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Beste vrienden en donateurs van Stichting OeKU 
 

Met plezier bieden wij u de OeKU Nieuwsbrief 2019 aan . 

Zoals gewoonlijk informeren wij u via deze Nieuwsbrief over de voortgang van activiteiten en nieuwe activiteiten, 

zoals het omgaan met autistische kinderen. We kunnen terugkijken op goede resultaten van zowel de uitgevoerde 

activiteiten als de ondersteuning van projecten. Mede door uw giften kunnen wij de projecten in Oekraïne uitvoeren. 

Uw giften vormen de financiële basis voor ons werk. 

 
Hartelijk dank voor uw trouwe steun. 

 

Inmiddels is het al weer bijna 5 jaar geleden dat de massale protesten op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev plaatsvonden, 

en de vraag hoe nu verder is actueler dan ooit. Het is de huidige president Porosjenko niet gelukt om zijn beloofde betere toe-

komst voor de bevolking gestalte te geven. De macht ligt nog steeds in de handen van de oligarchen. Ook de voortdurende 

oorlogssituatie in Oost-Oekraïne en de recente vijandige actie in de zee van Azov door Poetin veroorzaken veel angst en 

onrust onder de bevolking. Veel is in Oekraïne onduidelijk en de grote vraag die iedereen nog steeds bezighoudt is: wat zal 

de toekomst brengen?  

Eind maart 2019 zijn er weer presidentsverkiezingen en Porosjenko staat er in de peilingen niet best voor. De voormalige 

premier Joelia Timosjenko gaat aan kop in de peilingen en zelfs de TV komiek Vladimir Zelensky gooit hoge ogen. Daarnaast 

doen ook kandidaten met een pro-Russische instelling mee aan de verkiezingen. Al met al is het heel onzeker hoe de uitslag 

zal zijn en dat betekent een onzekere toekomst. Deze ontwikkelingen werken door in het dagelijks leven, niet alleen de angst 

maar ook de prijzen stijgen fors en vooral medicijnen zijn moeilijk verkrijgbaar. Met bewondering kijken we naar de bewoners 

van Oekraïne die toch relatief rustig blijven in deze onzekere situatie en gewoon proberen door te leven. 

Als stichting OeKU volgen we de ontwikkelingen op de voet en proberen we met uw steun jongeren op kleine schaal te helpen 

om hun leven iets gemakkelijker te maken. U leest het in deze nieuwsbrief. 

Namens het bestuur, 

Miep de Jong 

Verandering Website 

De Oeku-website gaat in de loop van het jaar 2019 veranderen. Dit vanwege 

de hoge kosten van de provider. Dus als u geen verbinding kunt krijgen op het 

adres van de huidige website: www.oeku.nl dan graag naar de nieuwe 

naam: https://oeku.wordpress.com  

Excuses voor het ongemak. Het geld voor de huidige website willen we graag 

gebruiken voor projecten in Oekraïne. Hopelijk heeft u daar begrip voor. 

 

 

Vitali Pronko 
 
Mijn naam is Vitali Pronko, ik ben een 
oud-bewoner van het kinderhuis in 
Olesjki (tot voor kort Tsjoeroepinsk 
geheten). Op vierjarige leeftijd kwam 
ik in het kinderhuis. Ik vind het moei-
lijk aan die tijd terug te denken, de 
eerste jaren daar waren heel zwaar. 
Ik weet niet waarom, maar de artsen 

en de leiding van het kinderhuis besloten dat ik thuishoorde 
op de afdeling voor kinderen met grote geestelijke en 
ernstige lichamelijke beperkingen. Ik vond het vreselijk om 
daar te zijn. De kinderen in die groepen kregen geen 
onderwijs, want ze werden als niet-leerbaar beschouwd. 
Maar overal zijn goede mensen en op mijn groep werkte 
een leidster die mijn mogelijkheden wel zag en mijn 
vermogen om te leren onderkende. En zij nodigde de 
directeur en de artsen uit op onze groep om ze te laten zien 
dat ik niet thuishoorde tussen de zwaar gehandicapte 
kinderen, en dat ik op een andere groep veel beter tot mijn 
recht zou komen. Na enige tijd werd ik overgeplaatst naar 
een groep met kinderen zonder beperkingen en kreeg ik de 
mogelijkheid naar school te gaan. Hiervoor moest ik eerst 
langs allerlei commissies om te bewijzen dat ik het ver-

mogen tot leren bezat. En dat deed ik. Ik heb eindexamen 
gedaan.  
Op school was literatuur mijn lievelingsvak, ik schreef ge-
dichten en deed mee aan de schoolopvoeringen. De direc-
teur van de school nodigde voor de toneelopvoeringen 
regelmatig professionele acteurs uit die deel uitmaakten 
van het theater in Cherson. Dat was voor ons een hele eer. 
Het gevolg was dat ik ervan begon te dromen acteur te 
worden. Maar ik begreep heel goed dat dat met mijn 
lichamelijke beperkingen zo goed als onmogelijk was. Maar 
zoals men zegt: ‘Waar een wil is, is een weg’.  

