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Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht - Februari 2021 
 

 

Beste vrienden en donateurs van de Stichting OeKU. 
 
Allereerst hoop ik dat deze OeKU-Nieuwsbrief 2021 u in goede gezondheid bereikt. 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. 
Het afgelopen Covid-19 jaar hebben we een rechtstreeks beroep gedaan op u: vrienden en donateurs van de OeKU, 
om extra donaties voor de dramatische situatie waarin de kwetsbare jongeren verkeren. U heeft massaal 

gereageerd en royaal gedoneerd. Dankzij uw gulle giften hebben we het leed voor veel jongeren kunnen verzachten. 
 

Heel veel dank voor uw bijzondere en trouwe steun. 
 

Het jaar 2020 is voor iedereen een uitzonderlijk zwaar jaar geweest. Overal ter wereld heerst angst en staan gezondheid, 
familiebanden, economie en milieu onder druk. Zeker in Oekraïne waar geen werkloosheidsvoorzieningen zijn en de overheid 
niet bijspringt is gebrek aan zowel voedsel, medicijnen, beschermende kleding, etc. De gevolgen van de Corona-crisis zijn 
ontwrichtend en de lockdown betekent dat alles zo goed als stilligt. Gelukkig helpen jongeren elkaar zoveel als ze kunnen.  
Mensen met een beperking knokken met steeds meer succes voor een volwaardige plaats in de maatschappij. Victor Boelka, 
die opgroeide in het kinderhuis in Olesjki en verleden jaar in de Nieuwsbrief vertelde over zijn grote vrienden-familie, heeft 
zich kandidaat gesteld voor een plaats in de gemeenteraad van Cherson. De uitslag is ons helaas nog niet bekend. 
 

Voor het jaar 2021 hopen we dat ook Oekraïne met vaccinaties tegen Covid-19 kan beginnen. In ieder geval blijft onze hulp 
en ondersteuning hard nodig. 
 

Namens het bestuur, 
Miep de Jong. 
 

Deze Nieuwsbrief 
 

In deze nieuwsbrief komen 5 jongeren aan het woord. Ze 
vertellen over hun leven en hoe ze door vrijwilligers van het 
Support Center zijn geholpen. Oud-leerlingen worden ou-
der en nieuwe problemen zoals het vinden en houden van 
werk en het opvoeden van kinderen vragen aandacht.  
Covid-19 heeft grote invloed op het leven: ‘We maken onze 

jongeren bewust van de gevaren 
van het coronavirus en voorzien hen 
van mondkapjes, desinfecterende 
middelen en geven hen adviezen 
hoe er mee om te gaan. De medi-
sche voorzieningen waren altijd al 
zwak en kunnen een pandemie niet 
aan. Het aantal mensen dat met het 
virus besmet raakt neemt toe.’ In 
september schreef Bogdan Basjto-
vy; ‘Ik ben twee weken ziek ge-

weest van Covid-19. Nu voel ik me weer veel beter. Veel 
leerkrachten van school 12 in Kiev waren ook ziek. Alleen 
ikzelf en een collega hebben ons laten testen. Wel zelf 
betaald want het is bijna onmogelijk om het in het 
staatslaboratorium te laten doen. En als je dat al lukt moet 
je 7-10 dagen op de uitslag wachten. Ons gezondheids-
systeem was nooit erg goed maar nu dreigt het helemaal in 
elkaar te vallen door gebrek aan doctoren en verpleeg-
kundigen. Wij proberen er te zijn voor onze jonge mensen. 
Zij kunnen de vroegere arts van het kinderhuis telefonisch 
consulteren. Ik kan nu mijn eigen ervaringen over wat te 
doen en niet te doen bij Covid-19 met de jongeren delen!!’  
Voor meer informatie over hoe Covid-19 het leven van de 
jongeren en medewerkers in Oekraïne beïnvloedt verwijzen 
wij naar onze website: https://oeku.wordpress.com .  
 

