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Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kyiv Utrecht - Februari 2023 

 

 
Beste vrienden en donateurs van Stichting OeKU. 

 
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u in het begin van het nieuwe jaar de OeKU Nieuwsbrief. Het zal u niet 
verbazen dat deze nieuwsbrief in het teken staat van de huidige situatie in Oekraïne en hoe moeilijk het leven daar 
is. Voor zover mogelijk informeren wij u ook over de voortgang van onze activiteiten en nieuwe activiteiten van de 
stichting. 
Tijdens het afgelopen jaar hebben we velen van u via de mail regelmatig geïnformeerd over de vreselijke situatie 

waarin mensen door de oorlog terecht zijn gekomen. We hebben veel giften van u mogen ontvangen. Door deze giften hebben 
we leed kunnen verzachten in Oekraïne en mensen, veelal jongeren, kunnen bijstaan met vaak basale zaken, zoals voedsel, 
medicijnen en mogelijkheden om zich warm te houden. U leest hierover in deze Nieuwsbrief. 
 

Namens al die mensen heel erg bedankt voor uw gulle giften. 

Wat niemand voor mogelijk had gehouden is toch gebeurd. Poetin is Oekraïne binnengevallen en bezondigt zich aan een 
ouderwets landjepik en gebruikt daarbij middeleeuwse methoden. Nu, na bijna een jaar oorlog, is het nog steeds niet duidelijk 
wat Poetins plannen zijn. Intussen woedt deze totaal onrechtvaardige oorlog in al zijn hevigheid voort en worden mensen- 
rechten voortdurend geschonden. De oorlog zet Oekraïne voor het blok, niets doen is geen optie. 
Een ding valt sinds het begin van de oorlog steeds weer op: de onverwoestbare moed en strijdvaardigheid waarmee 
Oekraïners het Russische leger bestrijden. Oekraïne heeft zeker een traditie van politiek protest. De strijdvaardigheid die 
Oekraïners nu tonen komt voort uit een algemeen gevoel van onrechtvaardigheid en betrokkenheid bij hun land. 
Onrechtvaardig is deze oorlog zeker en je vraagt je af: waarom, wat is het waard? Natuurlijk is dit een vraag van alle oorlogen, 
maar deze oorlog met zijn duizenden vluchtelingen, zijn ontelbare doden en vernietiging van hele steden en infrastructuur lijkt 
zinlozer dan ooit. Vrienden gaan elkaar haten en een bestand lijkt ver weg. 
Het Oekraïense volk, verstoken van warmte, water, licht en veiligheid, zal verder moeten strijden voor het meest elementaire 
wat er is: zijn voortbestaan. 
 

De komende tijd blijft uw (financiële) hulp hard nodig en waar mogelijk blijft OeKU de jongeren in Oekraïne helpen en 
ondersteunen. 
 

Namens het bestuur, 
Miep de Jong.  
 
 

Aleftina, de directrice van de school voor bijzonder 

onderwijs in Olesjki in de regio Cherson  
 

Herinneringen die je het liefst 
zou vergeten…… 
 

De ochtend van 24 februari 
markeert voor alle Oekraïners 
een scheiding tussen ‘voor’ en 
‘na’. 
Ik ben daarop geen uitzonde-
ring. ’s Morgens, na het horen 

van de ontploffingen in de verte en de toespraak van de 
President, kon ik niet geloven dat een oorlog, waarover ik 
mijn leerlingen in de geschiedenislessen vertelde, wer-
kelijkheid geworden was. Ik had er geen idee van dat dit 
een nieuwe bloedige bladzijde in de geschiedenis van ons 
land zou worden. 
Ik realiseerde me dat het echt oorlog was, toen ik om 7.30 
hoorde dat mijn collega, de directrice van het kinderhuis in 
Henitsjesk (een stadje op de grens met de Krim) was 
omgekomen. Ze haastte zich naar het kinderhuis om de 
evacuatie van de kinderen te organiseren, maar een 
Russisch schot stopte haar voor altijd. Mijn hersens 
weigerden om de realiteit onder ogen te zien. Ik kon 
gewoon niet geloven dat zoiets mogelijk is in de 21ste 
eeuw. Ik voelde geen  angst, maar een gevoel van 
onbekendheid en had een rusteloze slaap, die tot op 
vandaag voortduurt.  
Die eerste uren, dagen, weken en maanden van de 
oorlog…..dit zijn herinneringen die we het liefst voor altijd 

 

willen vergeten, maar daar hebben we het recht niet toe. De 
toekomstige generatie moet de waarheid weten, zodat 
fouten uit het verleden zich niet herhalen. 

