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Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht - Februari 2020 
 

 

Beste vrienden en donateurs van de Stichting OeKU. 

Voor u ligt de OeKU-Nieuwsbrief van 2020. In onze Nieuwsbrieven, die minimaal een keer per jaar verschijnen, 
informeren wij u over de voortgang van onze activiteiten en nieuwe activiteiten van de stichting. 
Ook het afgelopen jaar ontvingen we vele giften van donateurs en stichtingen. Deze giften maken het mogelijk om 
onze projecten verder uit te voeren. 
Heel veel dank voor uw trouwe steun. 
 

Verleden jaar was de grote vraag in Oekraïne: wat zal de toekomst brengen? Inmiddels is de nieuwe president Vladimir 
Zelenski ruim een half jaar aan het werk en hij laat van zich horen. Zo heeft er al twee maal een gevangenenruil met Rusland 
plaatsgevonden. Vrede in Oost-Oekraïne was Zelenski’s grote verkiezingsbelofte.  
Na vijf jaar strijd in de Donbas in Oost-Oekraïne en duizenden doden heeft de bevolking meer dan genoeg van de oorlog en 
weten de kinderen van de Donbas niet meer wat veiligheid is. De vraag is hoe realistisch een duurzame vrede in Oost-
Oekraïne is.    
Tijdens het ‘vredes’ overleg begin december in Parijs werd duidelijk dat duurzame vrede een bijna onmogelijke opgave lijkt. 
Rusland heeft er geen belang bij. Een van de voorstellen: een speciale status voor Oost-Oekraïne is niet interessant voor 
Rusland vanwege de hoge kosten en wekt bij de Oekraïense bevolking ook felle weerstand op. In oktober demonstreerden 
duizenden mensen in Kiev tegen zo’n toekomstige speciale status.  
Het hoogst haalbare lijkt een staakt-het-vuren. Alhoewel het geweld al in 2015 had zullen stoppen is van die wapenstilstand 
weinig terecht gekomen. Inmiddels heeft Rusland ook belang bij een staakt-het-vuren omdat de ondersteuning van de 
separatisten in Oost-Oekraïne een dure zaak aan het worden is voor Moskou. Gelukkig zien zowel Rusland als Oekraïne niets 
in een nieuw offensief. Daarom lijkt het hoogst haalbare een bevroren conflict met minder geweld dan nu. 
Door al deze onzekerheden wordt 2020 een jaar van hoop en vrees voor Oekraïne en haar inwoners. Zij zullen weer veel 
veerkracht nodig hebben.  
 

Ook voor het komend jaar blijft onze hulp en ondersteuning hard nodig. 
 

Namens het bestuur, 
Miep de Jong. 
 

De OeKU-website is gewijzigd! De nieuwe naam is:  
                                                 https://oeku.wordpress.com  

 

 

Ella Besedina 
 

Ella woont in Loegansk. Dankzij 
enkele giften hebben we haar 
kunnen helpen bij het opzetten 
van een eigen bedrijf. 
 

“Toen ik in het kinderhuis woon-
de vond ik borduren erg leuk, 
maar toen ze me voorstelden om 
te leren naaien moest ik alleen 
maar lachen: “Dat is niets voor 

mij! Daar heb ik het geduld niet voor”! Toen kon ik niet 
vermoeden dat naaien mijn beroep zou worden en de 
bezigheid, waar ik mijn leven aan zou wijden.  
Ik kon niet zelf mijn beroep kiezen. Jongeren die een 
kinderhuis verlaten hebben niet veel keus. Ze gaan een 
opleiding volgen daar waar ze aangenomen worden en 
waar ze een slaapplaats krijgen. Opleidingen nemen niet 
graag kinderen uit een kinderhuis aan en zeker niet met een 
beperking, want ze moeten aanpassingen doen, zorgen 
voor eten en medische en sociale problemen oplossen. Het 
was vreselijk kwetsend toen geen van de opleidingsinsti-
tuten in Oekraïne mij als leerling wilde aannemen. Pas 
midden september werd ik, dankzij de inspanningen van 
een aantal vrijwilligers, aangenomen op een speciale 
opleiding voor jongeren met een beperking in de stad 
Zaporozje in het Zuiden van Oekraïne. Toen ik er aankwam 
schrok ik me een ongeluk. Het bleek een gesloten op-
leiding te zijn, de leerlingen mochten niet zonder toe-
stemming het terrein af. Het was in feite een tweede kinder- 