Alexander  
 

Alexander schreef het hier onderstaande verhaal. Hij groei-
de op straat op, aanvankelijk samen met zijn moeder.  
Hij raakte al jong verslaafd aan drank en drugs. Toen 

Alexander 15 jaar was werd hij door de politie in Kiev van 
de straat gehaald en kwam hij in een opvangcentrum 
terecht. Hij was moeilijk te begeleiden. Ook was er geen 
adequate therapie om hem te helpen van zijn problemen af 
te komen. Na korte tijd werd hij uit het opvangcentrum 
weggestuurd. Via andere bewoners van het opvangcen-
trum kwam hij in contact met het Support Center in Kiev. 
Daar vond hij hulp bij het afkicken en het vinden van 
woonruimte, werk ed. Nu is hij een actieve vrijwilliger van 
het Support Center.  
 

Ik ben Alexander en ben 26 

jaar oud. Ik ben op straat 
opgegroeid en begon al jong 
drugs en alcohol te gebrui-
ken. Gelukkig ontmoette ik 
mensen die niet onverschillig 
tegenover mij stonden en mij 

hielpen om mijn afhankelijkheid van drugs en alcohol te 
overwinnen. Ik was hier erg blij mee en wilde graag andere 
verslaafden helpen. Ik heb een aantal jaren als vrijwilliger 
gewerkt in een centrum voor drugsverslaafden, niet ver 
buiten Kiev. In 2019 ben ik verhuisd van Kiev naar 
Tsjernomorsk in de buurt van Odessa om daar te helpen bij 
de oprichting van een dergelijk centrum. In Tsjernomorsk 
werkte ik als kok in een klein restaurant. Ik verdiende 
genoeg om een klein appartement te huren. Alles ging goed 
tot februari 2020. Vanwege de coronapandemie in 
Oekraïne werd er een strenge lockdown ingevoerd. Het 
restaurant ging dicht. Aanvankelijk hoopte ik dat het tijdelijk 
zou zijn, maar al snel belde de eigenaar van het restaurant 
en vertelde dat het restaurant niet meer open zou gaan. Ik 
moest nieuw werk zoeken. Dat was erg moeilijk. Werk vin-
den in een klein stadje was altijd al moeilijk en tijdens de 
lockdown was het zo goed als onmogelijk. Toen heb ik 
besloten mijn eigen bedrijfje te beginnen. Ik realiseerde me 
dat in grote steden als Kiev en Odessa veel verschillende 
bezorgdiensten zijn. Maar in Tsjernomorsk bood niemand 
deze diensten aan. Om mijn eigen kleine bezorgdienst te 
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beginnen had ik slechts een ding nodig: een auto. Ik zag 
een advertentie waarin een oude Russische Zjigoeli te koop 
werd aangeboden. Het ging om een oude auto (uit 1980), 
maar hij reed goed en kostte maar 700 dollar.  
Andere auto’s waren veel duurder. Maar ook 700 dollar had 

ik niet. Ik had 
100 dollar te 
besteden. 
Het had geen 
zin naar een 
bank te gaan, 
ik had immers 
 geen werk. 
Toen heb ik 
me tot Bog-

dan Basjtovy gewend, tot het Support Center in Kiev. Hij 
heeft me geholpen een zakelijk plan op te stellen en om uit 
te rekenen hoeveel tijd het me ongeveer zou kosten om 600 
dollar te kunnen terugbetalen. Het Support Center heeft 
een microkrediet programma voor jongeren die de inter-
naten verlaten. Ik was erg blij dat mijn plan werd goed-
gekeurd en dat ik eenmalig hulp kreeg voor het opzetten 
van mijn bedrijfje (100 dollar) en een renteloze lening van 
500 dollar die ik in 10 maanden moest afbetalen. Iedere 
maand moest ik 50 dollar terugbetalen. Het lukte me om het 
bedrag in een half jaar af te lossen! Het Support Center 
hielp me bij het drukken van reclamefolders en visite-
kaartjes. Ook maakte ik reclame op internet. Vrijwel direct 
kreeg ik de eerste opdrachten. Ik bezorgde van alles: 
voedsel, medicijnen, bloemen, bouwmateriaal, honden en 
zelfs een wasmachine! Ik probeerde iedere klant maximale 
aandacht te geven en aan alle vragen te voldoen. Bijvoor-