 
….Vanaf 6 uur in de morgen 
waren er telefoontjes van 
leerkrachten, ouders, kinde-
ren en bekenden met een 
enkele vraag: wat moeten 
we doen? Er was geen tijd 
om na te denken. De lessen 
werden afgezegd en om 8.00 uur belegden we een 
algemene vergadering. Ik herinner me de ogen van mijn 
collega’s, vol verdriet, wanhoop, verwarring – iedereen 
wachtte op een geruststelling. We hadden weinig tijd, want 
we hadden een order gekregen van de gemeentelijke 
autoriteiten om het terrein van schoolgebouw 2 klaar te 
maken voor de leden van de territoriale verdediging. In de 
lokalen lagen nog schriften en pennen op de tafels en in de 
kleedruimten lagen sportschoenen en sportkleding. Dit te 
zien deed ons hopen dat het probleem snel zou worden 
opgelost en we weer ons normale leven zouden kunnen 
voortzetten. De gezellige klaslokalen die bedoeld waren om 
de kinderen te ontvangen waren snel leeg. De meubels en 
de schoolbenodigdheden verplaatsten we naar andere 
lokalen, computers ed. namen we uit voorzorg mee naar 
huis en de schoolbus werd verstopt in een privégarage. 
Ons gesprek wat we verder konden doen werd afgebroken 
door het vreselijke gebrul van Russische helikopters die 
landden op de Antonivbrug. Even later de eerste explosies, 
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de eerste dode landgenoten, de eerste verwoeste huizen. 
Alles voor het eerst, maar helaas niet voor het laatst. 
De leerkrachten waren iedere dag aan de telefoon met 
ouders en stelden leerlingen gerust. Een psycholoog en 
sociaal werker gaven aanwijzingen over hoe stress en men-
tale problemen te voorkomen. Met het hele team zorgden 
we voor een 24-uurs bereikbaarheid in schoolgebouw 1 en 
de territoriale verdediging was gestationeerd in gebouw 2. 
De onlinelessen werden snel weer opgezet en dit redde ons 
van enkel negatieve gedachten, wanhoop en de vreselijke 
werkelijkheid. Net als mijn collega’s hield ik mezelf bezig 
met werk. 
Elke dag werd de situatie moeilijker: rijen bij de geld-
automaten, op sommige plaatsen werden de bankkaarten 
niet meer geaccepteerd, voedsel verdween uit de winkels, 
apotheken sloten vanwege gebrek aan medicijnen, banken 
werden gesloten en het openbaar vervoer hield op met rij-
den. Door de bombardementen verdwenen ook gas en 
elektriciteit. Soms leek het of het niet erger meer kon 
worden. Het zien van mensen die hun tassen pakten en de 
stad ontvluchtten maakten de situatie nog somberder. Maar 
al deze problemen maakten ons tot een eenheid, een niet 
te verbreken eenheid. 
Het ziekenhuis van de stad lag vol gewonden. Verrassend 
genoeg werden door de artsen ook Russische soldaten 
geholpen (later werden ze uit het ziekenhuis weggehaald). 
Er was grote vraag naar mannenkleding. Al onze leer-
krachten reageerden: ze begonnen ondergoed, sokken, 
shirts, zeep en voedsel te verzamelen. Een groot aantal 
mannen van onze stad gaven zich op voor de territoriale 
verdediging ter bescherming van de stad; de vrouwen  
bereidden voedsel voor hen die dat nodig hadden. We 
kenden de problemen van de gezinnen van onze leerlingen 
en we probeerden hen financieel te ondersteunen en voor-
zagen hen van voedsel en medicijnen. De gezinnen die het 
het meeste nodig hadden kregen financiële steun van het 
Support Centrum in Kyiv. 
Buiten Olesjki verzamelden zich aan alle kanten Russische 
troepen, alsof ze in de gaten hielden wat er gebeurde. 
Iedere dag reden eindeloze colonnes vijandelijke voer-
tuigen met “Z” erop geverfd over de snelweg in de richting 
van Cherson, Mykolajiv en Snigoerivka. Het feit dat ze onze 
stad niet binnenreden was bemoedigend en alarmerend 
tegelijk. Dankzij verzetsgroepen bereikte niet alle materieel 
het einddoel en spoedig waren de buitenwijken van de stad 
omringd door uitgebrande Russische Z-wagens. 
Op 8 maart ging ons gehele schoolteam naar een grote 
stedelijke betoging om te protesteren tegen de bezetters en 
de wereldgemeenschap te vragen het luchtruim boven 
Oekraïne te sluiten. We hoopten allemaal dat de bezetters 
zouden begrijpen dat we niet bereid waren om de ‘Rus-
sische vrede’ te accepteren, maar ze hoorden ons niet. 
 

Al begin april trokken de Russische troepen Olesjki binnen 
en begonnen ze hun regels aan ons op te leggen: de 
Oekraïense vlag werd vervangen door de Russische drie-
kleur; ze braken in in staatsinstellingen, vernietigden docu-
menten en namen computers en meubels mee. Gebouw 2 
van de school, waarin de territoriale verdediging gevestigd 
was, niet uitgezonderd: de deuren van alle klaslokalen 
werden opengebroken, kasten werden leeggehaald en 
schoolmaterialen werden over de vloer verspreid. De leer-
kracht die die dag tijdens het ‘bezoek van de ongewenste 
gasten’ dienst had werd gedwongen enkel Russisch met 
hen te spreken. 
Op 23 april werd ik opgeroepen voor een ondervraging door 
de zogeheten militaire autoriteiten omdat er wapens ge-
vonden waren op het terrein van de school. De territoriale 