 
 
huis. Ik wilde me hier niet bij neerleggen en op advies van 
bekenden belde ik de directeur van een beroepsopleiding 
in Loegansk in het Oosten van Oekraïne. Gelukkig wilden 
ze me daar aannemen, hoewel het schooljaar al begonnen 
was. Ze haalden me zelfs op van het station en hielpen me 
met mijn bagage. Ik was geraakt door de vriendelijkheid en 
zorgzaamheid van deze mij volstrekt onbekende mensen. 
Hier in Loegansk begon ik met mijn naaiopleiding. Tot mijn 
eigen verbazing leerde ik het vrij snel en behaalde ik goede 
resultaten. Tien jaar geleden, in 2009, kocht ik mijn eerste 
naaimachine. Het was een eenvoudige goedkope machine, 
maar nu kon ik me verder bekwamen in het naaien. Ik 
naaide vaak kleren voor vrienden en docenten en hun 
positieve reacties leerden mij dat ik het juiste beroep had 
gekozen. En het motiveerde me mijn vaardigheden te ver-
groten. Nadat ik in 2012 het diploma voor naaister van de 
hoogste categorie had behaald volgde ik de cursus mo-
deltekenen en coupeuse. Mijn opleiding sloot ik af in mei 
2014, onder het geluid van ontploffende granaten. De 
oorlog in het Oosten van Oekraïne was begonnen, de 
oorlog die voor zoveel Oekraïners een tragedie werd, ook 
voor mij. Na het behalen van mijn diploma moest ik naar 
Kiev vluchten, maar al na een paar maanden besloot ik 
terug te keren naar Loegansk, de stad die als thuis voelde 
en waar mijn vrienden waren achtergebleven. Ik volgde 
daar nog een cursus om naailes te kunnen geven op de 
opleiding. Deze cursus sloot ik in 2017 af. 
Het geïsoleerde leven in de niet-erkende Volksrepubliek 
Loegansk was en is moeilijk, vooral omdat ik mijn vrienden 
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mis. Ik vind het heel erg dat ik niet vrij naar Cherson of Kiev 
kan reizen. Ook materieel is het moeilijk. Werk vinden in 
Loegansk is al lastig voor gezonde mensen met veel 
ervaring, laat staan voor een meisje met een beperking 
zonder werkervaring. In een kledingfabriek werken kan ik 
niet, vanwege de hoge eisen die gesteld worden en de 
onregelmatige werktijden, zelfs voor een gezond iemand is 
dit zwaar. Naailes geven op school lukt ook niet, de di-
rectrice zei me openlijk dat mijn lichamelijke beperking de 
leerlingen zou afschrikken. Ze wilden me alleen een baantje 
geven als assistente in de informaticaruimte tegen een heel 
laag salaris. Toen kwam voor het eerst de gedachte bij me 
op een eigen bedrijfje te beginnen. Ik werd geïnspireerd 
door twee klasgenootjes die een eigen naaiatelier waren 
begonnen en door het voorbeeld van andere oud-bewoners 
van het kinderhuis waar ik ben opgegroeid. Ondanks hun 
beperkingen waren ze niet bang om zich doelen te stellen 
en ze lieten zich niet tegen houden om ze te realiseren. Tot 
voor kort naaide ik gratis kleren voor vrienden en bekenden. 
Zelfs als ze geld hiervoor boden vond ik het ongemakkelijk 
om het aan te nemen. Ik zie nu de waarde van mijn 
vaardigheden en kennis, waarvoor ik jarenlang gestudeerd 
heb en waar ik veel tijd aan heb besteed. Ik heb begrepen 
dat mijn werk op waarde geschat moet worden en dat ik er 
voor betaald mag worden. 
Om een eigen bedrijfje te kunnen beginnen had ik allereerst 

professionele naaimachines 
nodig. De machine die ik 
had was te eenvoudig en liet 
het regelmatig afweten. Ik 
besloot haar te verkopen 
maar uiteraard was het geld 
dat ik ervoor kreeg bij lange 
na niet genoeg om een 
nieuwe naaimachine te ko-