beeld, een klant wilde een schaaktafel 
kopen en ik wist precies de tafel die hij 
zocht te vinden en te bestellen. Hij was 
heel verbaasd en dankbaar. Al spoedig 
kon ik niet aan alle vragen voldoen en 
ging ik op zoek naar andere chauffeurs 
en gaf de opdrachten aan hen door. De 

chauffeurs waren dankbaar dat ik hen werk verschafte en 
ze stelden voor mij een paar procent van elke opdracht te 
geven. We hebben afgesproken dat zij 5 procent van wat 
zij dankzij mij verdienen aan het centrum voor verslaafden 
geven. Nu bezorg ik niet alleen, maar help bij het verhuizen 
van spullen en meubels. Uiteraard is mijn auto hiervoor te 
klein, maar ik heb een chauffeur met een grote auto 
gevonden en ook heb ik geregeld dat een aantal jongeren 
van het centrum voor verslaafden als sjouwers werken. Ik 
ben blij dat mijn kleine bedrijf niet alleen mij wat oplevert, 
maar ook werk verschaft aan anderen, vooral aan die 
jongeren die niemand wil. En ik ben de mensen dankbaar 
die in mijn kracht geloofden en me hebben ondersteund! 

 
 

Hallo! Ik ben Viktoria Minakova, 
Ik ben 28 jaar en afkomstig uit de 
stad Brjanka in de regio Loe-
gansk. Na school heb op het 
instituut voor beroepsopleidingen 
(voor jongeren met een beper-
king) in Loegansk de opleiding 
bloemkweken en bloemschikken 
gedaan.Van 2012 tot 2014 stu-
deerde ik aan het Charkovse 
Sociaal-economische staatscolle-

ge en volgde de opleiding sociaal werker. Hierna ging ik 
weer terug naar huis, naar Brjanka. De daaropvolgende 
twee jaren waren een vreselijke tijd voor mij en alle mensen 
in Oost-Oekraïne. De oorlog was begonnen. Iedere dag 