verdediging had geen tijd gehad de wapens weg te halen. 
Natuurlijk was ik bang, maar de grootste verrassing voor mij 
was dat een paar dozijn Russische soldaten met de wapens 
in hun handen mij probeerden te overtuigen dat ze ge-
komen waren om ons te bevrijden. Een paar weken later 
werd het schoolterrein bezet door Russische soldaten en 
de week daarop werd al het schoolmeubilair afgevoerd met 
een KAMAZ vrachtwagen.  
Maar ook in die situatie gaven de schoolmedewerkers het 
niet op en bleven ze erin geloven dat in september het 
nieuwe schooljaar gewoon zou beginnen. Net als andere 
jaren plantten ze bloemen in de schooltuin en verzorgden 
ze deze gedurende de hete zomer. Samen met de leer-
lingen deden ze mee aan een online nationale bloemen- en 
tuinontwerp competitie ‘Bloeiend Oekraïne’, waar ze de 
eerste prijs wonnen. 

 

Regelmatig werden door de bezettende autoriteiten acti-
visten, leden van de territoriale verdediging, gearresteerd: 
dan werden alle wegen in de stad geblokkeerd en werden 
papieren en telefoons gecontroleerd. In de kelder van het 
gebouw van de districtspolitie was een martelkamer in-
gericht waar door middel van marteling informatie over de 
families van soldaten van het Oekraïense leger werd 
afgedwongen. 
 

Ik was niet van plan de stad te verlaten, maar begin au-
gustus werd de schoolhoofden opgedragen om het Rus-
sische schoolcurriculum in te voeren op de scholen. Toen 
moest ik wel vertrekken naar een gebied dat door Oekraïne 
gecontroleerd werd om het schooljaar op afstand (online) 
te beginnen. 
Gedurende de hele periode van bezetting verlieten on-
geveer 40% van de leerlingen en 15 % van de leerkrachten 
de stad. De leerkrachten probeerden in contact te blijven 
met de gezinnen van de kinderen en hielpen hen met 
informatie en raad. Helaas vertrokken een paar gezinnen 
naar Rusland en verloren ze het contact met hen. Maar op 
1 september begonnen voor 75 leerlingen de online lessen 
en sommige leerlingen gingen naar een school in hun 
tijdelijke woonplaats. 
Het onderwijs voor de kinderen met een beperking die in 
het kinderhuis in Olesjki woonden vormde een probleem. 
Het kinderhuis stond volledig onder Russische controle en 
de nieuw benoemde directeur verbood onze leerkrachten 
de toegang tot het kinderhuis. In de maand september 
wisten de leerkrachten toch, met hulp van de groeps-
werkers, in het geheim online lessen te geven en de 
kinderen individuele opdrachtjes te 
geven. Maar al in oktober werden alle 
kinderen overgebracht naar de Krim. 
Vandaag wonen 42 leden van ons 
schoolteam onder Russische bezet-
ting en wachten op de bevrijding en ze 
buigen niet voor de bezettende 
autoriteiten. Wij zijn ervan overtuigd 
dat de Overwinning ons de gelegen-
heid zal geven onze leerlingen weer te zien onder het dak 
van onze eigen school.  
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Viktoria, Andrej and Kristina 
 

Ik ben Viktoria. In 2010 kwam ik, 
samen met mijn oudere zusje en mijn 
jongere broertje, in het weeshuis in 
Amvrosievka. Een jaar later overleed 
mijn moeder. De omstandigheden in 

het weeshuis waren goed, maar we misten onze ouders. 
Toen in 2014 de oorlog uitbrak werden alle kinderen ge-
ëvacueerd naar een vakantieoord vlakbij de stad Svja-
togorsk. In dat jaar maakte mijn zusje de school af en verliet 
het weeshuis. Ze ging wonen in de stad Berdjansk. Twee 
jaar later verliet ik het weeshuis om in Kramatorsk een 
beroepsopleiding te gaan volgen. In die tijd was mijn broer-
tje naar een adoptiegezin in Amerika gegaan. Na mijn op-
leiding werkte ik als serveerster. Een betere baan vinden 
was erg moeilijk, bij iedere baan wilden ze iemand met 
ervaring. Ik woonde in die tijd al bij mijn vriend Andrej. We 
groeiden op in hetzelfde weeshuis en waren al twee jaar 
samen. Het was voor Andrej heel moeilijk werk te vinden, 
dus toen hem een contract aangeboden werd in het Oe-
kraïense leger, stemde hij daarin toe. Drie jaar diende hij in 
het leger. Het was voor hem heel 
zwaar, zowel lichamelijk als emotio-
neel. Hij vocht in de frontlinie in de regio 
Donetsk. Hij heeft vrienden verloren en 
liep zelf allerlei verwondingen op, een 
aan zijn hoofd. In 2021 werd zijn 
contract bij het leger beëindigd. De 
lokale autoriteiten gaven me in die tijd 
een vervallen appartement in 
Kramatorsk. Andrej gebruikte zijn 
spaargeld om het op te knappen en meubels te kopen. Ik 
werd zwanger en we keken ernaar uit om als een gezinnetje 
samen te wonen in ons knusse huisje. 
Helaas werden onze dromen op 24 februari 2022 uit elkaar 
geslagen. Toen de oorlog in volle omvang uitbrak werd het 
steeds moeilijker. Aanvankelijk bleven we in Kramatorsk 
wonen. Dat was een zware tijd.. Er was geen werk en we 
konden de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. In mei 
2022, toen er vlakbij ons appartementencomplex gebom-
bardeerd werd besloten we naar Kyiv te vluchten. De eerste 
maanden waren heel moeilijk. We kenden niemand in de 
stad. God zij dank hielp een lokale kerk ons om een tijdelijk 
onderkomen te vinden. Een van mijn oude vrienden van het 
weeshuis gaf me het telefoonnummer van Bogdan (direc-
teur van het Support Centrum) en hij hielp ons. Wanhopig 
probeerde Andrej werk te vinden, hij wilde alles doen, maar 
hij kon slechts af en toe werk vinden voor een dag. 
We hebben heel veel geluk gehad dat het Support Centrum 
ons met geld, voedsel en andere noodzakelijke dingen 
steunde. Eind juli werd onze dochter 
Kristina geboren. We waren heel 
gelukkig en tegelijkertijd ook over-
weldigd. En opnieuw hielp het Sup-
port Centrum ons in deze nieuwe 
situatie. Helaas breidde de oorlog 
zich uit en werd de stad met grana-
ten bestookt. 

