
Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht februari 2018 
 
 

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 informeren wij u over de voortgang van onze activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen van de 
stichting voor 2018.  
De vele giften van donateurs en stichtingen die wij ook het afgelopen jaar weer mochten ontvangen, stellen ons 
in staat om onze projecten in Oekraïne verder uit te voeren. Zonder uw giften hadden we ons werk niet kunnen 
realiseren. 

Heel veel dank voor uw steun. 
 
Het is inmiddels al weer vier jaar geleden dat de massale protesten op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev plaatsvonden 
en Petro Porosjenko de presidentsverkiezingen won. Wat merkt de bevolking van zijn nieuwe koers ?  
Alhoewel er veel valt op te merken over zijn beleid moeten we vaststellen dat de regering al bijna vier jaar in het zadel zit, 
dit komt de stabiliteit in het land ten goede. Helaas is het conflict in het Oosten van Oekraïne nog niet voorbij. Hoewel de 
strijd minder hevig is, vallen er nog bijna elke dag doden.  
Inmiddels groeit de economie en worden er mondjesmaat hervormingen doorgevoerd. De bestrijding van de corruptie heeft 
een hoge prioriteit maar dit hardnekkige probleem is zo diep geworteld in de Oekraïense samenleving dat het helaas nog 
wel decennia kan duren voordat dit is opgelost.  
De meeste Oekraïners zijn de Russen beu. Een van de gevolgen is een groeiend nationalisme. Dit is onder andere te 
merken aan de verandering van plaatsnamen. Zo is Kiev Kyiv geworden en heet het stadje Tsoeroepinsk nu Olesjki.  
De overheid wil dat de Oekraïense taal absolute voorrang krijgt in het onderwijs. Als het over de oorlog in het oosten van 
het land gaat, wordt er vrijwel geen aandacht besteed aan de verschillende kanten van het conflict. Kortom de nieuwe koers 
is nog volop in ontwikkeling. 
Intussen proberen de Oekraïners hun leven weer beetje bij beetje op te pakken. Als Stichting OeKU zijn we blij dat we op 
een heel kleine schaal en soms in haast uitzichtloze situaties mensen hebben kunnen steunen. 
Hoe we dit het afgelopen jaar hebben gedaan en ook in 2018 willen voortzetten kunt U lezen in deze Nieuwsbrief.  
 
Namens het bestuur, 
Miep de Jong  
 
 
 

 
 
Verslag werkgroep ‘mensen met een beperking’ 

over 2017 
 

Geachte lezer, 
 

Na een actieve periode van zo’n vijfentwintig jaar sluit de 
werkgroep ‘mensen met een beperking’ haar werkzaam-
heden af. Uiteraard willen we daar niet mee suggereren 
dat ons werk af is. Dat werk is in zekere zin oneindig. 
Maar na vele jaren actief te zijn geweest besloten Rieks 
Swarte, Suzanne Ruijters en ondergetekende toch te 
stoppen. In dit rijtje van namen horen nog vele anderen, 
die in een eerder stadium lid waren van de werkgroep en 
zich met hart en ziel inzetten voor het realiseren van 
kleinschalige projecten in Oekraïne. Dat alles in 
samenwerking met Wilde Ganzen en met steun van vele  
sponsors, donateurs, fondsen, koren, musici en de 
bezoekers aan de vele evenementen – groot en klein - 
die wij organiseerden. Deze inspanningen kwamen ten 

goede aan mensen met een beperking in Oekraïne. O.m. 
in de vorm van steun aan het minirevalidatiecentrum voor 
mensen met een dwarslaesie, de zomerprojecten voor 
mensen met een beperking, de stichting Humanitas in 
Lviv en de scholingsprojecten voor medewerkers in 
(dag)centra voor kinderen met een beperking.  
 