vlogen er granaten boven onze hoofden. Vlakbij in de stad 
Altsjevsk lag een grote metallurgische fabriek en we waren 
heel bang dat wanneer een granaat op de fabriek terecht 
zou komen wij ons in het centrum van een ecologische 
ramp zouden bevinden. Veel inwoners vertrokken naar 
Rusland of andere gebieden in Oekraïne. Mijn familie en ik 
konden nergens heen. Mijn vader was autobankwerker en 
mijn moeder werkte als telefoniste bij een taxibedrijf. Ik 
hielp haar vaak of verving haar wanneer zij niet kon werken. 
Zelf werk vinden in Brjanka lukte niet. Daarom besloot ik in 
2016 te proberen naar Charkov te gaan. Tegen betaling 
mocht ik in een van de slaapzalen verblijven van het 
instituut waar ik had gestudeerd. 
Een van de redenen waarom ik zo moeilijk werk kan vinden 
is mijn beperking. Vanaf mijn jeugd heb ik beperkingen bij 
het zien (mijn linkeroog ziet niets, de lens had vervangen 
moeten worden, en mijn rechteroog ziet 0,003 procent). 
Helaas werken een bril en contactlenzen niet (ik zie nog 
minder met dan zonder). Toen ik 4-5 jaar oud was ben ik 
met mijn ouders voor een consult naar Moskou gegaan. 
Daar vertelden ze dat ze geen garantie konden geven dat 
een operatie zou helpen. In maart 2015 ben ik weer naar 
het oftalmologisch centrum gegaan en daar herhaalden ze 
dat noch een laserbehandeling noch een operatie zou 
helpen. Omdat, zoals ze zeiden, het oog al helemaal 
gevormd is en mijn hersenen zich hieraan hebben 
aangepast kan er niets meer aan gedaan worden. Door 
deze problemen, is het heel moeilijk werk te vinden. Van 
2016-2020 kon ik door incidentele baantjes net rondkomen 
en ging ik regelmatig naar mijn ouders in Brjanka. 
In 2020 brak de coronapandemie uit en hield alles op. Ik 
kon niet meer naar huis, de grensposten met de Volks-
republiek Loegansk werden gesloten. En ze zijn dat tot 
vandaag. Door de lockdown werd het nog moeilijker werk 
te vinden. Voortdurend waren er problemen met transport 
en allerlei andere beperkingen. Werkgevers lieten hun 
werknemers allerlei klusjes opknappen of ontsloegen ze. 
De pandemie duurt nu al bijna een jaar en het lukte me niet 
werk te vinden. Op de personeelsafdelingen zeggen ze 
steeds dat ze niemand aannemen en vooral zeggen ze dat 
wanneer ze horen over mijn beperking. Vaak raden ze me 
aan naar het arbeidsbemiddelingsbureau te gaan, maar 
ook zij hebben geen werk en betalen geen salaris, zoals 
zou moeten. Volgens de wet moeten ondernemingen een 
bepaald percentage mensen met beperkingen aannemen.  
Mijn ouders kunnen mij niet helpen want ze wonen in de 
oorlogszone. Ze kunnen het zelf nauwelijks redden. Ze 
kunnen ook niet naar mij komen omdat de grensposten 
gesloten zijn. 
Het valt niet mee zo te leven. Soms denk ik dat je nog beter 
zonder armen of zonder benen of met een slecht gehoor (ik 
heb vrienden die doof zijn) kunt leven dan zonder zicht. Mijn 
vriend Oleg Roedakov heeft dezelfde problemen als ik. Hij 
heeft in beide ogen een netvliesloslating gehad. Hij ziet 
praktisch niets. Hij heeft geen ouders meer, dus ik probeer 
hem te helpen zoveel ik kan. Hij kan helemaal geen werk 
vinden. We proberen er het beste van te maken. 
In ons studentenonderkomen woont een jongen, Grisja. Hij 
is vrijwilliger bij het Support 
Center. Hij kwam vaak bij ons 
langs om hulp te bieden. Het 
afgelopen jaar heeft hij ons re-
gelmatig financieel gesteund, ad-
viezen gegeven, voedingsmid-
delen en medicijnen gebracht. 
Het is heel belangrijk te weten dat 
er mensen zijn die ons willen hel-
pen in deze moeilijke tijden.  
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Ik ben Victoria. 

Ik heb geen ouders en een lichte 
beperking. Ik heb geen eigen woning 
maar woon op een technisch instituut 
voor jongeren met een beperking. Ik 
ben ingeschreven bij het centrum voor 
daklozen.  
Ik wil jullie vertellen over mijn avontuur 
met Covid! Nu kan ik het een ‘avon-
tuur’ noemen. Maar toentertijd was het 
vreselijk. In Augustus was ik aan zee 

voor een korte vakantie voor we naar Turkije zouden vlie-
gen voor een badmintontoernooi. Alles zou mooi verlopen 
zijn, als ik me bij terugkeer in Charkov niet zo niet lekker 
had gevoeld. Ik liet een test doen en ik bleek Covid -19 te 
hebben. Dat was het dus, geen toernooi in Turkije en een 

lang herstel.  
Ik werd onmid-
dellijk in isolatie 
gezet op de me-
dische afdeling 
van het insti-
tuut. Ik vertoon-
de alle sympto-
men van het 