Maar erger nog, 
elektriciteit, wa-
ter en verwarming begonnen te ver-
dwijnen. In november en december 
hadden we nog maar een paar uur e-
lektriciteit per dag. Op een gegeven 
moment hadden we gedurende drie 
dagen helemaal geen elektriciteit, 
water en verwarming. Het Support 
Centrum stuurde ons een camping-

gasfornuis, zodat we wat voedsel konden opwarmen. Dat 
hielp zeker, maar loste niet al onze problemen op. Ons 
dochtertje werd ziek omdat het zo koud was in ons 
appartement. 
 

Ondertussen probeerde mijn zus Lolita met haar 4-jarig 
zoontje te overleven in Berdjansk, dat sinds het begin van 
de oorlog onder Russische controle is. Ze heeft het net zo 
moeilijk als wij: dagelijkse bom-
bardementen, nergens werk te 
krijgen en veel ellende. Ik ben 
Bogdan heel dankbaar dat hij 
toch manieren vond om mijn 
zus en mijn neefje te helpen. Ik 
mis ze erg en maak me veel 
zorgen om hen. 
 

Veel mensen zeggen dat ik Oekraïne moet verlaten. Ook 
mijn man zegt dat. Maar toen we trouwden hebben we 
beloofd bij elkaar te blijven in goede en in slechte tijden. Ik 
wil hem niet alleen laten. Ik wil dat ons gezin ondanks alles 
bij elkaar blijft. 
 

Andrej en ik zijn de mensen die bereid zijn om gezinnen 
zoals het onze te helpen heel dankbaar. Hier helemaal 
alleen te zijn, zonder ouders, vrienden of bekenden is 
moeilijk. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel en 
mentaal. Daarom willen we iedereen bedanken die wil en 
kan helpen!” 
 
 

Foto van Fedja, zijn gezin en Bogdan 
 

Fedja, inmiddels in Duitsland 

vertelt zijn verhaal. 
 

“Mijn gezin heeft de oorlog in 
2014 overleefd. Mijn dochtertje 
was toen drie jaar. We leefden 
gelukkig in het stadje Loetoe-
gino. We hadden veel vrienden 

en familie om ons heen. Dat alles hebben we moeten 
achterlaten. We maakten vreselijke dagen mee, beschie-
tingen, bombardementen, we konden net op tijd wegkomen 
– met de laatste trein naar Kyiv. We reisden in de coupé 
van de wagonbegeleidster, samen met kippen, katten en 
honden. Het was vreselijk…. 
 

Het was moeilijk om weer te moeten beginnen vanuit niets. 
Dankzij onze Nederlandse vrienden konden we in het 
dorpje Doslidnoje, in de regio Tsjernigiv, een huisje krijgen. 
Het was in het gebouw van de 
oude school, toen er een nieuwe 
school gebouwd werd, werd het 
oude gebouw verdeeld in vier 
aparte huisjes. Na een tijdje voel-
den we ons er helemaal thuis. 
We konden nog een kamer aan- 
bouwen, het atelier,  en we legden een rolstoelhelling aan. 
Ons dochtertje, Kira, ging hier naar school. Het leven ging 
zijn gewone gang – ik werkte, was actief in de dorps-