pen. Bij de bank kreeg ik geen lening. Toen besloot ik een 
lening te vragen bij de organisatie die mij al jaren helpt in 
moeilijke situaties: het supportcentrum in Kiev. Naast een 
naaimachine had ik twee andere speciale machines nodig 
voor het uitvoeren van bijzondere technieken. Bogdan 
Basjtovy steunde mij in mijn idee een eigen bedrijfje te 
beginnen en beloofde na te denken hoe hij mij kon helpen. 
Ik was heel verbaasd en blij toe hij mij enkele weken later 
vertelde dat via OeKU het geld gevonden was voor de 
aankoop de naaimachines. Ik was in de zevende hemel! Ik 
hoopte op steun, maar had nooit kunnen verwachten dat er 
zo snel hulp zou komen en dan nog wel voor de drie 
benodigde machines! En in plaats van het bedrag te 
moeten lenen kreeg ik het zomaar! 
Het kopen van het materiaal duurde langer dan een maand. 
Door de oorlog en de economische sancties is het lastig om 
goederen in Loegansk te krijgen. Dit geldt ook voor stoffen 
en fournituren. Toen ik al mijn spullen had heb ik een mede-
deling op internet gezet dat ik kleding maakte. Binnen een 
paar maanden kreeg ik opdrachten voor beddengoed, 
overhemden, en twee blouses…..Ik kan de opdrachten niet 
snel uitvoeren, want ik doe het in de avonduren na mijn 
werk. Tot nu toe is iedereen erg tevreden over mijn 
naaiwerk. Voor mogelijke klanten heb ik een insta-
grampagina gemaakt, waarop te zien is wat ik kan maken. 
Op deze manier hoop ik nieuwe klanten te vinden. 
Natuurlijk moet ik nog veel leren om een bedrijf te leiden. 
Maar wat ben ik blij dat ik naaister ben. Het is een belangrijk 
beroep. In vergelijking met de kleding die op de markt te 
koop is, is de kleding die ik maak mooier, past beter en gaat 
langer mee. Dit heb ik inmiddels geleerd.  
Ik dank degenen die mij geholpen hebben. Ik ben blij dat er 
mensen zijn die bereid zijn om steun te geven aan jongeren 

die uit kinderhuizen komen om in hun eigen onderhoud te 
kunnen voorzien en een volwaardig lid van de samenleving 
te kunnen zijn. 
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. 
 

Verslag van de Oekraïne reis. 
 

Van 4 tot 12 oktober brachten wij met 3 bestuursleden een 
bezoek aan Oekraïne. Ook nu weer bezochten wij projecten 
in Kiev, Pokrovsk (in het oosten) en Olesjki (in het zuiden).  
 

Tijdens deze reis  kregen wij een helder beeld van de ont-
wikkelingen in de diverse gebieden waar het support-
centrum hulp verleent én de problemen waarmee oud-
leerlingen kampen. Wij brachten o.a. een bezoek aan de 
werkplekken van de leerkrachten en hulpverleners die 
voorjaar 2018 deelnamen aan de studieweek over omgang 
met kinderen/volwassenen met een autistische stoornis.  
In Kiev bezochten wij diverse oud-leerlingen in hun nieuw-
verworven appartementen (In Oekraïne is de gemeente 
verplicht om oud-leerlingen van kinderhuizen woonruimte 
te bieden. Na vele jaren wachten was het voor een aantal 
van hen dan eindelijk zover.) De appartementen zijn 
gelegen in een nieuwbouwwijk aan de rand van de stad.  

 

Ruim van opzet, maar bij de 
toewijzing van een dergelijke 
woning zijn aanrechtje, toilet 
en bad aanwezig, maar niets 
blijkt aangesloten. De oud-
leerlingen zijn er in geslaagd  
enkele appartementen be-
woonbaar te maken door de 
handen uit de mouwen te 
steken en elkaar naar ver-
mogen te helpen. Veelal betreft het hier woonruimte voor 
jonge gezinnen.  
’s Middags maakten wij mee hoe Bogdan iedere zaterdag 
“open-huis” houdt in Kinderhuis 12 voor oud-leerlingen en 
hun eventuele partners en kinderen. Er wordt koffie 
gedronken, gezellig gepraat, maar ook belangrijke zaken 
worden besproken. De kinderen kunnen in een speelzaal 

van de school 
spelen, en zich  
daar uitleven. 
De dag wordt 
meestal beëin-
digd met een 

gezamenlijke 
maaltijd.  
 

De volgende dag begon onze rondtocht door het land. We 
reisden met een klein busje onder begeleiding van Bogdan 
en onze gewaardeerde chauffeur Iwan. Na een dag rijden 
over zeer slechte wegen - geen onderhoud; al het geld 
wordt aan de oorlog besteed - arriveerden wij in Pokrovsk. 
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Hier werden wij gastvrij ontvangen door Svetlana Kagan, 
haar man Aleksej en haar moeder.  

