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Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht - Februari 2022 
 

 

Beste vrienden en donateurs van de Stichting OeKU. 
 
Zoals gewoonlijk ontvangt u in het begin van het nieuwe jaar de OeKU-Nieuwsbrief, die u hopelijk in goede 
gezondheid bereikt. Via deze Nieuwsbrieven informeren wij u over de voortgang van onze activiteiten en nieuwe 
activiteiten van de stichting. 
Ondanks de Covid-crisis mochten wij het afgelopen jaar veel giften van donateurs en een stichting ontvangen. Mede 
door uw giften kunnen we onze projecten in Oekraïne uitvoeren en soms kinderen erg blij maken omdat ze weer 

mee kunnen doen op school. U leest hierover in de Nieuwsbrief. 
Heel erg bedankt voor uw trouwe steun. 

  
In Oekraïne houden ze hun hart vast, wat is Poetin van plan? Door de grote opbouw van Russische troepen en materieel 
langs de grens van Oekraïne is men doodsbang voor een herhaling van 2014. Toen annexeerde Rusland het schiereiland de 
Krim en begon de oorlog in het Oosten van Oekraïne waar nu nog dagelijks wordt gevochten. De grote vraag is: stelt Poetin 
extreme eisen omdat hij een oorlog zoekt, of is het simpelweg bluf? Moskou eist dat het Westen formeel belooft dat Oekraïne 
en de andere voormalige Sovjetrepublieken nooit lid mogen worden van de NAVO. Ook zou de NAVO zijn troepen en materieel 
moeten terugtrekken uit Midden- en Oost-Europa, waardoor zij terugkeert naar het gebied waar zij voor 1997 actief was. 
Voor het Westen zijn dit onaanvaardbare eisen. De Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten blijven dat herhalen. 
Oekraïne is een soevereine staat die zelf mag beslissen bij welk bondgenootschap het zich wil aansluiten. 
Hergroepering van de NAVO-troepen zou mogelijk bespreekbaar kunnen zijn maar niet zonder “wederkerigheid”. Zo zou 
Poetin zich niet moeten mengen in het buitenlandbeleid van de voormalige Sovjetstaten. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de onderhandelingen, op hoog niveau, net begonnen en is het afwachten of het tot 
oplossingen zal leiden. Met een onvoorspelbare Poetin moeten we helaas vrezen dat angst en spanning nog wel even 
voelbaar zullen blijven in Oekraïne. We leven mee met de Oekraïners en daar waar mogelijk zullen we ze blijven helpen en 
ondersteunen. 
 

Ondanks bovenstaande wens ik u veel leesgenoegen met de voorliggende Nieuwsbrief. 
 
Namens het bestuur, 
Miep de Jong. 
 

 

Gesprek met Bogdan Basjtovy, directeur 
Supportcentrum 

Eind januari spraken twee bestuursleden via internet met 
Bogdan Basjtovy over de situatie in Oekraïne en het werk 
van het Supportcentrum. 
 

Bogdan vertelt: “De stijgende spanning in de relatie met 
Rusland leidt tot veel onzekerheid en angst. We maken ons 
grote zorgen en proberen ons op het ergste voor te be-
reiden door b.v. voorraden water en voedsel aan te leggen 
voor het geval er, zoals in 2014, tekorten ontstaan. Zo niet, 
dan worden het kerstpakketten. We doen dit in Charkiv, 
Kiev en Cherson, de drie steden waar de meesten van 
‘onze’ jongeren wonen”. 
  
Hoge brandstofprijzen en Covid19 
“Een groot probleem is de enorme prijsstijging van gas, 
kolen en hout wat in de koude winter veel problemen geeft. 
Families gaan in één huis wonen of bewonen nog maar één 
kamer om de kosten voor verwarming laag te houden. 
Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” 
“Daarnaast is er natuurlijk ook nog Covid19. Dit betekent 
dat ik veel minder reis. Ik ga nog wel naar Olesjki om de 
directrices van de school en het kinderhuis te spreken maar 
ik mag de kinderen niet ontmoeten. Zij leven uit veiligheids-

oogpunt volledig afgezonderd van de buitenwereld. De 
kinderen missen de uitstapjes zoals die vroeger door het 
Supportcentrum werden georganiseerd.” 
Bogdan spreekt de jongeren nog wel individueel of in kleine 
groepjes. Maar alle gezamenlijke bijeenkomsten van jonge-
ren en hun eventuele kinderen zijn vervallen.  
 