gemeenschap, gaf schilderles en 
maakte en verkocht schilderijen. 
(Fedja schildert met zijn mond, 
red.).       
Mijn vrouw hielp me bij alles. We 
waren gelukkig. Op 24 februari ver-
anderde ons leven weer totaal. Om 
5 uur ‘s morgens werden we gebeld 
door de zus van mijn vrouw uit 
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Charkiv en ze vertelde dat de oorlog begonnen was. Twee 
uur later begonnen ook bij ons de ontploffingen. Het was 
voor mij een schok en ik was verbijsterd. We schuilden in 
de kelder, in de gang, bij de buren. Vier etmalen lang sliep 
ik niet. Het was niet te bevatten dat de verschrikkingen die 
we in 2014 hadden overleefd, zich herhaalden. En de 
oorlog werd nog erger. In tegenstelling tot in 2014 hoorden 
we nu voor het eerst het schrikwekkende geluid van de 
jachtvliegtuigen. De hele maand zaten we binnen. De 
winkel had geen producten meer. Een keer in de week 
kwam een boer uit het naastgelegen dorp met brood en 
melk en deelde dat gratis uit aan de inwoners. De bussen 
reden niet meer. De autowegen waren afgesloten. Elke dag 
en nacht hoorden we de explosies. 
God zij dank hadden we een voorraad voedsel. Maar 
nergens kon je medicijnen kopen. Voor mijn vrouw, die aan 
epilepsie lijdt, was dat een heel groot probleem. De post 
werkte ook niet meer. De hele tijd bleven we in contact met 
Bogdan Basjtovy en overlegden we wat te doen. Toen de 
Russische tanks het naastgelegen dorp op 2 kilometer 
afstand van ons huis binnenreden, werd ik vreselijk bang. 
Ik was bang voor mijn vrouw en voor mijn kind. We werden 
niet geëvacueerd. Niemand wist wat we moesten doen. 
Mensen probeerden met hun eigen auto te vluchten, som-
migen zelfs te voet, maar dat was heel gevaarlijk, want op 
de autowegen werd zwaar gevochten. Uiteindelijk stemden 
soldaten erin toe om ons naar Kyiv te brengen. Onderweg 
kwamen we onder vuur te liggen, het was heel eng. De reis 
duurde lang, het was de langste reis van mijn leven. We 
waren zo blij toen we in Kyiv aankwamen. Bogdan wachtte 
ons al op. Voor de eerste keer in een maand aten we 
heerlijk, hotdogs, en dronken we een kopje koffie. Daarna 
gingen we direct naar het station. Het was daar ver-
schrikkelijk druk. Net als duizenden anderen probeerden 
we een plaats te bemachtigen in een evacuatietrein naar 
Lviv. Bij de eerste trein lukte dat niet – teveel mensen. Bij 
de tweede poging lukte het in een andere trein wel. Toen 
we al vertrokken waren hoorden we dat de eerste trein waar 
geen plaats meer was voor ons onder vuur was komen te 
liggen. Onze trein vertrok, net als alle andere in complete 
duisternis. Het was verboden het licht aan te doen, om niet 
beschoten te worden. We reden in het donker. In de wagon 
waren veel kinderen. De treinbegeleidster probeerde ieder-
een gerust te stellen. De trein reed lang en langzaam. Op 
ieder station bleven we lang staan, we moesten wachten op 
toestemming om verder te gaan. Tijdens de reis hielp Pasja 
ons, hij was net als ik een oud-
leerling van het kinderhuis in 
Donetsk en was ook in 2014 
gevlucht voor de oorlog. Zonder 
hem zou alles nog veel lastiger 
geweest zijn. De volgende dag 
kwamen we eindelijk aan in Lviv. Het 
was daar ongelooflijk druk. Mensen 
sliepen in de stations, alle hotels 
zaten vol. We hadden geluk, 
vrijwilligers hielpen ons en vonden 
onderdak voor een nacht. De volgende dag reisden we 
verder. Met treinen en bussen bereikten we eindelijk 
Warschau, met hulp van vrijwilligers vonden we een 
hotelkamer waar we konden overnachten. De volgende 
ochtend namen we de trein naar Berlijn. Vandaar reisden 
we door naar Stuttgart, waar bekenden van ons woonden, 
ze hadden jaren geleden als vrijwilligers in ons kinderhuis 
gewerkt. Bijna 7 maanden hebben we bij hen gewoond, het 
was lastig een woning te vinden die geschikt is voor een 
rolstoel. Ze hielpen ons met het verkrijgen van de 
noodzakelijke documenten. In september konden we 