 In hun flat stond 
de tafel voor een 
heerlijke maal-
tijd gedekt, wat 
zich de volgen-
de dag herhaal-
de. Svetlana is 
psychologe. Ze 
werkt in een in-
stelling ter plaat-
se waar door de 
oorlog getrau-

matiseerde kinderen en volwassenen worden geholpen. De 
volgende ochtend kregen wij een uitgebreide introductie in 
deze instelling (Zie het verslag van Svetlana hiernaast).  
Na opnieuw een dag in de bus arriveerden we in Olesjki, bij 
de school van Aleftina Vasiljevna. Het gebouw zag er 
kleurig uit. Het bleek dat de staf de zomervakantie gebruikt 
had om de school een verfje te geven. Het geld voor de 
aankoop van de verf had de school gewonnen in een wed-
strijd bloemenkweken. Bijzonder was dat Aleftina ons kon 
mededelen dat juist die dag een Roma leerlinge tot 
“president” van de school was gekozen door de mede-
scholieren. Dit feit illus-
treert dat haar project 
van de laatste jaren om 
de Roma kinderen uit de 
omgeving een plek op 
school te bezorgen en te 
laten integreren, ge-
slaagd is.  
De volgende dag zagen 
we Anna bezig in een 
klasje met kinderen die 
speciale zorg behoeven 
(Zie haar verslag pg. 4).  

 

Ter afsluiting van ons bezoek aan Olesjki volgde de tra-
ditionele maaltijd met de oud-leerlingen in Cherson. De 
sfeer was vrolijk, zeker mede het gevolg van het feit dat 
meer oud-leerlingen op dit moment werk hebben. De 
saamhorigheid is groot. Onderling verlenen zij elkaar hulp 
(Zie ook het verslag van Viktor pg 5). 
 

 
 

Terug in Kiev vertelde Natalja Oliynyk, over het plan dat zij 
en haar man hebben om een huis annex werkplaats voor 
autistische jongeren te ontwikkelen. Een dergelijke voor-
ziening ontbreekt in Oekraïne, wat tot gevolg heeft dat 
autistische jongeren vanaf 16 jaar thuis zitten zonder enig 
toekomstperspectief.  
Het was indrukwekkend om zien hoe de hulpverleners en 
leerkrachten erin geslaagd zijn hun in Nederland opgedane 
ervaringen zinvol toe te passen in hun diverse werk-
situaties.  

Svetlana Kagan  
 

Svetlana Kagan uit Pokrovsk in Oost-
Oekraïne maakte deel uit van het 
groepje dat in mei 2018 naar Neder-
land kwam om meer te weten te 
komen over de begeleiding van 
kinderen en jongeren met een au-
tistische stoornis. Zij werkt in het 
Centrum voor traumaverwerking in 
Pokrovsk, ze is psychologe en werkt 
samen met de andere psychologen van het Centrum. Zij 
heeft haar in Nederland opgedane kennis gedeeld met 
collega’s en vele anderen die met kinderen met een 
autistische stoornis werken. Op de dag van ons bezoek had 
zij samen met de staf van het Centrum een bijeenkomst 
georganiseerd met mensen (o.a. leerkrachten, kleuter-
leidsters, vertegenwoordigers van ouderverenigingen en 
ouders) die op verschillende manieren werken met kin-
deren en jongeren met een autistische stoornis. Ieder van 
hen vertelde over zijn/haar manier van werken. Svetlana 
schrijft het volgende:                      
 

‘De staf was blij met jullie komst naar ons Centrum. Jullie 
kennis en ervaring is voor ons heel belangrijk, vooral voor 
de ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Ze 
zijn erg geïnteresseerd in dergelijke ontmoetingen.  
Ze krijgen heel weinig steun van de autoriteiten. De ver-
anderingen in de hulp aan kinderen met een beperking 
gaan erg langzaam. 
Ons Centrum werd geopend op 1 juli 2017 met hulp van de 
Duitse organisatie German Humanitarian Assistance en 
Malteser International (Order of Malta Worldwide Relief) in 
samenwerking met de Nationale Universiteit ‘Kiev-Mogilja 
Academie’. Het doel van het Centrum is het geven van 
psychologische en psychotherapeutische hulp aan de 
(gevluchte) bevolking die lijdt onder de gevolgen van de 
oorlogshandelingen. In de tijd dat het Centrum bestaat 
heeft het meer dan 6000 volwassenen en kinderen de 
noodzakelijke hulp geboden. Onder hen waren 236 kin-
deren met een ontwikkelingsstoornis, hun ouders en spe-
cialisten die met hen werken. Dit aantal groeit. In oktober 
en november heb ik vier trainingen gegeven aan spe-
cialisten die werken met kinderen met een autistische 
stoornis. 