Sterk onderling netwerk 
“Heel positief is dat het netwerk van de jongeren onderling 
sterker is dan ooit. Men kent elkaar en er wordt veel tele-
fonisch overlegd: ‘Wie heeft hulp nodig?’ ‘Wat kunnen we 
doen?’ ‘Waar is de hulp het meest nodig?’” In Charkiv, Kiev 
en Cherson coördineren oud-kinderhuisbewoners de ac-
tiviteiten en zij zijn het aanspreekpunt voor Bogdan: “Voor 
de jongeren is het vaak makkelijker om met hen een 
probleem of vraag te bespreken dan met mij.” 
Werk vinden in kleine steden is moeilijk. Door Covid19 en 
het gewijzigde belastingsysteem worden veel kleine be-
drijfjes gedwongen te sluiten. Via hun netwerk informeren 
de jongeren elkaar over mogelijke vacatures. Ook helpen 
ze elkaar bij het vinden van tijdelijk onderdak. Enkele jon-
geren werken afwisselend een week in Kiev en zijn dan 
weer een week terug bij hun gezin. 
Het feit dat veel bedrijven het moeilijk hebben heeft ook 
grote gevolgen voor b.v. het opvanghuis voor kinderen in 
Pokrovsk. Zij leven voor een groot deel van giften van lo-
kale bedrijven. Deze zijn vervallen, evenals bijdragen in de 
sterk gestegen kosten voor de brandstof. Wat dat laatste 
betreft prijst Bogdan zich gelukkig dat de (nieuwe) directeur 
van de school bij het oude kinderhuis 12 in Kiev het 
Supportcentrum van harte steunt. Bogdan heeft er een 
aanstelling als docent Engels met een eigen kantoor. In 
feite wordt deze ruimte voor het Supportcentrum gebruikt 
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evenals een paar andere ruimten. Omdat deze ruimten bij 
de school horen hoeft het Supportcentrum geen hoge 
stookkosten te betalen. Om zich heen ziet Bogdan een 
aantal NGO’s die het om deze reden niet meer volhouden. 
 

Jonge gezinnen 

Op de vraag of onze indruk juist is dat er meer aandacht is 
gekomen voor hulp/steun aan jonge gezinnen reageert 
Bogdan bevestigend: “Veel oud-kinderhuis bewoners zijn 
inmiddels getrouwd en hebben kinderen”. (Zie de verhalen 
van Aljona, Katerina en Alla.) 
De eerste jaren zijn het moeilijkst omdat de moeders dan 
niet kunnen werken. Pas als een kind 2 jaar is kan het naar 
de kinderopvang. De jonge ouders hebben geen (groot)-
ouders om op de kinderen te passen of om advies te geven 
bij vragen over de verzorging of opvoeding. De oud-kinder-
arts van het kinderhuis is daarom van onschatbare waarde. 
Ze geeft ouders haar telefoonnummer en is dag en nacht 
bereikbaar voor advies. Zo nodig verwijst ze door naar een 
specialist of belt zelf de ziekenauto. 
Adviezen, kinderkleren, speelgoed en andere babyspullen 
worden onderling doorgegeven. Als er vervoerskosten zijn, 
betaalt het Supportcentrum deze. 
Een ander probleem is de huisvesting. Verhuurders wei-
geren vaak jonge gezinnen of mensen met een beperking 
uit angst dat de huur niet betaald wordt. In zulke situaties 
probeert het Supportcentrum te bemiddelen en stelt zich zo 
nodig financieel garant. In de praktijk hebben ze nog nooit 
hoeven betalen. “Ook komt het voor dat we bijv. bij ziekte 
een maand de huur betalen en voor de daaropvolgende 
maanden een renteloze lening geven. We proberen steeds 
een adequate oplossing te vinden.” 
Verder vertelde Bogdan dat hij regelmatig voorlichting geeft 
over o.m. werkcontracten in het buitenland en ziektekosten-
verzekeringen. Een verzekering afsluiten is voor velen nog 
erg vreemd: ‘Waarom zou je je verzekeren, dat kost toch 
alleen maar geld?’ 
Een terugkerend onderwerp is vaccinatie tegen Covid19. 
Voor veel jongeren, maar ook voor o.m. leerkrachten is dat 
niet vanzelfsprekend. Bogdan dringt er erg op aan, evenals 
op het je laten testen bij klachten. De kosten hiervan en het 
wantrouwen tegenover de overheid houdt veel mensen 
tegen. 
 