eindelijk verhuizen naar een eigen  appartement. Kira gaat 
naar school en wij hebben ons, om de Duitse taal en cultuur 
te leren, aangemeld bij de integratiecursus. De Duitse 
overheid heeft ons een verblijfsvergunning voor twee jaar 
gegeven. We wonen in de stad Oberndorf am Neckar en 
het bevalt ons goed. In Duitsland is het leven voor iemand 
met een lichamelijke handicap 
veel gemakkelijker dan in Oe-
kraïne. Niemand kijkt naar je en 
het openbaar vervoer is uitgerust 
met een speciale ‘rolstoelplank’ en 
niemand schenkt aandacht aan je 
lichamelijke beperkingen. Ik ben 
weer aan het schilderen en hoop 
mijn werk hier te kunnen verkopen, 
zodat ik voor mijn gezin kan 
zorgen. Binnenkort zal er in de 
stad een tentoonstelling van mijn 
werk zijn. Maar toch denken we 
heel vaak aan Oekraïne en missen 
we onze vrienden en familie. We blijven contact houden 
met onze oude buren en vrienden. De buren zorgen voor 
ons huis en steken af en toe de kachel aan. We wilden in 
ons huis vluchtelingen, oud-leerlingen van het internaat die 
de oorlog ontvluchtten, onderdak bieden, maar helaas ligt 
het huis te dicht bij de grens met Wit-Rusland en Rusland. 
Daar wonen is te gevaarlijk. Het leven in ons oude dorp zal 
nooit meer zo zijn als vroeger. Bijna alle jonge inwoners zijn 
gemobiliseerd. Velen zijn omgekomen. In het dorp is vrijwel 
nooit licht. De school wordt niet verwarmd, daarom zitten 
de kinderen die nog in het dorp wonen met hun jas aan in 
de klas. Er zijn niet voldoende leerkrachten, velen zijn 
gevlucht. De andere school is gesloten. 
Kira mist haar oma vreselijk. De moeder van mijn vrouw 
woont nog in Loetoegino. Daar, waar haar ouders begraven 
zijn en zij haar leven heeft doorgebracht. Tot 24 februari 
kon ze nog bij ons op bezoek komen. Dit was een zware 
reis: ze moest uren in de rij staan in de kou en in de hitte bij 
de doorlaatposten tussen de Volksrepubliek Donetsk en 
Oekraïne, vernederingen ondergaan en veel geld betalen. 
Nu hebben we haar al meer dan een jaar niet gezien en we 
weten niet wanneer we haar weer kunnen zien. Dit is voor 
ons allemaal heel moeilijk. We proberen elkaar te bellen, 
het contact niet te verliezen. Ook bellen we met Bogdan en 
andere oud-leerlingen die Oekraïne verlaten hebben en die 
gebleven zijn. We zijn ervan overtuigd dat vrede en 
rechtvaardigheid zullen overwinnen. 
We zijn ervan overtuigd dat we ooit terug zullen keren naar 
Oekraïne, want daar is – ons huis. 
 

Jeugdkoor uit Kyiv met groot succes op tournee 
door Nederland 

 

Jongenskoor Dzvinochok (Belletje), dat voor het eerst in 
Nederland optrad in 1993, kwam dit keer samen met het 
meisjeskoor Vognyk (Vuurtje). De oudere jongens bleven in 
Kyiv ter verdedi-
ging van hun land. 
Het doel was om 
gevluchte landge-
noten een hart 
onder de riem te 
steken. Het the-
ma was dan ook 
“The world is 
standing together 
with Ukraine”.  
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De leden van het koor wilden graag 
hun cultuur uitdragen en boven-
dien kennis maken met de Neder-
landse cultuur. Deze wederzijdse 
kennismaking ging verder dan al-
leen de concerten. De koorleden 
verbleven zoveel mogelijk in gast-

gezinnen en maakten deel uit van het dagelijks leven van 
een Nederlands gezin. Ze leerden van alles, van woorden 
als 'vla' en 'pepernoten' tot hoe kaas gemaakt wordt. Af en 
toe kookten Oekraïense vluchtelingen voor het koor. Zo 
proefden de zangers ook nog een beetje uit hun eigen 
keuken naast alle stamppotten.  
Tijdens de concerten werd er geld ingezameld voor de 
wederopbouw van het (culturele) leven in Kyiv en omge-
ving. Oekraïense vluchtelingen waren uitgenodigd om deze 
concerten bij te wonen.  
Eén van de bezoekers zei na 
afloop van een concert: “Ik ga 
een stuk gelukkiger weer weg 
dan toen ik kwam!” Een Neder-
landse vrouw: “Vooral het zin-
gen van het Oekraïense volks-
lied heeft me erg ontroerd”. 
Zondag 30 oktober was het koor 
te gast bij het bekende televisie-
programma “Podium Klassiek”.  
 

 
Alexander 
Mijn naam is Alexander. Ik 
ben opgegroeid in verschil-
lende kindertehuizen in Oe-
kraïne. Ondanks dat had ik 
toen ik dertig jaar oud was, 
dankzij de hulp van vriende-
lijke mensen, een apparte-

mentje, een eigen, zij het oude, auto, een baan en deed 
daarbij wat ik het liefste wilde: diegenen helpen die 
problemen hebben. Ik hielp jonge drugsverslaafden in het 
revalidatiecentrum voor verslaafden in Demidiv, niet ver 
van Kyiv. Ik was vrijwilliger bij het Support Centrum in Kyiv. 
Het Support Centrum heeft mij jarenlang gesteund, en ik 
was blij iets terug te kunnen doen. Ik had een mentor die ik 
zeer respecteerde, had vrienden en was een rolmodel voor 
de jongeren die ik ondersteunde. Zorgen voor anderen is 
altijd mijn passie geweest. 
Op 24 februari 2022 veranderde het leven van ieder van 
ons. Die nacht was ik in het revalidatiecentrum. Er was veel 
lawaai om ons heen, de Russen kwamen met grote snel-
heid dichterbij en rond lunchtijd konden we het reva-
lidatiecentrum al niet meer uit. Op 25 februari wilde een 
goede vriend van mij een aantal vrouwen en kinderen 
buiten Demidiv brengen, en zijn auto werd onder vuur 
genomen. Zowel hij als de passagiers kwamen om het 
leven. Pas na een maand hebben we hun lichamen gevon-
den. Letterlijk de volgende dag was het dorp volledige be-
zet, zonder enig communicatiemiddel, licht en voedsel. 
Zelfs de bruggen waren er niet meer. We kookten op hout-
vuren en brachten eten naar onze buren. Toen heb ik me 
als vrijwilliger bij het Rode Kruis aangesloten. 
Omdat we bij het revalidatiecentrum een vrachtwagen 
hadden, reden we naar de mensen die onze hulp inriepen. 
Zoveel gewonden en zoveel dode lichamen hebben er in 
mijn auto gelegen! Het was gevaarlijk werk. Mensen uit de 
omringende dorpen, hongerig, vuil, gewond en in shock 