 

Op de bijeenkomst waren ook de voorzitters van de ngo’s 
‘Warme handen’, een vereniging van ouders met kinderen 
die extra zorg behoeven en ‘Een warm hart voor kinderen 
die extra zorg behoeven’ een liefdadigheidsfonds van 
ouders. Deze organisaties geven voorlichting over kinderen 
met een autistische stoornis en hoe met hen om te gaan. 
De organisaties zijn opgericht nadat ik vertelde over de 
ouderverenigingen in Nederland en hun werkwijze. Dank 
voor jullie bijdrage hieraan! In de verschillende therapie-
vormen die de medewerkers van het Centrum aanbieden 
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ligt de nadruk op het verwerken van de stress en de trau-
ma’s die de gevluchte bewoners als gevolg van de oorlog 
hebben opgelopen. Het Centrum ligt vlak bij het gebied 
waar veel gevochten is. De gezinnen met kinderen met een 
ontwikkelingsstoornis en autisme hebben specifieke psy-
chotherapeutische hulp nodig. Ik werk met deze kinderen 
en adviseer ouders en leerkrachten. Helaas is de hulp be-
perkt tot 12 bijeenkomsten per kind/gezin, maar dit helpt 
ook al: het contact en de betrokkenheid verbetert en ouders 
krijgen de noodzakelijke informatie. We brengen de pro-
blemen van deze kinderen in de openbaarheid en zoeken 
contact met de plaatselijke overheid. Maar het blijft moeilijk 
specifieke hulp te krijgen voor kinderen met een autistische 
stoornis. 
Helaas wordt het voortbestaan van ons Centrum bedreigd. 
Het geld voor de huur van het gebouw is op en we moeten 
een ander onderkomen zoeken. We hebben de plaatselijke 
overheid gevraagd ons te helpen. We houden goede hoop.’ 

 
 

Anna Yermakova 
 

Voor mijn reis naar 
Nederland gaf ik les aan 
kinderen met een verstan-
delijke en lichamelijke be-
perking van verschillend 
niveau. Bijna altijd kregen 
deze kinderen individueel 
les. Tijdens mijn verblijf in 
Nederland zag ik hoe deze 
kinderen samen in een 

groepje zaten en dat het zelfs mogelijk is een klasje te 
vormen met autistische kinderen.  
De reis is heel belangrijk voor me geweest, ik heb heel veel 
geleerd over het onderwijs aan kinderen met een beperking 
van alle leeftijden. Mijn collega’s en ik waren onder de 
indruk van de wijze waarop alles is georganiseerd (finan-
ciën, aangepast materiaal, de dagindeling d.m.v. het ge-
bruik van pictogrammen enz.) en hoe zorgzaam en 
oplettend de therapeuten en leerkrachten zijn tegenover de 
kinderen en jong volwassenen. 
We bezochten instellingen waar, tot mijn verbazing, vol-
wassenen met een beperking werken en geld verdienen. 
De verschillende instellingen en instituten die we bezochten 
gaven ons een idee hoe het zou moeten: vanaf de geboorte 
tot de volwassenheid. We gingen naar huis vol met ideeën 
en nieuwe kennis. 

 

Het is bijna ongelooflijk, maar ik heb de mogelijkheid 
gekregen de ervaringen die ik opgedaan heb in Nederland 
direct te gebruiken in mijn werk. In onze school hebben we 
een paar eerste klassen met kinderen met verstandelijke 
problemen, met autistische stoornissen, met het syndroom 
van down enz. Dankzij mijn reis was ik er niet bang voor 
omdat ik weet hoe ik met de kinderen om moet gaan. Ik heb 
de opgedane kennis aan mijn collega’s doorgegeven om 
hen te helpen bij het onderwijs aan deze kinderen. In mijn 
klas zitten ook een paar heel agressieve kinderen en ik ben 
Marco Dieleman. (medewerker van Reinaerde, red.) heel 
dankbaar voor zijn onvergetelijke training hoe met agressie 
om te gaan.  
Ik ben benieuwd naar de resultaten van deze voor ons 
nieuwe werkwijze.  

In Cherson ontmoetten wij Sasja en Olga. Wij waren onder 
de indruk van deze twee sterke vrouwen en hoe zij hun 
leven ondanks hun beperkingen vorm geven.  
 

Sasja Jaoesova. 
 