virus. Niemand wist wat er moest gebeuren en niemand die 
zich met me bemoeide. Ik was helemaal alleen! Het eten 
werd door mijn vrienden voor de deur gezet. Dus geen 
toernooi en ik werd ook nog ontslagen op mijn werk. Alles 
viel in duigen. Mijn herstel heeft lang geduurd. Ik nam 
verschillende medicijnen in en werd langzaamaan weer 
beter. Na twee maanden was ik echt weer opgeknapt. Ik 
ben weer met trainen begonnen en werk aan mijn conditie. 
Oud en Nieuw heb ik met vrienden gevierd. Nu ga ik weer 
werk zoeken en ik hoop weer aan wedstrijden mee te 
kunnen gaan doen en een eerste plaats te behalen! 
 
 

Lena 
‘Het is een bijzonder verhaal dat ik nu ga vertellen. Op een 
dag werd ik opgebeld door de afdeling Sociale Zaken van 

Kiev. Ze vertelden me dat ik mijn 
mogelijk nieuwe appartement moest 
gaan bekijken. Ik krijg een appar-
tement! Wat? Ik werd er duizelig van. 
Ik kan me niet meer herinneren hoe ik 
me voelde. Gelukkig? Zenuwachtig? 
Opgewonden? Eigenlijk alles tegelijk. 
Mijn eigen huisje, kun je je het voor-
stellen? Ik kreeg de naam van de 
persoon die mij de woning kon laten 

zien en ging er direct heen. Natuurlijk wilde ik het appar-
tement hebben. Met hulp van vrienden en het Support 
Center hebben we het geschikt gemaakt voor bewoning. Ik 
moest ook meubels en huishoudelijke apparatuur zien te 
krijgen. De meubels kreeg ik van vrienden. Die stonden als 
eerste in mijn nieuwe huis. Na korte tijd kon ik gaan 
verhuizen. Wat een gebeurtenis. Ik moest al mijn spullen 
verhuizen. Gelukkig hielpen 
mijn vrienden me. Het was 
een moeilijke maar histori-
sche dag. In het begin vond 
ik het lastig om alles zelf te 
moeten doen. Dankzij Bog-
dan en andere oud-leerlin-
gen kon ik de muren van de 
badkamer, die nog niet af-
gewerkt waren, afmaken. 
Het was ook erg fijn dat ik 

van sponsors wat geld kreeg om 
een koelkast e.d. te kopen Nu ben 
ik er aan gewend hier te wonen. 
Dit kan ik echt mijn thuis noemen.’  
 

 
 

Werken in het buitenland 
 

Toelichting door Bogdan Basjtovy. ‘Ik wil vooropstellen dat 
wij jongeren niet stimuleren om naar het buitenland te gaan. 
Maar als de oud-kinderhuisbewoners geen werk kunnen 
vinden en besluiten naar het buitenland te gaan, proberen 
we ervoor te zorgen dat ze geen slachtoffers worden van 
oplichting. We maken ze duidelijk hoe belangrijk een con-
tract is, een geldig werkvisum, een ziektekostenverze-
kering enz. We geven informatie over waar ze hulp kunnen 
vinden in het land waar ze naartoe gaan. (Tel nummer van 
de Oekraïense ambassade, mensenrechtenorganisaties.) 
Daarnaast leren we hen iets over de plaatselijke cultuur. En 
we brengen hen in contact met andere jongeren die al 
eerder in dat land waren of er nog steeds zijn.’  
 

Ik ben Enver, 29 jaar oud. Direct na mijn geboorte hebben 
mijn ouders afstand van me gedaan 
vanwege mijn lichamelijke beperkin-
gen. Ik ben opgegroeid in het kin-
derhuis in Tsoeroepinsk. Nadat ik op 
mijn 18de het kinderhuis moest ver-
laten heb ik een opleiding tot bouw-
vakker gevolgd. Maar ik was gek op 
auto’s en wilde eigenlijk chauffeur 
worden, dus haalde ik mijn rijbewijs 
en vond werk als chauffeur. Dat was 