kwamen naar het revalidatie-
centrum en we hielpen hen 
allemaal.  
Toen de situatie nog slechter 
werd bouwden mijn vrienden 
en ik een ‘voetgangersbrug’ 
zodat de mensen de rivier kon-
den oversteken naar de kant 
die onder controle van Oe-
kraïne stond. Mensen liepen over stenen en spoorweg-
rails, sommigen vielen in het ijskoude water, maar we 
konden hen eruit halen….. Mensen lieten hun auto staan, 
hun koffers en andere waardevolle spullen. Niets was meer 
van waarde, alleen het leven zelf! Het gefluit van de kogels, 
de explosies en de dreiging van de Russen - ik heb het 
allemaal meegemaakt. 
Ik ben jaren vrijwilliger geweest en heb altijd geprobeerd 
mensen te helpen, maar die maand onder Russische be-
zetting was compleet anders dan wat ik ooit had mee-
gemaakt. Ik ben er voorgoed door veranderd. Mensen zeg-
gen dat mijn haar grijs geworden is. 
 
Toen het Oekraïense leger Demidiv bevrijdde, begon ik me 
de gevolgen van deze vreselijke periode te realiseren en ik 
kon me niet afzijdig houden en niets doen. Samen met mijn 
vrienden reisden we door de regio Kyiv en boden hulp aan 
wie dat nodig had, deelden voedsel uit en hielpen waar we 
konden. Ik hield de hele tijd contact met Bogdan (directeur 
van het Support Centrum in Kyiv). We coördineerden onze 
inspanningen, wisselden informatie uit wie wat nodig had 
en steunden elkaar. Mijn oude auto hield er regelmatig mee 
op en ik ben het Support Centrum en de Nederlandse 
vrienden, die me hielpen bij het kopen van een betrouwbare 
auto erg dankbaar. Vrijwilligers van het Rode Kruis in 
Litouwen kochten een nieuwe auto voor me en brachten 
hem naar Demidiv, en daardoor kan ik nu meer mensen 
helpen. Dankzij hulp van een Nederlandse organisatie aan 
het Rode Kruis hebben we honderden mensen naar Neder-
land kunnen evacueren met gratis busvervoer. 

Na een tijdje hebben we onze eigen 
stichting opgericht en reisden we naar de 
bevrijde gebieden. We werken nu samen 
met de Samaritan’s Purse Foundation en 
andere partners. In samenwerking met 
hen hebben we verwarmingstoestellen 
uit Europa kunnen uitdelen en hebben 

we een ‘Opwarmpunt’ kunnen inrichten in het revalidatie-
centrum. En ik ben natuurlijk nog iedere dag in contact met 
Bogdan en het Support Centrum, we doen immers het-
zelfde: ‘ we helpen wie dat nodig heeft’. 
We helpen niet alleen 
burgers, ook militairen. 
Ook op plaatsen waar 
hard gevochten wordt. 
Uit alle delen van Oe-
kraïne krijgen we be-
dankjes. Ik ben blij dat 
de oorlog me niet ge-
broken heeft, maar me 
sterker heeft gemaakt. 
Nu droom ik van een snelle overwinning en een korte 
vakantie. Ik droom van een tijdje rust. Ik zou graag ergens 
heen reizen en dan weer uitgerust en vol nieuwe energie 
terugkeren naar mijn land. Om het nieuwe Oekraïne op te 
bouwen! 
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Besteding van de giften in 2022  
De inval van Rusland op 24 februari heeft het leven voor de 
medewerkers van het Support Centrum en alle jongeren die 
er contact mee hebben, volledig op zijn kop gezet. Hun le-
vens, vaak met erg veel moeite opgebouwd, worden nu min 
of meer verwoest! Inmiddels is de oorlog al bijna een jaar 
aan de gang. Het einde is nog niet in zicht.  
 

Door extra giften 
van de donateurs 
en andere betrok-
kenen konden wij 
gelukkig geregeld 
geld sturen, een 
noodzakelijkheid 
voor de jongeren 
om te overleven.  
 