Mijn naam is Sasja Jaoesova. Mijn 
jeugd heb ik doorgebracht in het 
kinderhuis in Tsoeroepinsk, waar 
kinderen die wees zijn en kinderen 
met een beperking worden opge-
voed. Mijn ouders ken ik niet, direct 
na mijn geboorte hebben ze 
afstand van me gedaan. Uit de 
papieren die ik heb weet ik dat ik in 
Zaporozje ben geboren. Het leven 
heeft mij geleerd om mijn hoofd 
niet te laten hangen, maar mijn 
droom na te jagen. Ik heb een 
interessante jeugd gehad en heb 
veel levenslessen geleerd. 
Nadat ik het internaat had verlaten 
heb ik in Zaporozje in het Chortitski 

studie- en revalidatiecentrum de basiscursus voor com-
putergebruik gevolgd. In Zaporozje begon mijn sportieve 
leven. Ik ging zwemmen en skiën (voor lichamelijk ge-
handicapten). Maar helaas moest ik na een schouder-
blessure ophouden met deze sporten.  
Nadat ik mijn opleiding had voltooid, ging ik werken. Niet 
veel later werd mij een kamer aangeboden in de stad 
Cherson. Om een aantal redenen was ik gedwongen om dit 
aanbod aan te nemen en te verhuizen naar Cherson. De 
eerste tijd was erg zwaar, in alle opzichten. Maar vooral 
financieel was het moeilijk. Wat de staat betaalt is niet 

voldoende om 
van te kun-
nen leven, laat 
staan om me-
dische kosten 
van te betalen 
of de nood-
zakelijke ver-
bouwing. 
Ik wendde me 
tot mijn vrien-
den uit het 
kinderhuis. Ik   
ben met hen 

opgegroeid. 
Ze hebben me 
geholpen op 

fysiek en mentaal vlak, zodat ik “bleef drijven”.  
Wat ik het liefste doe is borduren met kraaltjes. Nu bewoon 
ik zelfstandig In Cherson een 
kamer in een klein appar-
tement dat ik deel met Olga. Ik 
ben blij dat mensen me 
geholpen hebben met het op-
knappen van mijn kamer. en 
met de aanleg van een rol-
stoel-helling. Er blijven nog 
heel wat problemen over: in 
mijn kamer begint het plafond 
naar beneden te komen en de 
badkamer moet nodig aan-
gepast worden. Maar ik heb goeie hoop dat de problemen 
kunnen worden opgelost.  
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Olga Oeliantsjenko  

 

Hallo, ik ben Olga. Al vanaf mijn 
jeugd houd ik van schilderen, dat is 
wat ik het liefste doe. Ik gebruik 
geen donkere, sombere kleuren. Ik 
houd van intense kleuren, dat maakt 
het schilderij vrolijk. Wanneer je 
naar deze kleurige schilderijen kijkt, 
dan wil je leven, zo lijkt mij.  
 Mijn droom is het organiseren van 
een tentoonstelling van mijn werk, 
en misschien inspireren mijn schil-
derijen wel iemand tot het goede en het lichte….. 
Mijn jeugd bracht ik door in het kinderhuis in Tsoeroepinsk. 
Ik ken mijn ouders niet, ze hebben afstand van me gedaan 
toen ik nog heel jong was. Ik weet niets van mijn 
geschiedenis, daar werd in het kinderhuis niet over ge-
sproken. Ik weet alleen dat ik geboren ben op de Krim. Ik 
kan mijn jeugd niet makkelijk noemen, maar ik kan er ook 
niet over klagen. Het was een interessante tijd en ik heb 
veel geleerd. In het kinderhuis begon ik met schilderen. 
Na mijn vertrek uit het kinderhuis begon ik mijn leven als 
volwassene, bij gebrek aan familieleden, in een geriatrische 
instelling in Kachovka. Dankzij de inzet van verschillende 
mensen kon ik niet veel later een opleiding schilderen en 
pottenbakken gaan volgen in Jevpatoria op de Krim. Hier 
leerde ik schilderen. Tegenwoordig schilder ik in ver-
schillende stijlen. Ik vind het leuk om te experimenteren. Nu 
maak ik bijvoorbeeld zandschilderrijen en beschilder 
houten borden, lepels en eieren. Ik zou in de toekomst 
graag een tentoonstelling organiseren, niet alleen in 
Oekraïne, maar ook daarbuiten. 
Tijdens mijn verblijf op de Krim maakte ik kennis met 
‘boccia’ (een soort jeu de boules voor mensen in een 
rolstoel, red.). Dit werd mijn tweede hobby. Net als in iedere 
sport kende ik overwinningen en nederlagen. Mijn droom is 
om kampioen van Oekraïne te worden, Europees- en 
wereld kampioen en naar de Paralympische spelen te 
gaan. Ik probeer mijn doel te bereiken. En ik weet dat wie 
naar iets streeft veel kan bereiken.  
Naar mijn idee heeft een mens met talenten talenten op 
veel gebieden. Ik probeer gedichten te schrijven, houd van 
dansen en zingen (dat doe ik alleen voor mijn vrienden en 
in een grappige vorm). Ook reizen vind ik erg leuk. 
Ondanks mijn beperkingen en het feit dat ik van jongs af 
aan aan een rolstoel gebonden ben, probeer ik ten volle te 
leven (zo veel als mogelijk is).  
Ik woon nu zelfstandig op een kamer in een klein 
appartement in Cherson dat ik deel met Sasja. Het is erg 
moeilijk om rond te komen van de uitkering die ik krijg .Nog 
meer bezuinigen op materiaal voor wat ik het liefste doe is 
moeilijk. Zonder hulp van anderen zou er niet iedere dag te 
eten zijn. Ik ben heel blij met de hulp die ik gekregen heb 
bij het opknappen van mijn kamer, maar er is nog een groot 
probleem met de badkamer.  