Ook in 2017 konden wij een project realiseren, nl. ‘Follow 
up – Care for Day-care’. Opnieuw een scholingsproject in 
de vorm van een tweedaagse training voor de mede- 
werkers van acht dagcentra voor kinderen met een 
beperking in de regio Ivano-Frankivsk. Daarnaast 
voorzag het project in een investering in therapeutisch 
materiaal en hulpmiddelen, zoals zit-en sta-ortheses.  
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Aan de training namen in totaal 28 artsen, therapeuten, 
psychologen en leerkrachten deel. Zij zijn werkzaam in 
acht dagcentra, en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de zorg voor 158 kinderen en jongeren. De training 
vormde het vervolg op de eerdere Basic Care Training. 
De follow-up training richtte zich op de continuïteit van de 
resultaten uit de Basic Care Training en de verdieping 
van professionele kennis en vaardigheden op het gebied 
van communicatie in de dagelijkse ondersteuning van 
kinderen met een beperking. Twee vertegenwoordigers 
van OeKU hebben de training bijgewoond en vervolgens 
alle acht centra bezocht. Zij hebben daar gesproken met 
medewerkers, ouders, kinderen, leidinggevenden en 
plaatselijke bestuurders.  
 

Namens de werkgroep,  
Hans Beuk 
 

 

 
 

  
Tournée Dzvinochok 2018 

 
Dzvinochok is een klassiek geschoold professioneel 
jongenskoor uit Kiev. Dit koor bezocht Nederland voor 
het eerst in 1967.  
 
Op het repertoire staat uiteraard orthodox religieuze 
muziek, maar ook koorzang van Slavische bodem en 
westerse koormuziek. De dirigent Ruben Tolmachev 
staat garant voor een delicate en heldere klankkleur. 
Inmiddels zijn er zeven CD’s uitgebracht. 
 
Dzvinochok komt op 1 november 2018 aan in Hoogezand 
en vertrekt op 11 november vanuit Hilversum. In de 
tussentijd verzorgt het door het hele land concerten. 
 
Als de concertagenda 
definitief is zullen we u 
deze per mail toestu-
ren.  
 
Op hun website 
Dzvinochok Nederland 
kunt u vast een 
voorproefje nemen van 
deze buitengewoon 
mooie koorzang. 
 
 

 

 

 

 
 

Bezoek aan Oekraïne  
 

Afgelopen november zijn wij (drie leden van het bestuur) 
een week in Oekraïne geweest. Na twee dagen in Kiev 
verbleven te hebben in Kinderhuis nr. 12 zijn we samen 
met Bogdan Basjtovy naar het noorden, het zuiden en het 
oosten van het land gereisd. We hebben onderweg o.a. 
jongeren bezocht, bezoeken gebracht aan kinderhuizen 
en bijzondere pleeggezinnen. We waren te gast in het 
opvangcentrum in Pokrovsk (voorheen Krasnoarmejsk) 
in het oosten van het land. In dit centrum worden ook veel 
vluchtelingen uit het oorlogsgebied opgevangen. 
 

 

 

 
We hebben enkele jongeren gevraagd om voor de 
Nieuwsbrief een stukje over hun leven te schrijven. Drie 
jongeren hebben hun verhaal opgestuurd.  
Alle drie geven ze op hun eigen wijze het belang aan van 
de steun die het supportcentrum in Kiev hen heeft 
gegeven en geeft. In de verhalen klinkt duidelijk door hoe 
belangrijk het is dat de jongeren elkaar helpen en 
steunen. Gezamenlijk krijgen ze heel veel voor elkaar.  

 
Pavel 

 

Op 3 oktober 1994 ben ik, Pavel Rys, geboren. Na het 
verlaten van internaat nr. 1 in Donetsk en het behalen 
van mijn examens, ben ik in 2013 begonnen met de 
opleiding Bouw en Transport aan het Spoorweginstituut 
in Donetsk. De eerste twee jaren verliepen goed. Maar in 
2014 begonnen de gevechten en moest ik vluchten. Met 
hulp van Bogdan Bastovy ben ik naar Kiev gegaan en 
daar ben ik vrij lang gebleven. De eerste tijd was ik 
volledig afhankelijk van de steun van het support-
centrum, daarna vond ik werk. Maar in een vreemde stad 
is het leven moeilijk, er waren mislukkingen en suc-
cessen. 
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In datzelfde jaar ben ik naar 
de stad Kramatorsk ge-
gaan, naar mijn vriendin, 
die nu mijn vrouw is. Hier 
ben ik begonnen aan de 
opleiding tot schilder/stu-
kadoor. Natasja en ik be-
sloten te gaan samenwo-
nen en huurden een appar-
tementje. Het supportcen-
trum hielp ons met het be-
talen van de huur. De oplei-