Het komend jaar 
Als we het hebben over het komend jaar is Bogdan’s 
reactie: “Doorgaan met waar we nu mee bezig zijn en 
hopen dat de oorlog niet uitbreekt maar er vrede komt. Om 
die reden heb ik destijds op de huidige president gestemd. 
Het zullen voorlopig onzekere en moeilijke tijden blijven 
waarin het vinden van werk en woonruimte, de hoog oplo-

pende kosten voor de verwarming en 
de vaak hoge medische kosten onze 
grootste zorgen zullen blijven. Als het 
om aanpassingen van een woning gaat 
beperken we ons tot het hoogst nood-
zakelijke.” Kort samengevat: het gaat 
erom jongeren in moeilijke situaties te 
ondersteunen onder het motto: 

Leid je eigen leven, ook in moeilijke tijden. 

 
Mijn naam is Aljona.  
Ik ben in 1992 geboren in een klein 
dorpje in de regio Kaloega in Rusland. 
Mijn moeder was toen 18 jaar. Met mijn 
vader was ze vanuit Oekraïne naar Rus-
land vertrokken om werk te zoeken. Ze 
werkten van ’s ochtends tot ’s avonds. 

Door het zware lichamelijke werk werd ik te vroeg geboren, 
na 7 maanden. Direct na de bevalling bleek dat ik niet zou 
kunnen lopen. Nadat mijn ouders waren teruggekeerd in 
Oekraïne, verliet mijn vader het gezin en ik woonde samen 
met mijn moeder en oma. Vanwege mijn handicap werd ik 
noch op een kinderdagverblijf noch op school toegelaten. 
Toen mijn moeder hoorde over een kinderhuis in de regio 
Cherson, speciaal voor kinderen als ik, ging ik in 2005 naar 
het kinderhuis in Tsoeroepinsk (heet nu Olesjki). Natuurlijk 
miste ik mijn moeder en oma, maar tegelijkertijd genoot ik 
van de omgang met andere kinderen en met de groeps-
leiding. Onze dagen waren goed gevuld, we gingen naar de 
school, en daarnaast konden we aan verschillende activi-
teiten meedoen (tekenen, borduren, boetseren, sport enz.) 
en we maakten uitstapjes. Met dankbaarheid herinner ik me 
de groepsleiding en de leerkrachten. Natuurlijk vond ik niet 
alles in het kinderhuis leuk, maar ik heb er veel geleerd wat 
me in het leven goed van pas is gekomen en ik heb er 
goede vrienden en vriendinnen gekregen met wie ik nog 
steeds contact heb. Op school kregen we computerlessen 
en cursussen manicure. In 2012 maakte ik de school in het 
kinderhuis af. Kinderen met een zware lichamelijke be-
perking werden na het kinderhuis gewoonlijk in een 
instelling voor bejaarden geplaatst. Alle eindexamenleer-
lingen waren bang dat het met hen ook zou gebeuren. Ik 
was ook bang dat mijn moeder hiermee zou instemmen. 
Mijn moeder werkte als schoonmaakster in een fabriek en 
verdiende heel erg weinig. Oma was inmiddels overleden. 
Mijn moeder wilde het huis verkopen en een klein ap-
partement voor ons kopen. Maar ze werd bedrogen en bleef 
achter zonder huis en zonder geld. Ze leefde in armoedige 
omstandigheden en mijn terugkomst zorgde voor nog meer 
problemen. Maar ze nam me met zich mee naar de stad 
Tsjerkass, waar ze een klein appartement huurde. Ik ben 
haar hier erg dankbaar voor. Ik hoopte werk te vinden, om 
mijn moeder, al was het maar een klein beetje, financieel te 
kunnen helpen, maar vanwege mijn beperking wilde nie-