Mijn wens werd steeds 
groter en ik gaf deze niet 
op. Ik luisterde niet naar de 
leraren en groepsleiders 
die mij aanraadden om het 
idee acteur te worden te 
laten varen. Ze zeiden dat 
ik in die wereld niets te 
zoeken had, dat ik het niet 
kon en meer van dit soort 

dingen. Maar de directeur van de school en het hoofd van 
het supportcentrum in Kiev steunden mij op alle mogelijke 
manieren. Na het verlaten van het kinderhuis ging ik naar 
het internaat van de Financieel-Economische Hoge School 

http://www.oeku.nl/
https://oeku.wordpress.com/


in Charkov en verliet de opleiding drie jaar later als sociaal 
werker. Voor iemand met een lichamelijke beperking en 
dan ook nog wees, is het erg moeilijk om te verhuizen naar 
een andere stad en een nieuwe opleiding te beginnen. Ik 
ben het kinderhuis, de school en het supportcentrum in 
Kiev heel dankbaar dat ze me zo gesteund hebben. Tijdens 
mijn opleiding in Charkov bleef ik gedichten schrijven en 
bleef ik verzot op theater.  
De wens acteur te worden bleef bestaan en ik beloofde 
mezelf al het mogelijke te doen om dit te bereiken. Na mijn 
opleiding in Charkov besloot ik verder te studeren en ik ging 
naar de staatsuniversiteit in Cherson naar de faculteit 
Cultuur en Kunst. Vanaf dat ogenblik kwam ik dichterbij 
mijn droom. Nu ben ik ‘culturoloog, organisator van grote 
evenementen en regisseur van het studententheater’. En ik 
werk al meer dan drie jaar bij een professioneel theater: het 
regionaal muziek-dramatheater Koelisja in Cherson. Mijn 
lichamelijke beperkingen hebben me niet verhinderd mijn 
doel te bereiken.  

 

Dankzij het supportcentrum, mijn leraren, groepsleiders en 
vrienden ben ik veel sterker geworden en heb ik zelfver-
trouwen gekregen.  
Onlangs heb ik mijn eigen gezin gesticht en heb ik een 
prachtige dochter gekregen, Polina. Maar het grootste 
probleem is gebleven, iedere jongere die het kinderhuis 
verlaat stuit hierop: het ontbreken van woonruimte. Jammer 
genoeg houdt ons land, of beter gezegd houden de 
ambtenaren zich niet met dit probleem bezig, ze staan 
onverschillig tegenover het lot van deze groep mensen. 
Natuurlijk, er zijn wetten die zeggen dat weeskinderen na 
het verlaten van het kinderhuis woonruimte toegewezen 
moeten krijgen. Kennelijk worden deze wetten opgesteld en 
vervolgens niet uitgevoerd. Ieder van ons kent dit pro-
bleem 
 

   
 

Gelukkig zijn er organisaties en charitatieve fondsen die 
zich de problemen van weeskinderen en kinderen met be-
perkingen aantrekken en hen helpen de moeilijkheden die 
ze tegenkomen te overwinnen. In mijn persoonlijke geval 
en in het geval van veel andere jongeren die ik ken heeft 
het supportcentrum in Kiev een heel grote rol gespeeld.  
Toen ik na eindeloze pogingen om een woonruimte toege-
wezen te krijgen door de gemeente eindelijk succes had, 
kreeg ik een appartement waarin je onmogelijk kon wonen. 
Het moest helemaal gerenoveerd worden. Maar waar vindt 

een arme acteur-wees met een lichamelijke beperking 
geld? Ik was wanhopig. En dan merk je weer dat niemand 
je met je problemen wil helpen. Bogdan Basjtovy en zijn 
supportcentrum werden voor mij de reddingssloep voor een 
zinkend schip, de vuurtoren van hoop, die mij lieten zien dat 
we niet alleen op deze wereld zijn, dat we in ieder geval 
voor iemand de moeite waard zijn…. 
Dankzij het supportcentrum konden mijn vrouw en ik de 
noodzakelijke verbouwingen in het appartement uitvoeren 
en nu wonen wij er. De verbouwing is nog niet af, maar het 
belangrijkste is gedaan. Ik ben gelukkig en dank alle 
sponsors die mij en mijn gezin geholpen hebben.  
Ik hoop van harte dat Bogdan Basjtovy en het support-
centrum hun werk kunnen voortzetten. Ga door, jullie doen 
zo veel goeds, jullie maken de wereld een beetje beter! 
Dank, dat kinderen die ooit in de steek gelaten zijn en waar 
niemand zich om bekommerde, iemand hebben die het 
voor hen opneemt. 
 