ding viel me gemakkelijk want drie cursussen hier waren 
even zwaar als een cursus op het Spoorweginstituut. Na 
het behalen van het diploma in 2015 ging ik weer naar 
Kiev, omdat er in Kramatorsk geen werk was. Bogdan 
hielp me met het vinden van werk en met de aanschaf 
van gereedschap. Ik werkte op een bouwplaats vlak bij 
metrostation Poznjaki. Na een week werd ik ontslagen en 
kreeg ik niet betaald. Dit gebeurt vaak. Werkgevers willen 
dat je hard werkt, maar betalen vervolgens niet. Mijn 
vriend en oud-klasgenoot Aleksej stelde mij voor te gaan 
werken waar hij ook werkte. Ik heb hier redelijk lang 
gewerkt en toen gebeurde hetzelfde – ik werd niet be-
taald. Dankzij mijn leidinggevende maakte ik kennis met 
bouwvakkers uit Zuid-Oekraïne en met hen werk ik nog 
steeds. Eind 2015 ging ik terug naar mijn vrouw in 
Kramatorsk, ze was zwanger. Ik deed een vervolg-
opleiding en werkte regelmatig in Kiev. Op 10 november 
2015 zijn we getrouwd. Het supportcentrum hielp ons de 
trouwerij te organiseren. Ook hiervoor ben ik het centrum 
erg dankbaar. Onze zoon Maksim werd op 22 februari 
2016 geboren. Na twee maanden was onze financiële 
situatie dramatisch. Ik wendde me weer tot Bogdan en 
we werden geholpen. Midden 2016 rondde ik mijn 
opleiding af en ging heel hard aan het werk in Kramatorsk 
op de technische afdeling van een magazijn. Dit leverde 
heel weinig op en ik ging weer naar Kiev waar ik in de 
bouw werk vond. Ik woonde bij Vadim, een oud-bewoner 
van kinderhuis nr. 12, waarmee Bogdan mij in contact 
had gebracht. De meeste tijd verbleef ik in Kiev, alleen 
op feestdagen of wanneer een project afgelopen was 
ging ik voor hooguit een week naar Kramatorsk.  
Begin 2017 woonde ik op de bouwplaats waar ik werkte, 
dat was veel goedkoper. Ondanks dat verdiende ik toch 
nog te weinig – dan was er volop werk maar hadden de 
opdrachtgevers geen geld meer. Het supportcentrum 
bleef ons steunen, zowel financieel als moreel. Bogdan 
bracht mij in contact met Zjenja, een oud-bewoner van 
kinderhuis nr. 12 en hij stelde voor dat ik het ap-
partementje dat de gemeente Kiev aan Zjenja had toe-
gewezen zou opknappen. Het verkeerde in zeer slechte 
staat, het was onmogelijk om er te wonen. Zjenja woonde 
(en woont nu nog) in een dorpje ten zuiden van Kiev.  

 

  

Daarom stelde Bogdan voor dat ik, nadat ik het 
appartementje opgeknapt had, daar gedurende een jaar 
samen met mijn vrouw en kind gratis zou wonen. Ik was 
heel erg blij. Het supportcentrum zorgde voor het ma-
teriaal. Na een maand was het appartementje klaar en 
eind 2017 verhuisden Natasja en Maksim naar Kiev. Nu 
wonen we eindelijk weer samen en brengen veel tijd met 
elkaar door. Het appartementje is heel klein, maar we zijn 
er erg blij mee. Ons tweede kindje zal spoedig geboren 
worden. We leiden weer een normaal leven.  
 