Aan giften ontvingen wij in 2022 zo'n € 47716,00 Dit bedrag 
is nagenoeg geheel direct doorgestuurd naar het Support 
Centrum om de hoogste nood te lenigen. Het was even 
zoeken naar een manier waarop het geld in deze oor-
logssituatie Bogdan kon bereiken. De bankautomaten in de 
stad werden niet meer gevuld. Het ATM systeem was 
vervallen. In overleg met Bogdan wordt het geld nu naar 
een andere rekening gestuurd. Gelukkig blijft Bogdan 
steeds weer mogelijkheden vinden om het geld door te 
sturen aan hen die het het hardste nodig hebben om te 
overleven.  
 

Waaraan is het geld zoal besteed?  
Om hier antwoord op te kunnen geven zijn we de e-mails 
die Bogdan ons stuurde, nog eens langs gelopen. In één 
van zijn e-mails vatte hij het als volgt samen:  
o het verschaffen van ‘overlevings-steun’, vooral voedsel 

en medicijnen, aan oud-kinderhuis bewoners in Oekraïne 
of aan hen die naar het buitenland gevlucht zijn:  

o het helpen van oud-kinderhuisbewoners om vanuit oor-
logszones naar veiliger streken of naar het buitenland te 
verhuizen (het vergoeden van reiskosten, het verkrijgen 
van de nodige internationale reisdocumenten, het vinden 
van tijdelijk onderdak etc.); 

o het verzorgen van voedsel en medicijnen voor kwetsbare 
jeugd in Kyiv en het versturen ervan aan hen die wonen 
in de door oorlog geteisterde streken. 

 

Daarnaast konden we ook enkele gerichte aanvragen 
honoreren. Enkele voorbeelden: Eén van 
de jongeren vroeg om een fiets (150 euro) 
toen in Charkiv het openbare vervoer uitviel 
en hij zijn werk niet meer kon bereiken. Er 
moesten woonplekken gevonden worden 
voor de mensen die waren geëvacueerd of 
b.v. op doorreis in Kyiv waren voor ze ver-
der konden reizen. Voor hen moesten b.v. extra bedden en 
matrassen worden gekocht. Ze zijn hun baan kwijt en 
hebben geld voor levensonderhoud nodig. 
Hoewel de prioriteit ligt bij het helpen van oud-kinder-
huisbewoners en hun eventuele kinderen steunt het Sup-

port Centrum ook de mensen die 
jarenlang de kwetsbare kinderen in 
de tehuizen geholpen hebben. Zij 
delen dit voedsel weer met arme 
gezinnen in hun omgeving.  
Ook een specifieke wens was de 

vervanging van de oude auto van Alexander (zie zijn 
verhaal). Hij werkt als vrijwilliger bij het Rode Kruis en 
brengt met gevaar voor eigen leven mensen in veiligheid 

en brengt medicijnen en voedsel rond. 
In het najaar met de winter in aantocht 
werden er 30 stuks elektrische kachels 
gekocht (per stuk 20 euro, totale kosten 
600 euro). Dit in de hoop dat, zoals 
Bogdan erbij schreef ‘De elektriciteit 
niet zou uitvallen.’ Een wens die niet 
wordt vervuld. In heel Oekraïne is nog 
maar sporadisch elektriciteit. Bogdan 
schreef dan ook in zijn volgende email: ‘Met jullie steun 
hebben we kaarsen, lucifers, thermoskannen, losse 
gasovens, thermisch ondergoed, warme dekens en andere 
zaken gekocht die de jongeren van pas komen bij het 
overleven in de winter. En wat nu iedere inwoner in de 
Oekraïne moet hebben: zaklantaarns!’  
 

Tot zover een kort overzicht waar het geld zoal aan besteed 
is. Voorlopig blijft de nood hoog en hopen we met uw steun 
ook in 2023 regelmatig geld te kunnen sturen en u op de 
hoogte  van de activiteiten van het Support Centrum. Het 
schrijven valt de mensen steeds zwaarder. Dat was ook de 
ervaring van de mensen die in deze nieuwsbrief hun 
ervaringen beschreven. De emotionele druk en onze-
kerheid neemt toe.  
 

Mocht u, als Bogdan er toe komt om verslag te doen deze 
berichten ook willen ontvangen dan kunt u dit doorgeven 
aan het secretariaat: jetvanbennekom@kpnplanet.nl  
 

 
Pleegmoeder Lena Maksimenko van het gezinshuis in Olesjki lukte het 

om met de 9 kinderen de regio Cherson te verlaten. . Ze hebben heel 

wat nodig om hun leven weer op te bouwen.  

De voornemens voor 2023 
Het werk van het Supportcentrum met uw hulp, financieel 
en moreel blijven steunen.  
 

Stichting Oekraïne Kyiv Utrecht (OeKU) 
De stichting Oekraïne Kyiv Utrecht (OeKU) is een humanitaire 
stichting waar vrijwilligers het werk doen. Sinds het jaar 2000 is 
OeKU een zelfstandige stichting, voortgekomen uit de werkgroep 
Kyiv 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 over op  
NL19 INGB 0005909694 t.n.v. Stichting OeKU,  

Jachtlaan 77, 3972 TX Driebergen.  
  
website: https://oeku.wordpress.com  

Steun OeKU, word donateur! 
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