Door mijn beperking is het erg moeilijk er gebruik van te 
maken, een aanpassing is heel noodzakelijk.  
Ik wil geen nutteloos leven leiden en ik geniet daarom van 
elke minuut. Dat wens ik ook u toe. Wanneer je van iets 
droomt, handel ernaar en wees blij met iedereen die je op 
deze weg een handje helpt. 

 
Victor Boelka 

 

Viktor, die opgroeide in het kinderhuis 
in Olesjki (direct na zijn geboorte 
deden zijn ouders afstand van hem 
vanwege de aangeboren afwijkingen 
aan zijn armen en benen) stuurde ons 
het onderstaande stukje, waarin hij laat 
zien hoe belangrijk het is dat de 

jongeren elkaar ontmoeten en steunen. 
 

‘Heb ik vrienden? Ja zeker! Ik heb een grote ‘familie’ 
- trouwe en loyale vrienden - die net als ik gewoond hebben 
in het kinderhuis in Olesjki. 
Ik heb een nauwe band 
met ze en ik kan altijd een 
beroep op hen doen voor 
steun en hulp in moeilijke 
omstandigheden. Ik werd 
bijvoorbeeld in 2013 opge-
nomen in het regionaal 
ziekenhuis in Cherson van-
wege een ernstige ziekte 
aan mijn linker voet. Ik 
moest een operatie on-
dergaan, die ik niet kon 
betalen. De operatie kon 
toch doorgaan dankzij de 
financiële steun van mijn jeugdvrienden en het Sup-
portcentrum in Kiev, met als directeur Bogdan Bashtovy 
een man met oog voor de moeilijkheden van anderen. Veel 
dank hiervoor!  
Veel oud-bewoners van het kinderhuis in Olesjki wonen in 
de regio Cherson, waardoor we elkaar regelmatig kunnen 
ontmoeten en onze ervaringen, goede en slechte, kunnen 
delen en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Kerst 
en Oud- en Nieuw vieren we met onze vriendengroep. 
Iedereen vindt deze bijeenkomsten erg belangrijk, we delen 
onze ideeën, hebben plezier en leren van elkaars ervarin-
gen. We voelen ons door deze bijeenkomsten met elkaar 
verbonden en gesterkt; de deelnemers komen uit 
verschillende delen van Oekraïne, o.a. uit Charkov, Kiev, 
Lviv en Kamenets-Podolski. We ondersteunen elkaar waar 
we kunnen. Mijn motto is: Laten we ons verenigen voor een 
betere toekomst.’ 
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‘Jeugd met een beperking’, toespraak van 
Viktor Boelka voor de Verenigde Naties  

 

Viktor Boelka maakte deel uit van de Oekraïense delegatie 
die deelnam aan de 22ste vergadering van het VN 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Op 6 

september 2019 hield hij onderstaande toespraak.  
  