Ik ben Bogdan en het supportcentrum heel dankbaar voor 
alles wat ze gedaan hebben en voor de steun in de 
moeilijke tijden in ons leven, voor de operatie die ze 
mogelijk hebben gemaakt, de medicijnen en eigenlijk 
voor het leven. Ik ben dankbaar dat ik meer van de wereld 
heb gezien en dat ik, toen ik met de jongerenuitwisseling 
in Nederland was, een andere cultuur heb ervaren en 
vriendelijke en goedwillende mensen heb ontmoet. Dat 
er in mijn hart geloof leeft, dat de wereld niet zo slecht is 
en er altijd mensen zijn die helpen. Dat ik geleerd heb 
niet aan de kant te blijven staan wanneer iemand het 
moeilijk heeft. En vooral voor het feit dat jullie er zijn. 
Veel, heel veel dank! 
 

Met hartelijke groet  
Pavel Rys 
 
PS. Wanneer er in de wereld meer van dat soort mensen 
en organisaties zouden zijn, zou de wereld gewoonweg 
prachtig zijn. 
 
 

 
 

In de keuken bij Pavel 

 
Valeri  

 

Beste vrienden! 
 

       Ik ben Valeri 
Bezverchi. Ik ben oud-
bewoner van het 
kinderhuis in Tsoe-
roepinsk, dat ik in 2001 
verliet. Van 2001 tot 
2004 volgde ik de 
opleiding economie 
aan de Technische Ho-
geschool voor men-

sen met een lichamelijke beperking in Kamenets-Podolsk 
in de regio Chmelnitsk. Op dat moment kon ik helaas niet 
zelf kiezen waar ik mijn opleiding wilde doen, omdat ik de 
middelbare school niet volledig had afgemaakt. Om 
alsnog naar de universiteit te kunnen gaan moest ik de  
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Technische Hogeschool eerst afmaken. Na deze oplei-
ding kreeg ik het diploma junior specialist in bedrijfs-
economie. Op de Hogeschool vond ik nieuwe vrienden 
die ook nu nog mijn vrienden zijn. Ik ging in Cherson wo-
nen en begon aan de studie Economische Cybernetica 
aan de Nationale Technische Universiteit. In deeltijd-
onderwijs, omdat ik daarnaast werkte om de huur te 
kunnen betalen. Om mezelf te leren kennen heb ik veel 
verschillend werk gedaan. Ik was verkoopmanager, 
werkte op een callcenter van een bank, was admi-
nistrateur van een winkel annex café.  
 
In mijn vrije tijd ging ik terug naar het kinderhuis waar ik 
was opgegroeid. Daar organiseerde ik o.a. voetbal-
wedstrijden en andere activiteiten voor de kinderen. Oud-
bewoners en huidige bewoners kwamen bij mij met 
uiteenlopende vragen die bij het verlaten van het 
kinderhuis en het beginnen aan een nieuwe opleiding op- 
komen. Tot op de dag van vandaag heb ik contact met 
de kinderen. Ook heb ik veel contacten met studenten. 
Als geen ander begrijp ik de moeilijkheden en problemen 
die zich voordoen na het vertrek uit het kinderhuis, omdat 
ik zelf deze problemen ook heb ervaren en ik had toen 
niemand met wie ik erover kon praten.  
 

 
 

 
 
Ik houd erg van de reizen naar de verschillende steden 
in Oekraïne waar ik mijn vrienden weer kan zien. 
Gezamenlijk organiseren we allerlei verschillende reis-
jes. In 2015 waren we in de Karpaten en beklommen we 
de hoogste berg van Oekraïne, de Goverla. Hier konden 
we onze krachten en onze mogelijkheden beproeven, 
onze groep bestond alleen uit mensen met een 
lichamelijke beperking.  
 