niet makkelijk, ik moest een medische test ondergaan 
voordat ik het rijexamen mocht doen en sommige artsen 
waren er niet van overtuigd dat ik met mijn beperkingen een 
auto zou kunnen besturen. Ik bewees hen dat ik een betere 
bestuurder kan zijn dan veel lichamelijk gezonde Oe-
kraïners. Ik heb enige tijd gewerkt als privé chauffeur voor 
een zakenman in Cherson. De zakenman verhuisde en ik 
moest op zoek naar een andere baan. Een tijdje werkte ik 
als chauffeur voor een liefdadigheidsinstelling. Het salaris 
was zo laag dat ik in mijn vrije tijd als bouwvakker moest 
werken. Maar zelfs met twee banen verdiende ik te weinig. 
Ik was inmiddels getrouwd en had een kind, dus ik moest 
echt op zoek naar een beter betaalde baan. 
Ik besloot om naar het buitenland te gaan. Mijn eerste 
poging was een totale ramp: ik ging naar Turkije om op een 
schip te werken, maar dit bleek pure oplichterij. Ik betaalde 
geld om een goede baan te krijgen, maar de tussenpersoon 
verdween met mijn geld en er was niemand om me op te 
vangen. Ik had geen geld, sprak geen Turks of Engels en 
was in een voor mij totaal vreemd land. Ik belde Bogdan 
van het Support Center in Kiev en hij hielp me terug te 
keren naar huis. Mijn tweede poging om in het buitenland 
te werken was succesvol. Deze keer regelde ik niet alles 
zelf, maar besloot advies te vragen aan vrienden en het 
Support Center. Mijn buurman werkte in Litouwen en bood 
me een baan aan in een meubelfabriek niet ver van Vilnius. 
Ik stuurde het contract naar Bogdan en hij vertaalde het 
voor mij en legde me uit wat alles betekende. Ook vertelde 
hij me hoe belangrijk het was om een goede ziekte-
kostenverzekering te hebben en een werkvisum. De aan-
vangskosten waren voor mij een grote barrière: ik moest 
een visum hebben, een ziektekostenverzekering, tickets en 
geld om de eerste maand door te komen. Ik ben het 
Support Center heel dankbaar dat ze in me geloofden en 
mij hielpen. Toen ik terugkwam uit Litouwen kon ik alles 
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terugbetalen. Ik hoop dat dat geld gebruikt kan worden om 
andere schoolverlaters te helpen. In Litouwen heb ik zes 
maanden gewerkt. Toen mijn leidinggevende mij de eerste 
keer zag, was hij sceptisch of ik het werk aan zou kunnen. 
Ik was bang dat hij me terug zou sturen naar Oekraïne, dus 
ging ik onmiddellijk 
naar de baas van 
de fabriek en ver-
telde hem dat ik, 
ondanks mijn licha-
melijke beperkin-
gen, zonder pro-
blemen hard kon 
werken. De baas zei mijn leidinggevende mij een proef-
periode te geven en werk te zoeken dat geschikt voor mij 
was. Een maand later kon ik vijf verschillende machines in 
de fabriek bedienen. En ik reed in een klein busje om 
fabrieksarbeiders van de fabriek naar hun slaapplaats te 
brengen en weer terug. Iedereen was tevreden over me. 
Natuurlijk bracht Covid-19 problemen en er waren perio-
des waarin we niet konden werken en ik niet zo veel 
verdiende als ik hoopte. Maar over het algemeen was ik erg 
blij met mijn maandelijkse salaris. In Oekraïne zou ik daar 
vijf maanden voor moeten werken. De mensen in Litouwen 

zijn erg aardig en de natuur is 
prachtig. Toch miste ik thuis, mijn 
vrouw en dochter en na zes 
maanden ging ik terug naar huis. 
Dit voorjaar wil ik weer teruggaan 
naar Litouwen om in dezelfde fa-
briek te werken.  
Ze hebben me al gevraagd terug te 
komen. Toen ik terug was uit 
Vilnius heb ik veel cadeautjes 
gekocht voor mijn familie en vrien-
den. Ik heb kerstcadeautjes ge-

kocht voor alle kinderen in het kinderhuis in Tsoeroepinsk. 
Dat voelde fijn. Ik kan me nog herinneren hoe opgetogen 
we als kinderen waren als iemand bij ons op bezoek kwam 
en chocolade voor ons meenam. 
 