mand me aannemen. Ik was manicure, maar als ze zagen 
dat ik in een rolstoel zat, wilden ze me niet meer. Ik wilde in 
de zomer kvas (soort brooddrank) verkopen op straat, dat 
was licht werk dat ik makkelijk zou kunnen doen. Vanwege 
mijn rolstoel werd ik afgewezen. Dus bracht ik hele dagen 
door met dingen die ik in het kinderhuis had geleerd: kralen 
rijgen, schilderen. Ik maakte kennis met andere jonge 
mensen die dichtbij woonden en we brachten veel tijd 
samen door.  
In 2014 werd ik zwanger. Het 
was niet gepland, maar ik was 
blij. Ik was heel bang dat mijn 
moeder mij zou veroordelen, 
maar het tegendeel bleek waar, 
ze steunde me. De gynaecoloog 
die mij onderzocht, stelde direct 
een abortus voor, maar daar wil-
de ik niets van horen. Mijn moeder was ook erg blij en 
wachtte op de geboorte van haar kleinzoon. Het kind werd 
gezond geboren en dat was de gelukkigste dag van mijn 
leven. Natuurlijk, in het begin was alles moeilijk. Mijn moe-
der hielp me de eerste twee jaren, zonder haar had ik het 
niet gered. Toen sloeg het noodlot toe, ze stierf in 2017 aan 
een nierziekte. Naast mijn moeder had ik geen familie. Ik 
bleef alleen met het kind achter. De verhuurder van het 
appartement vroeg me te vertrekken, ik wist niet waar ik 
heen moest. Ik probeerde een appartementje te huren, 
maar wanneer ze over mijn rolstoel hoorden werd ik 
afgewezen. Ik was wanhopig. Maar toen kwam Bogdan 
Basjtovy en zijn organisatie me te hulp, ze hadden me al 
eens eerder geholpen. Ze hielpen me een kamer te vinden 
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en betaalden de eerste maanden huur. Ik woon nog steeds 
in die kamer en ben de verhuurster dankbaar. Ze is altijd 
bereid even te wachten wanneer ik de huur niet kan betalen 
en geeft me in de wintermaanden korting op de vaste 
lasten. Ze is aardig tegen mij en mijn zoon en helpt ons. 
Helaas heb ik nog steeds geen werk gevonden en leef ik 
van een karige uitkering. Door de pandemie hebben veel 
mensen hun werk verloren, ook mensen zonder beperking, 
en daarom is het nu praktisch onmogelijk om werk te 
vinden. Leven in een rolstoel is moeilijk, vooral wanneer je 
op de eerste verdieping woont zonder rolstoel-opgang. 
Maar ik kan de buren om hulp vragen. In de winter, wanneer 
er veel sneeuw ligt, is het vrijwel onmogelijk met de rolstoel 
naar buiten te gaan. Ook dan helpen de buren en de 
vriendinnen die mijn moeder in de fabriek had…. Mijn zoon 
gaat al naar school en ik ben erg trots op hem. Na zijn 
geboorte was ik bang dat hij zich voor me zou schamen. 
Maar hij vindt het absoluut geen probleem dat zijn moeder 
in een rolstoel zit. We wandelen samen in het park en gaan 
naar de film. Afgelopen zomer zijn we zelfs naar zee ge-
weest, bij Odessa, dankzij hulp van Bogdan en wat 

vrienden. Mijn zoon is de zin van mijn 
leven, mijn geluk en motivatie. Ik heb 
medelijden met de meisjes die na het 
kinderhuis vanwege hun beperking in 
een bejaardentehuis terecht zijn ge-
komen en niet de mogelijkheid heb-
ben gehad om het geluk mee te ma-
ken moeder te worden en niet het 
gewone leven van een gewoon per-
soon kunnen leiden. 