In 2016 waren we in een van de mooiste steden van 
Oekraïne, Lvov. We hebben veel bezienswaardigheden  
 

in de stad bezocht en dit was indrukwekkend.  
Regelmatig gingen we naar Kiev, waar we ontmoetingen 
hadden met oud-bewoners van andere kinderhuizen. We 
wisselden ervaringen uit en spraken over mogelijke 
oplossingen van de problemen waar veel oud-bewoners 
van kinderhuizen voor kinderen met een beperking in ons 
land tegenaanlopen. Daarbij vind ik het leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten. 
We zouden zulke reizen nooit kunnen maken zonder de 
steun van het supportcentrum in Kiev. Wat we van de 
overheid aan geld krijgen is maar net voldoende voor de 
noodzakelijke levensbehoeften. Regelmatig heeft het 
centrum de reis- en verblijfskosten betaald. 
 

 
 
 
Dankzij het supportcentrum is een droom van mij in 
vervulling gegaan. Omdat ik veel van voetbal houd, werd  
ik uitgenodigd om in 2016-2017 internationale voet-
balwedstrijden bij te wonen in Lvov en Charkov. Naast 
mij waren er ook jongeren uitgenodigd uit het oosten, het 
zuiden en het midden van het land. Na afloop van de 
wedstrijden besefte ik dat we, ondanks dat we hart-
stochtelijk supporter waren van verschillende clubs, het 
heel prettig met elkaar gehad hadden, zonder on-
enigheid, en dat we emoties met elkaar gedeeld hadden. 
Toen we onze idolen zo zagen wilden we net als zij zijn. 
Nu proberen we allerlei sporttoernooien te organiseren. 
Kort geleden was er in Charkov een tafeltennistoernooi, 
opgezet met steun van het supportcentrum in Kiev door 
een oud-kinderhuisgenoot van mij. Hieraan deden zowel 
mensen met een beperking als mensen zonder 
beperking uit verschillende steden mee. Het idee achter 
het toernooi was om de maatschappij te laten zien dat 
ook mensen met een lichamelijke beperking heel veel 
kunnen.  
Door het organiseren van dergelijke toernooien en eraan 
deel te nemen propageren we een gezonde manier van 
leven en kunnen we ons tegelijkertijd aan de 
samenleving laten zien. En we kunnen elkaar weer 
ontmoeten, waarvoor we vaak geen mogelijkheid 
hebben, omdat we allemaal in een ander deel van het 
land wonen. We zijn eigenlijk één grote familie. Dankzij 
de steun van het supportcentrum hebben we oud en 
nieuw dit jaar met z’n allen in Charkov gevierd. Het sup-
portcentrum heeft ons financieel geholpen, zodat ieder-
een kon komen en we aan een gevulde tafel de 
belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar 
konden bespreken en we het over onze plannen voor het 
komende jaar konden hebben. Door deze ontmoetingen 
voelen we de steun die we elkaar bieden en dat geeft ons 
weer de kracht om de moeilijkheden die we in de sa-
menleving tegenkomen het hoofd te bieden, evenals de 
angsten en onzekerheden die we in onszelf voelen.  
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In gesprek met oud-leerlingen van het kinderhuis in Tsoeroepinsk  
 
 

Fedja 
 
Tot 2014 woonde ik 
met mijn vrouw en kind 
in de stad Loetoegino, 
vlakbij Loegansk. We 
hadden een vrij klein 
huis dat we in de loop 
van een aantal jaren 
hebben opgeknapt met 
hulp van vrienden uit 
Kiev en Nederland. 
Toen in 2014 de oorlog 
uitbrak moesten we 
vluchten. Onze stad 