Bogdan vult aan: ‘Een paar dagen geleden kreeg ik een 
dringend bericht van een oud-kinderhuisbewoner die in 
Hongarije werkt. Hij en een andere jongere werden van-
daag ontslagen. Eruit gegooid is een beter woord. De  
bedrijfsleider van de fabriek zei dat ze hun diensten verder 
niet meer nodig hadden. Een jongen werd verteld direct te 
vertrekken en de andere morgenochtend na zijn dienst. De 
fabriek beloofde hen hun loon binnen vijf dagen uit te 
betalen. Elk ongeveer 100 euro voor 10 dagen werken! Dit 
in plaats van de 250 – 300 euro die ze verwachtten te 
ontvangen. Ik moest voor een van de jongens een nacht in 
een hotel regelen. Morgen vertrekken ze naar een andere 
stad. Ik heb ze in contact gebracht met een tussenpersoon 
die Oekraïense werknemers in de omgeving van 
Boedapest helpt, Zij beloofde nieuw werk voor hen te 
zoeken en een slaapplaats in een hostel. Dit is een goed 
voorbeeld hoe Oekraïense werkmigranten soms door 
werkgevers en bemiddelingsbureaus in Oost-Europa be-
handeld worden. Ze voelen zich vrij om ze zomaar op straat 
te zetten, zonder geld, midden in de winter, midden in de 
Covid-19 epidemie. Het is niet de eerste keer dat ik 
dergelijke problemen moet oplossen. Het verhaal van 
Enver klinkt mooi en is optimistisch, maar helaas komt de 
helft van de jongeren terug uit het buitenland zonder geld, 
bitter en teleurgesteld. Daarom probeer ik voor de jongeren 
zoveel als mogelijk is werk te vinden in Kiev, Charkov en 
andere grote steden in Oekraïne, in plaats van ze te helpen 
in het buitenland te gaan werken’ 

Olga en Sasja 
 

In onze vorige Nieuwsbrief heeft u het verhaal kunnen lezen 
van Olga en Sasja, twee jonge vrouwen met lichamelijke 
beperkingen uit Cherson. We vertelden over de vreselijke 
staat waarin hun ‘badkamer’ en toilet verkeerden. Dankzij 
giften van dona-
teurs zijn de ruim-
tes met hulp van 
vrijwilligers van 
het Support Cen-
ter aangepast aan 
de behoeften van 
Olga en Sasja. 
We willen u graag 
laten zien hoe ze 
er nu uitzien.  
 

 
 

Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) 
 

De stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) is een huma-
nitaire stichting waar vrijwilligers het werk doen. Sinds het 
jaar 2000 is OeKU een zelfstandige stichting, voortge-
komen 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 gege-
vens naar het secretariaat en maak een bedrag – 
bijvoorbeeld € 25 - over op NLI9INGB0005909694 t.n.v. 
Stichting OeKU, Jachtlaan 77, 3972 TX Driebergen.  

 

website: https://oeku.wordpress.com  
 

Financiële ondersteuning 2021 
 

Om de jonge mensen in deze moeilijke tijden te kunnen 
helpen is naast persoonlijke aandacht en grote inventiviteit 
ook geld nodig! Tot onze spijt wordt het steeds moeilijker 
om fondsen bereid te vinden om een financiële bijdrage te 
leveren. Als OeKU zijn we daarom grotendeels afhankelijk 
van uw giften.  
 

 

Steunt OeKU, wordt donateur! 
 

  

 

mailto:secretaris@oeku.nl