Ja het leven met een zware beperking is in Oekraïne erg 
zwaar. Toch ben ik heel gelukkig. Ik heb vrienden, buren, 
Bogdan en het Supportcenrum en het allerbelangrijkste: 
mijn zoon! Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zal opgroeien 
tot een gelukkig, goed en gezond mens. Nu al is hij een 
steun voor mij en daarom kijk ik vol optimisme de toekomst 
tegemoet. 

 
Ik ben Katerina. Ik ben in Kiev ge-
boren, na mijn geboorte hebben mijn 
ouders afstand van me gedaan en ging 
ik naar een kinderhuis in de regio 
Cherson. Ik werd in dit kinderhuis op-
genomen vanwege mijn beperking: ik 
heb een groeistoornis. Hier woonde ik 
14 jaar. Daar leerde ik Bogdan Basj-
tovy kennen, die ons kinderhuis onder-
steunde en ons regelmatig bezocht. In 2013 maakte ik de 

school die aan het kinderhuis verbon-
den is af en begon een opleiding in 
Zjitomir. 
Daar maakte ik kennis met Ivan. Ook hij 
heeft problemen met zijn gezondheid. 
Omdat zijn gehoor heel slecht is heb-
ben zijn ouders afstand van hem ge-
daan. Toen ik de opleiding had afge-
rond stond ik op straat. Ik dacht: ik ga 

trouwen en dan vinden we snel een woning en alles komt 
goed. Maar het liep anders, ons geld was op en niemand 
wilde ons vanwege onze beperkingen werk geven. We 
konden geen woonruimte huren, zodra ze me zagen 
werden we afgewezen. Ivan en ik leefden 3 weken op 
straat, daarna wendde ik me tot Bogdan Basjtovy. Hij hielp 
ons en we konden een kamer in een hostel huren, zodat we 
in ieder geval onderdak hadden. Dit alles gebeurde in 2016, 
het was een moeilijke tijd, maar we hebben het gered.  

Ik  ging weer studeren want ik begreep wel dat als ik het nu 
niet deed, ik uiteindelijk altijd op straat zou blijven en het 
niet zou overleven. Ik ging naar Kame-
nets-Podolsk om een opleiding econo-
mie te doen. In 2017 kwam Ivan ook 
daarheen om een opleiding te volgen. 
Gedurende 5 jaar heb ik alle documen-
ten ingevuld om een woonruimte te 
kunnen krijgen. Eind juli 2021 kreeg ik 
een tijdelijke woonruimte, later zou ik een 
eigen woonruimte krijgen. In het begin was het moeilijk, 
maar geleidelijk aan voelde ik me er thuis. We kochten zelf 
een bank en een koelkast en ik kreeg een 
wasmachine en een boiler. Een tijd later 
wendden we ons weer tot Bogdan om 
een nieuw gehoorapparaat voor Ivan te 
kunnen aanschaffen. Niemand wilde 
hem werk geven, omdat zijn oude ge-
hoorapparaat het niet goed meer deed. 
Van het Supportcentrum kregen we een 
magnetron en een multicooker, mijn 

droomwens, en hulp bij het kopen van 
voedsel. Ivan en ik raken steeds meer 
gewend. Ik heb werk gevonden en pro-
beer zoveel mogelijk te werken om he-
lemaal op eigen benen te kunnen staan. 
Ivan is ook op zoek naar werk, maar de 
artsen zeggen dat hij een ooroperatie 
nodig heeft om niet over 10 jaar 

helemaal doof te worden. Ik werk als manager klanten-
service van het callcenter van een grote internet provider. 
Bijna elke dag werk ik 12 – 14 uur. Het is soms zwaar maar 
we gaan vooruit en blijven niet stilstaan!! Ivan en ik willen 
jullie hartelijk danken. Voor jullie steun en hulp, die zo nodig 
is voor ons en voor vele anderen. Zodat we de moed niet 
opgeven maar vooruit kunnen kijken! 