Toelichting  
De verbouwing van de appartementen van Vitali, Jevgeni 
en Victor was mogelijk door de collecte en de gift van de 
diaconie van de Remonstrantse kerk in Utrecht (€ 750) en 
een genereuze gift van € 2000 van Emmaus Bilthoven. 

 
 

Fedja Romanov 
 

In vorige Nieuwsbrieven heeft u al 
kunnen lezen hoe Fedja Romanov 
samen met zijn vrouw en doch-
tertje het oorlogsgebied in het 
oosten van Oekraïne wist te ont-
vluchten en hoe zij, met financiële 
steun van OeKU, een huisje in een 
dorp ten noorden van Kiev hebben 
gekocht en opgeknapt. Hieronder 
volgt een stuk van Fedja, waarin 

hij beschrijft hoe het hem en zijn gezin is vergaan in 2018.  
 

Het jaar 2018 was voor mij en mijn gezin een jaar waarin 
veel gebeurd is. Het belangrijkste: ik kreeg een eigen 
atelier, dankzij de aanbouw aan ons huis. Ik heb veel ge-
schilderd en heb mijn werk via internet en op ten-
toonstellingen kunnen verkopen. Ik werd uitgenodigd om 
deel te nemen aan tentoonstellingen in Kiev en Cherson. 
Ook was ik een week in een kinderzomerkamp in de 
omgeving van Kiev, waar ik kinderen schilderles heb ge-
geven. Ik was er samen met mijn vrouw en dochtertje Kyra. 
We sliepen in tenten en deden aan verschillende ac-
tiviteiten mee. We hebben veel plezier gehad.  
Op twee nationale televisiestations werd ons verhaal 
verteld. Ik was blij op deze manier ook andere jongeren met 
beperkingen te kunnen 
 inspireren. Nadat plaat-
selijke boeren het ver-
haal op de televisie 
hadden gezien, hielpen 
ze mij om een kleine 
schilderschool te openen 
in Nosivka, een stadje 
vlak bij ons dorp. Ze 
huurden voor mij een 
ruimte in een klein win-
kelcentrum en hielpen bij 
het opzetten van een ac-
tie om de basisbenodigdheden voor de school te kunnen 
aanschaffen. We hebben een tafel op straat neergezet en 
nodigden kinderen en volwassenen uit om te komen 
schilderen. Er was veel belangstelling voor en we konden 



een lijst met de namen opstellen van kinderen die interesse 
hadden in een schildercursus.  
Mijn vriend Pasja, ook een oud-kinderhuisbewoner, hielp 
om de ruimte geschikt te maken, een plaatselijke school do-
neerde tafels en stoelen en in november heb ik mijn eerste 
schilderles gegeven aan een groep kinderen van 7-12 jaar. 
In het begin schrokken de kinderen en de ouders ervan een 
leraar in een rolstoel te zien die schildert met een penseel 
in zijn mond, maar al na tien minuten voelde iedereen zich 
op zijn gemak. Ik heb twee lessen per week gegeven aan 
een groep van 10-12 kinderen. Ik zou wel meer lessen 
willen geven, maar in de winter is het met de sneeuw erg 
moeilijk om vanuit ons dorp naar Nosivka te gaan. Ik moet 
dan met de taxi in plaats van met de bus, en dat is duur. De 
plaatselijke boeren betalen de huur en de kosten voor 
energie en water en de ouders zorgen voor het materiaal. 
De mensen in onze regio zijn over het algemeen erg arm 
en kunnen niet betalen voor de lessen. Ze betalen een 
symbolisch bedrag wat we gebruiken voor de aanschaf van 
de materialen. Ik verdien er niets aan, integendeel, ik betaal 
er zelf aan, maar ik hoop dat we in de toekomst kunnen 
uitbreiden en sponsors kunnen vinden. Ik vind het leuk om 
met kinderen te werken en ik zie dat mijn lessen belangrijk 
zijn. Voor de lokale kinderen is er na school weinig te doen, 
er zijn vrijwel geen activiteiten.  
 