lag in het centrum van de gevechten, granaten ontploften 
op straat, militair materieel reed door de straten. Het was 
vreselijk. We konden alleen onze papieren en wat dingen 
voor het kind meenemen. Treinkaartjes waren niet te 
krijgen en de bussen reden niet meer. Winkels en banken 
waren gesloten. Met ons laatste geld moesten we de 
soldaten betalen zodat die ons naar het treinstation 
brachten en ons op de trein naar Kiev zetten. In de 
wagons was geen plaats meer, dus zaten wij, mijn vrouw, 
de 3-jarige Kira en ik, de hele nacht in de kleine coupé 
van de conducteur. De volgende morgen werden we op 
het station opgewacht door Bogdan en hij bracht ons 
naar kinderhuis no. 12. Daar verbleven al andere ge-
vluchte oud-bewoners van kinderhuizen in Donetsk en 
Loegansk. Toen dachten we nog dat het conflict in Oost-
Oekraïne na een week of twee, drie wel afgelopen zou 
zijn. Maar de strijd ging door. We volgden dagelijks het 
nieuws, de situatie werd alleen maar slechter. Het drong 
tot ons door dat we in de nabije toekomst niet naar huis 
zouden kunnen terugkeren. We zochten lang naar een 
onderkomen, maar konden niets vinden. In Kiev waren 
tienduizenden vluchtelingen uit het oosten en alle be-
schikbare ruimten, gemeenschappelijke woningen, 
herstellingsoorden en appartementen waren bezet. Ook 
op de stations sliepen mensen. Een man van de 
plaatselijke kerk stelde ons voor in de datsja van zijn 
moeder te gaan wonen, in het dorpje Stavok, honderd 
kilometer ten noorden van Kiev. We namen het aanbod 
aan. Het dorp was klein en het huisje oud. Het huisje 
werd verwarmd met een houtkachel, dus moesten we 
leren houthakken. Het was niet gemakkelijk maar we 
woonden daar 1 jaar. In 2015 hielpen de Stichting OeKU 
en het supportcentrum in Kiev ons een deel van een huis 
te kopen in het naburige dorp Opytnoje (in de regio 
Tsjernigiv). We waren hier erg blij mee – eindelijk hadden 
we een eigen woning, een onderkomen voor ons gezin. 

In het huis woonden al 3 gezinnen met kinderen. Een 
kleuterschool en school lagen dichtbij. We waren 
gelukkig.  
De plaatselijke bewoners ontvingen ons hartelijk, 
allemaal probeerden ze ons te helpen. Ze konden ons 
niet met geld helpen, de mensen in het dorp zijn erg arm, 
maar ze brachten ons groenten uit hun tuin: aardappelen, 
uien, wortels en ingemaakte augurken en tomaten en 
zelfgemaakte jam. Oudere bewoners die zich de Tweede 
Wereldoorlog goed herinnerden, huilden. In het begin 
was er een taalbarrière, in het dorp spreekt iedereen 
Oekraïens en wij spreken Russisch. Er waren veel 
woorden die we niet kenden. Niemand werd hier boos 
om. Integendeel, we lachten samen om onze fouten. 
 

 
 
Het wonen in het nieuwe huis was stukken beter dan in 
de datsja, maar we hadden maar heel weinig ruimte. Met 
z’n drieën woonden we op 15 vierkante meter. Het 
grootste probleem was de afwezigheid van een 
rolstoeloprit en het was erg moeilijk met de rolstoel het 
huis in en uit te gaan. De provisorisch aangelegde oprit 
hinderde de overige bewoners.  
Mijn vrouw en ik begonnen te dromen over een aanbouw 
aan het huisje. Ik wilde heel graag dat mijn dochtertje een 
eigen kamer zou hebben en dat ik een ruimte zou hebben 
om mijn schilderijen te maken. (Fedja schildert met zijn 
mond. red.) In het dorp is geen werk en alleen door het 
verkopen van mijn schilderijen kan ik geld verdienen.  
Ik vertelde Bogdan over mijn droom. Hij zei dat het 
realiseren ervan niet makkelijk zou zijn, omdat de toe-
stand in het land erg moeilijk is en heel veel mensen hulp 
nodig hebben. Maar hij beloofde erover na te zullen 
denken hoe onze droom werkelijkheid zou kunnen 
worden. Kort daarop maakten we kennis met een gezin 
uit Amerika, dat geld gaf om een plan te maken voor de 
verbouwing en het leggen van de fundering voor de 
aanbouw.  
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Toen het fundament er lag, hielp Bogdan Basjtovy ons bij 
het vinden van geld om het af te kunnen bouwen. Mijn 
vrienden Aleksej en Pavel, ook oud-bewoners van het 
kinderhuis in Donetsk hebben, onder leiding van een 
ervaren bouwvakker uit Krivoj Rog de verbouwing 
uitgevoerd. We hebben Aleksej en Pavel in 2014 leren 
kennen in kinderhuis no. 12. Met hulp van het sup-
portcentrum in Kiev hebben zij een opleiding tot bouw-
vakker gevolgd en het centrum heeft voor hen de 
benodigde gereedschappen gekocht. 
 