 
Mijn naam is Alla. Ik ben 27 jaar. 
Toen ik ongeveer 5 jaar was werd ik, 
nadat mijn vader was overleden en 
mijn moeder vervolgens afstand van 
mij deed, in een kinderhuis geplaatst. 
In 2013 verliet ik het kinderhuis en 
ging naar Donetsk om een medische 
opleiding te volgen. Maar na een jaar 
hard studeren moest ik ermee stop-
pen: in Donetsk was de oorlog begon-
nen. In tegenstelling tot de meeste vluchtelingen, wist ik 
waar ik naartoe zou gaan. Ik ging naar het enige familielid 
dat ik had - mijn zusje. Ze woonde in een kleine plaats in 
de regio Donetsk. Helaas is er in de kleinere plaatsen in 
Oekraïne vrijwel geen werk te vinden, zeker voor mensen 
zonder afgeronde opleiding. Om deze reden verhuisde ik 
een jaar later naar de regio Kiev. Daar had ik vrienden en 
kon ik onderdak krijgen. Eerst werkte ik om maar iets te 
kunnen verdienen, maar ik besloot al snel om een opleiding 
te gaan volgen. Ik schreef mij in voor de opleiding logopedie 
aan het Pedagogisch instituut in Kiev. Zo was ik nog een 
beetje in de medische wereld en had ik de mogelijkheid om 
in de toekomst kinderen te helpen. 
Ik wilde altijd al een gezin. Een man, kinderen, liefde, 
huiselijkheid. En ik wist altijd al dat ik niet wilde worden als 
mijn moeder. Ik wilde dat mijn kinderen zouden opgroeien 
in een gezin met liefhebbende en zorgzame ouders. Na 
mijn eindexamen kwam mijn droom uit: ik trouwde met Igor. 
We kenden elkaar al heel lang, we hebben een tijd in 
hetzelfde kinderhuis gewoond. En hij was ook gevlucht uit 
Donetsk. Na zijn opleiding in de regio Donetsk, kwam hij 
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naar Kiev, twee jaar later dan ik. In Kiev begon hij aan de 
opleiding lichamelijke opvoeding en revalidatie. Langzaam 
maar zeker werden we steeds betere vrienden…… 
Toen we trouwden zat Igor in het laatste jaar van de 
opleiding. Al snel werd onze dochter Maria geboren en Igor 
ging werken bij de magistratuur. En hij studeert nog steeds. 
Werk en studie is zwaar, zowel fysiek als mentaal. We 
hebben geen ouders of grootouders aan wie we ons kind 
kunnen toevertrouwen. Maria heeft alleen ons. 
Jonge gezinnen in Oekraïne stuiten op een groot aantal 
problemen. Ten eerste is er een gebrek aan informatie. 
Tijdens mijn zwangerschap en na de bevalling kreeg ik de 
meeste informatie van andere jonge ouders en van internet. 
Er zijn geen instanties die informatie geven en jonge moe-
ders voorbereiden op de bevalling en het moederschap. 
In de meeste gevallen wordt een standaard gehanteerd 
waaraan alle moeders en kinderen moeten voldoen. Voor 
alle kinderen gelden dezelfde verwachtingen: wanneer eet 
een kind wat, op welke leeftijd gaat het kruipen, praten, 
lopen, wanneer gaat het kind op het potje. Als een kind zich 
niet ontwikkelt zoals “alle” kinderen is er iets niet in orde. 
Pas toen ik met andere ouders sprak, begreep ik dat ieder 
kind zijn eigen tempo van ontwikkelen heeft.  
Ten tweede: het woningprobleem. Voor jonge gezinnen is 
het bijna onmogelijk op een legale manier woonruimte te 
vinden. Niet iedereen in Oekraïne komt voor krediet in 
aanmerking en als je het al krijgt dan is de rente torenhoog. 
We huren nu een woonruimte en een groot deel van ons 
inkomen gaat naar de huur en vaste lasten. Vanwege de 
huurprijzen wonen we in een 1-kamer appartement. Maria 
is nu nog klein, maar we realiseren 
ons dat we snel naar een groter 
appartement moeten verhuizen, met 
een hogere huur. Tijdens het zoeken 
naar een appartement kwamen we 
allerlei problemen tegen. Niemand 
wil woonruimte verhuren aan een 
jong stel, mogelijk is hun inkomen 
niet stabiel, en al zeker niet wanneer 
het hoofd van het gezin een student 
is. Gezinnen met kinderen worden 
vaak afgewezen omdat de kinderen de woonruimte zouden 
kunnen beschadigen. Ook werden we vaak afgewezen 
omdat we uit Donetsk komen. 
Maria leert ons verantwoordelijkheid, geduld en met ons 
geld om te gaan. Wij willen haar alles geven wat nodig is 
voor haar ontwikkeling en haar toekomstig leven. 
 Na zijn werk brengt Igor veel tijd met haar door; een van 
de grote problemen in jonge gezinnen is dat kinderen hun 
vader nauwelijks zien. Ze gaan naar hun werk en komen 
doodmoe weer thuis. Maar Igor wil zien hoe zijn dochter 
opgroeit en ook mij af en toe wat tijd geven om iets voor 
mezelf te doen. Ik ben hem daar erg dankbaar voor. 
Ondanks alles wat ik hierboven opgeschreven heb, zijn we 
gelukkig. We hebben vrienden die ons een warm hart 
toedragen. Een goede vriend van ons gezin is Bogdan 
Basjtovy, directeur van het Supportcentrum in Kiev. Hij 
heeft ons erg geholpen: bijv. bij het betalen van ziekenhuis-
rekeningen en bij het aanschaffen van benodigdheden voor 
de baby, levensmiddelen, middelen voor persoonlijke 
hygiëne en andere zaken. 
Heel belangrijk voor ons is de kinderarts die aan kinderhuis 
nr. 12 verbonden was. We kunnen haar gratis online con-
sulteren en we vragen haar regelmatig om hulp en advies. 
Het is belangrijk te weten dat er meelevende, goedwillende 
mensen zijn die bereid zijn om hulp te bieden wanneer dat 
nodig is. 
 