 
 

Het andere nieuws is dat mijn vrouw en ik, na drie jaar op 
het platteland gewoond te hebben, besloten hebben om 
groenten te gaan verbouwen. De lokale overheid gaf ons 
een stukje land, niet ver van ons huis, waar we aardap-
pelen hebben gepoot en andere groenten hebben gezaaid.. 
Veel dorpsbewoners waren verbaasd mij op het land bezig 
te zien. Ze dachten dat mensen met een lichamelijke 
beperking dit niet kunnen. Natuurlijk hebben we voor be-
paald werk mensen moeten inhuren, maar veel heb ik zelf 
gedaan. In het najaar hadden we onze eerste oogst en we 
waren er trots op; in plaats van de verwachte 14 of 15 

zakken hadden we 30 
grote zakken aardap-
pels! Een paar zakken 
hebben we zelf gehou-
den, een paar zakken 
gaven we aan de plaat-
selijke school en de rest 
hebben we aan het 
supportcentrum in Kiev 
gegeven, zodat het cen-
trum deze kan verdelen 

onder de jonge gezinnen die hulp nodig hebben. Buren 
zeiden ons dat we ze beter konden verkopen, maar wij 
willen graag oud-kinderhuisbewoners helpen, zoals wij ook 
geholpen zijn, toen wij dat nodig hadden.  

 
 

Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
weer te gast in Nederland 

 

Het befaamde jongenskoor Dzvinochok uit Kiev, onder 
leiding van dirigent Ruben Tolmachov, heeft in november 
2018 weer een tournee door Nederland gemaakt, inmiddels 
een jaarlijkse traditie. 
Dit jaar kon de werkgroep Cultuur van OeKU dankzij de 
Rotary Hilversum ook een bijdrage leveren aan de orga-
nisatie van de tournee. De Rotary zorgde ervoor dat het 
koor gedurende de laatste vier dagen van de tournee in 
gastgezinnen werd ondergebracht. Op basis daarvan kon 
de werkgroep voor die periode optredens van het koor or-
ganiseren.  
Er werd een afwisselend programma samengesteld met 
concerten in Oisterwijk, Asten, Breda, Hilversum en Laren. 
Soms werden de concerten in samenwerking met een 
plaatselijk koor uitgevoerd. Het jongenskoor bezocht ook 
het ‘Museum Speelklok’ in Utrecht. 
De meeste optredens waren gratis toegankelijk met na 
afloop een collecte voor het koor. Dankzij de grote opkomst 
van het publiek was Ruben zeer tevreden met de opbrengst 
die mee naar Kiev kon worden genomen. 
 

Henk Sprenkels 
 

 

 
Bezoek van Bogdan Basjtovy aan Nederland 

 
In Oktober jl. was Bogdan Basj-
tovy enkele dagen in Nederland. 
De tijd werd gebruikt om met 
verschillende mensen te spreken 
over het werk van het support-
centrum en de ontwikkelingen in 
Oekraïne.  
Zo vertelde Bogdan na de kerk-
dienst in de Geertekerk aan een 
twintigtal mensen over het supportcentrum waarvoor en-
kele maanden eerder tijdens een dienst was gecollecteerd. 
Van het toen opgehaalde geld werd materiaal gekocht voor 
het opknappen van de woonruimte van enkele jongeren. 
Bogdan was uitgenodigd door een afdeling van de Rotary 
in Utrecht. Met veel aandacht volgden de aanwezigen zijn 
presentatie en vroegen zich later verbaasd af hoe het hem 
lukte om met zo weinig financiële middelen zoveel te doen.  



In Tilburg gingen we op bezoek bij Joost Geurts en zijn 
gezin die nauw betrokken zijn geweest bij de jongeren-
uitwisselingen  en de deskundigheidsbevordering in sa-
menwerking met de Jeugdzorginstelling Kompaan. Enkele 
jongeren die destijds deel hebben genomen aan een 
uitwisseling waren ook aanwezig. Met groot enthousiasme 
werden herinneringen opgehaald. Het was duidelijk dat de 
uitwisselingen veel indruk hadden gemaakt en hun invloed 
hebben gehad op hun kijk op het leven.  
 

