
houden. Ze kennen de situatie ter plekke en kunnen in-
schatten waar de nood het hoogst is.  
Zoals bijvoorbeeld Valentina die directeur was van het 
weeshuis voor kinderen met een geestelijke beperking in 
Mykolaïvka. Ze weigerde te vertrekken, ze bleef om de oud-
leerlingen en oudere mensen in de kleine stad bij te staan. 
Samen met anderen brengt ze voedselpakketten naar o.a. 
Gorlovka, een door de rebellen bezette stad, waar tot nu fel 
gevochten wordt.  Indien nodig brengt Valentina ook con-
tant geld naar oud-leerlingen en ze instrueert de jongeren 
wat te doen bij bombardementen. 
Jelena is een onderwijzeres in kinderhuis nr. 1 in Donetsk 
en tevens pleegouder. Ze ondersteunt al jaren vol toe-
wijding de oud-leerlingen van dit kinderhuis. Ze bleef ook 
tijdens de zwaarste gevechten in Donetsk om de jongeren 
te helpen.  
In Makejevka in de regio Donetsk is Jekaterina de con-
tactpersoon. Ze is opgegroeid in kinderhuis nr.1 in Donetsk. 
Jekaterina vluchtte tijdens de heftige gevechten in juni 2014 
naar Kiev en besloot in oktober 2014, toen het rustiger 
werd, terug te keren naar Donetsk. Sindsdien is zij de con-
tactpersoon.  
Ook Ella uit Loegansk vluchtte in 2014 naar Kiev en besloot 
een paar maanden later terug te gaan naar haar eigen flat 
in Loegansk. Ella is een oud-leerling van het kinderhuis 
voor kinderen met een lichamelijke beperking in Tsoeroe-
pinsk. Zij is Bogdans belangrijkste contact in Loegansk en 
steunt de jongeren met een beperking die niet naar elders 
konden vertrekken.  
Grigori, ook een oud-leerling van het kinderhuis in Tsoe-
roepinsk, verhuisde van Loegansk naar Charkiv en coördi-
neert de hulp aan andere jongeren met een beperking die 
het oorlogsgebied zijn ontvlucht.  
Viktoria is een oud-leerling van het kinderhuis in Makejevka. 
Ze verhuisde met haar tweejarig kind naar Kiev maar bleef 
contact houden met veel jongeren uit het kinderhuis in 

Snezjnoje in de regio Donetsk en helpt met het sturen van 
voedsel en medicijnen naar jongeren in deze regio.  
Voor Bogdan zelf betekent de onderlinge steun ook heel 
veel. Zonder deze steun zou noch hij, noch de anderen het 
in deze moeilijke en emotionele tijden zo lang hebben 
kunnen volhouden. Samen zijn ze vindingrijk bij het vinden 
van oplossingen die aansluiten op de concrete situatie. 
  
Het werk van Bogdan en alle andere vrijwilligers zal ook 
in 2016 onverminderd doorgaan. Een einde aan alle 
problemen is nog lang niet in zicht. De kosten voor het 
levensonderhoud zijn hoog en de steun van de staat is 
zo goed als weggevallen. Het land kampt met grote 
economische problemen. Oorlog voeren is duur. Als 
stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OEKU) blijven wij 
zoeken naar mogelijkheden om dit werk financieel te 
kunnen steunen en hopen daarbij ook op uw steun.  
 
 

 
 

Steunt OeKU, wordt donateur! 

 
 
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 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 
 

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 
 

 

mailto:secretaris@oeku.nl
http://www.oeku.nl/