‘Geachte leden van het comité, ik wil u graag iets over mijn 
leven vertellen in de hoop op deze manier enige invloed te 
kunnen uitoefenen op de situatie in de staatsinstellingen 
waar veel jonge mensen met een beperking verblijven. 
Sommigen van hen kunnen zich niet losrukken uit het 
systeem en gaan hun leven lang van de ene instelling naar 
de andere.  
Ik ben een oud-bewoner van een school-internaat en ken 
het staatssysteem dus van binnenuit. Ik heb veel geluk 
gehad! Het school-internaat waar ik woonde werkte samen 
met een economisch instituut in een andere stad en ik kon 
daar een opleiding volgen. Ik was blij, het internaat was een 
gesloten instelling, wij mochten het terrein niet verlaten. 
Sommige medewerkers vernederden ons door te zeggen 
dat wij gehandicapt waren en dat in deze wereld niemand 
ons nodig had. Ons grootste probleem was van 
psychologische aard, al het andere was te verdragen. Na 
mijn opleiding besloot ik terug te gaan naar de plaats waar 
mijn internaat gevestigd was en te gaan studeren aan de 
universiteit. Waarom ben ik teruggegaan? Daar waren mijn 
vrienden van het internaat (mijn familie) en sommigen van 
de medewerkers van het internaat die mij geholpen hadden 
tijdens mijn studie een plaats te krijgen in een studenten-
huis. Ik slaagde voor het toelatingsexamen en begon aan 
mijn opleiding. De grootste barrières tijdens mijn studietijd 
waren de toegankelijkheid van de gebouwen en gedurende 
de eerste tijd de houding van sommige studenten. Ik zag de 
vragen in hun ogen: wat doet hij hier met zijn handicap, hoe 
moeten we met hem omgaan, en waarom wil hij dit 
allemaal… 
Maar ik weet het zeker: we hebben allemaal het recht om 
te kiezen waar en met wie we willen leven, studeren en 
werken.  
Helaas komt in de internaten geweld en wreedheid voor, 
zelfs onder leeftijdsgenoten. De zorg en leefomstandig-
heden zijn vaak slecht. Er is geen therapie en geen vrij 
 te besteden tijd. De leerlingen leven afgesloten van de 
samenleving, zonder familie of naasten. Niet zelden 
worden ze uitgebuit op hun werk, of slachtoffer van 
mensenhandel of van andere vormen van uitbuiting.  
Het grootste probleem voor jongeren met een handicap is 
het vinden van woonruimte. Wanneer ze de instelling 
verlaten, komen ze op straat en vaak vullen ze het leger 
van daklozen aan of komen ze terecht in tehuizen voor 
oude mensen, waar ze geen enkele toekomst hebben…        
Wanneer jongeren een gezin willen stichten en denken aan 
een kind, dan beginnen het systeem en de vooroordelen 
weer te werken: ‘Jullie hebben een beperking en willen 
een gezin stichten. Dat kan niet!’ Er is bij ons geen dienst 
voor gezinsondersteuning, wanneer de man of de vrouw, of 
beiden gehandicapt zijn en een kind zouden willen krijgen 
of een kind zouden willen adopteren. Zelfstandig een kind 
opvoeden is erg moeilijk wanneer je blind of doof bent.  
De staat ziet geen enkele potentie in jongeren met een 
handicap. Wij hebben niet het gevoel dat ons land ons 
nodig heeft. Maar wij willen graag een opleiding volgen en 
werken, liefst op een school of een staatsinstelling die ons 
hulp biedt, maar overal zijn barrières en vooroordelen. Veel 
jongeren raakten gewond en raakten gehandicapt als 

gevolg van de oorlog in Oost-Oekraïne en ook zij hebben 
ondersteuning nodig.  
Het is voor mij de eerste keer dat ik voor zulke hoog-
geplaatste toehoorders sta en ik voel me niet erg zeker. 
Maar ik zou heel graag met uw hulp eraan bijdragen dat de 
staat oog krijgt voor de jongeren met een beperking en zij 
niet langer onzichtbaar zijn. Wij maken ook deel uit van 
de toekomst van ons land.’ 

 

 
 

Wensen en voornemens voor 2020 

Het zal duidelijk zijn dat Bogdan Basjtovy samen met de 
vrijwilligers van het supportcentrum op verschillende 
gebieden belangrijk werk doet. In 2020 willen wij hen, met 
uw steun, graag financieel blijven steunen.  
 
De aanpassing van de douche en het toilet in de twee- 
kamerwoning van Olga en Sasja heeft prioriteit. Het 
bewoonbaar maken van de nieuwverworven appartemen-
ten van de jongeren in Kiev is ook urgent. Daarnaast hopen 
we te kunnen blijven bijdragen in medische kosten, kosten 
voor beroepsopleidingen en het levensonderhoud van 
jonge gezinnen.  
 

 

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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