Nu werken ze in de bouw 
in Kiev. Ze hebben ge-
probeerd goede kwaliteit 
te leveren en dat is hun 
gelukt. In november 2017 
was de verbouwing klaar. 
We hebben nu een eigen 
ingang naar ons huis, 
met een rolstoel-oprit, 
ons dochtertje heeft een 
eigen kamer en ik heb 
mijn atelier. We zijn heel 
gelukkig. En, hoewel er 
nog heel wat te doen is in 
het huis, het isoleren van 
de muren, het afwerken 

van de rolstoeloprit en het aanleggen van een pad naar 
het huis, wonen we nu comfortabel en gelukkig. Mijn 
dochtertje gaat naar school, ik schilder en verkoop mijn 
schilderijen. Mijn vrouw zorgt voor het huis en de groen-
tetuin. En, het allerbelangrijkste, er is hier geen oorlog. 
Vroeger verlangden we terug naar ons huis in 
Loetoegino. Nu weten we dat ons huis hier is, in 
Opytnoje. Zelfs als de oorlog zou stoppen, zouden we 
niet meer teruggaan. 
Ik ben iedereen dankbaar die geholpen heeft mijn droom 
te verwezenlijken – Bogdan, de vrienden uit Amerika en 
Nederland en mijn vrienden uit Donetsk en Kiev. 
 

 
 
 

 

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 

 
Zie voor meer informatie onze website: www.oeku.nl 

 
 

 Plannen voor 2018  
 

Op zowel de school van Aleftina in Olesjki (voorheen 
Tsoeroepinsk) als op de school van kinderhuis nr. 12 is 
veel aandacht voor het werken met kinderen met 
autisme. Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling. Tijdens 
ons bezoek aan Oekraïne werd op beide scholen de 
wens geuit om ervaringen uit te wisselen met collega’s in 
Nederland. Op dit verzoek gaan we graag in. We zijn 
bezig om een studiereis te organiseren voor een vijftal 
medewerkers uit Kiev, Olesjki en uit het opvangcentrum 
in Pokrovsk. De bedoeling is dat deze studiereis dit 
voorjaar plaatsvindt.  
 

Daarnaast blijft het werk van het supportcentrum o.l.v. 
Bogdan Bashtovy natuurlijk erg belangrijk. We hopen van 
harte dat we hen met uw steun financieel kunnen blijven 
steunen. De 6 speerpunten die we voor 2016 formu-
leerden blijven ook voor 2017 gelden:  

 het ondersteunen van jongeren die in het 
oorlogsgebied wonen, of met hulp van het 
Support Centrum het gebied hebben verlaten;  

 het versterken van de onderlinge band tussen de 
jongeren en het leggen van contacten in de 
nieuwe leefomgeving; 

 begeleiding bij het vinden van een geschikte 
vervolgopleiding en woonruimte en bij het op 
eigen benen leren staan van jongeren die het 
kinderhuis verlaten;  

 steun aan tienermoeders en jonge stellen; 

 financiële hulp bij medische problemen;  

 het onderhouden van de contacten met de 
vrijwilligers verspreid over heel Oekraïne 

 

 

 
Kerk in actie steunde 
ons in 2016/2017 op 
basis van een 
tweejarig project 
 

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.        
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