Wat deed de OeKU het afgelopen jaar?  
 

Met uw hulp en dankzij verschil-
lende sponsoren hebben wij het 
afgelopen jaar een aantal din-
gen kunnen realiseren. De elek-
triciteit in het gezinshuis in O-
lesjki werd vervangen, waar-
door de woonruimte voor de be-
woners nu veilig is (in dit gezins-

huis wonen 9 pleegkinderen uit één gezin).  
Met o.a. een bijdrage van het Dirk Bosfonds hebben we een 
aantal jongeren en kinderen van voormalige kinderhuis-
bewoners kunnen helpen aan een 
tablet of laptop. Hiermee kunnen ze 
thuis de online-lessen volgen die 
i.v.m. Covid19 gegeven worden, of  
hun werk blijven doen vanuit huis. 
Een aantal gezinnen met school-
gaande kinderen kreeg hulp bij het 
aanschaffen van pennen, schriften 
en boeken die nodig zijn voor de 
school. (Collecte in de Geertekerk te 
Utrecht)  
 

Uw giften maakten het mogelijk 
om per maand 300 euro naar  de 
rekening van het Supportcen-
trum over te maken. Geld waar-
mee Bogdan en de vrijwilligers 
de ergste nood konden lenigen.  
 

De voornemens voor 2022  
Het werk van het Supportcentrum niet alleen moreel maar, 
met uw hulp, ook financieel te blijven steunen  
 

Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) 
 

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  

 

Word 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.  

 website: https://oeku.wordpress.com  
 

        Steun OeKU, word donateur! 
 

 
 

mailto:secretaris@oeku.nl