Studiereis naar Nederland 
 

 
 

Zoals U misschien al op onze website heeft gelezen, kwa-
men afgelopen april op onze uitnodiging 5 medewerkers 
van verschillende instellingen voor een studiebezoek naar 
Nederland. Allen werken met kinderen met autisme en 
wilden hierover in gesprek gaan met Nederlandse colle-
ga’s. De groep bestond uit twee leerkrachten van de school 
in Olesjki, (voorheen Tsjoeroepinsk), twee leerkrachten van 
de school van kinderhuis nr 12 in Kiev en een psychologe 
van het pedagogisch centrum in Pokrovsk, in het oosten 
van Oekraïne.  
Dankzij de gastvrijheid van een aantal instellingen (Leo 
Kannerhuis in Oosterbeek, Dagcentrum De Berk en de 
school De Meerklank (Speciaal Onderwijs en Voortgezet 
Speciaal Onderwijs) in Zeist, De Heygraeff, onderdeel van 
Stichting Reinaerde, in Woudrichem en de café’s Samen in 
Zeist in Zeist en Zizo in Utrecht) kon hun een gevarieerd en 
boeiend programma worden geboden.  
Het bezoek was een groot succes. Dit blijkt ook uit de vele 
enthousiaste e-mails die we uit Oekraïne blijven ontvangen. 
Tijdens het bezoek aan Nederland zijn er veel praktische 
ideeën opgedaan die direct toegepast werden in de dage-
lijkse omgang met de pupillen, bv het gebruik van pic-
togrammen. Er zijn bijeenkomsten belegd met collega’s en 
met ouders en het meegebrachte materiaal uit Nederland 
werd uitgebreid bestudeerd. In Oekraïne wordt op school 
de nadruk gelegd op het verwerven van kennis, er is weinig 
aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen. De totaalaanpak van kinderen met een 
autismestoornis, zoals gezien in Oosterbeek, heeft veel 
indruk gemaakt.  
 

 
 

Tegenbezoek aan Oekraïne 
Het bezoek maakt nieuwsgierig naar de praktijk in 
Oekraïne. Twee medewerkers van de Meerklank in Zeist 
hebben besloten om in de paasvakantie samen met een 
van de bestuursleden een bezoek te brengen aan de 
scholen in Kiev en Olesjki en het pedagogisch centrum in 
Pokrovsk. In Oekraïne kijkt men er naar uit om hen te 

ontvangen. Het zou geweldig zijn als er door dit bezoek een 
langer lopend contact gaat ontstaan. 

 
Waar werden uw bijdragen in 2018 aan besteed? 

Uw donaties en giften worden/ werden overgemaakt op de 
rekening waar Bogdan Basjtovy toegang toe heeft. Hij 
nam het geld op om:  

o medische kosten van jongeren te betalen; 
o reiskosten te betalen van jongeren die voor 

medisch onderzoek of hun studie onder meer 
naar Kiev moeten reizen; 

o ontmoetingen tussen jongeren uit verschillende 
steden te organiseren; 

o jongeren een rijbewijs te laten behalen zodat ze 
als chauffeur kunnen werken; 

o bouwmateriaal aan te schaffen voor de reparatie 
van appartementen; 

o gereedschap te kopen voor 5 jongeren zodat ze 
een opleiding in de bouw konden volgen;  

o de opleiding te betalen voor jongeren om hun 
kans op een baan te vergroten; 

o bij te dragen in het levensonderhoud van enkele 
jonge gezinnen;  

o jongeren die uit het oorlogsgebied zijn gevlucht te 
helpen bij het opnieuw opbouwen van hun leven. 

 
Het zal duidelijk zijn dat Bogdan Bashtovy samen met de 
vrijwilligers van het supportcentrum belangrijk werk doet. 
In  2019 willen wij hiermee – met uw steun - doorgaan.   
 

Privacy reglement stichting OeKU 

1. Stichting OeKU heeft een privacy reglement en werkt strikt 
volgens dit reglement. Dat betekent dat gebruik van 
persoonsgegevens tot het hoogst noodzakelijke wordt be-
perkt.  

2. Persoonsgegevens worden geregistreerd in een adressen-
bestand dat uitsluitend wordt gebruikt voor de Nieuwsbrief en 
het aanschrijven van donateurs. Deze persoonsgegevens 
worden veilig opgeslagen en niet met derden gedeeld.  

3. Op verzoek van een persoon die daartoe gerechtigd is, wordt 
inzicht gegeven in de geregistreerde persoonsgegevens van 
die persoon. Een aanvraag daartoe kan via de website 
worden ingediend. Ook kunt u verzoeken de gegevens aan 
te passen of te vernietigen. 

4. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunt u 
indienen bij de Stichting OeKU of de Autoriteit Persoons-
gegevens. 

 

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.  
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