
 

  

Nieuwsbrief 

 

 

 

Jaargang 9, nummer 4 

www.projectoekraine.nl  

     Oosterweg 7, Kantens  

Tel. 0595-552424  

KVK nr. 52514706 

Rek. nr. NL56 RABO 0121477967 
 

http://www.projectoekraine.nl/


 

 

 

 

 

Projecten 
 
Net als in de voorgaande jaren zullen we in het komende seizoen 

verschillende projecten doen in zowel Roemenië als in Oekraïne.  

We organiseren een transport en er is financiële steun voor de 

armenkeuken. Een klein groepje mensen is bezig met het 

voorbereiden van een bezoek in de zomer aan de diverse 

projecten. Mensen die mee willen kunnen zich tot 1 maart nog 

aanmelden via ons mailadres. Hieronder kunt u meer lezen over de 

verschillende projecten.  

 

Roemenië 

In Roemenië zijn we in 2014 samen met de lokale bevolking van het 

dorpje Pír begonnen met de bouw van een verenigingsgebouw 

voor de kerk (zie hiernaast).  

Het gebouw is na een feestelijke opening in september 2017 in 

gebruik genomen. Wij richten ons in Roemenië vooral op de 

kinderbijbelweek en financiële steun. Deze kinderbijbelweek zal 

vooral door de mensen in Pír voorbereid worden. Wij hebben 

aangeboden om te helpen als ondersteuning en hen van 

materialen te voorzien. Op deze manier hopen we de kerk daar te 

stimuleren om zelf actief te zijn. 
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Voorwoord  
 

Beste lezer, 

 

Nu de winter langzaam weer plaatsmaakt voor de lente, 

wordt ook Stichting Project Oekraïne weer actief. We willen 

namens de mensen en gemeenschappen die we afgelopen 

jaar konden helpen iedereen in Nederland bedanken die 

een bijdrage geleverd heeft!  We zijn God dankbaar dat Hij 

ons geleid heeft afgelopen jaar, en we bidden dat we ons 

werk kunnen voortzetten. 

 

Veel leesplezier! 

 

Bestuur Stichting Project Oekraïne 

Marjan, Peter, Ellen, Ronald, Arjan 

 

 



 

Oekraïne 

In Péterfalva (Tivadar), een klein dorpje niet ver verwijderd van de 

Hongaarse grens, steunen we de armenkeuken. Een diaconaal 

project. In de wintermaanden krijgen de armen en zieken een paar 

maal per week een warme maaltijd uit deze keuken. Een mooi 

project, dat we een zeer warm hart toedragen 

Daarnaast hebben we een bouwproject in Tysobyken, een dorp 

verderop. Hier hebben we al eerder meegeholpen aan het 

renoveren van een romakinderdagverblijf. Dit kinderdagverblijf 

loopt erg goed en daarom is er nog een lokaaltje aan vast 

gemaakt. Dit lokaal is inmiddels in gebruik. We onderhouden het 

contact met het kinderdagverblijf en helpen als dit nodig blijkt te 

zijn. 

 

Armenkeuken – uitdelen van eten 

 

Transport 

In het voorjaar gaan we weer een transport klaarmaken. Een trailer 

vol kleding, meubels en andere goederen gaat weer naar 

Somkerék, Vaida en Pir in Roemenië. De spullen die voor Oekraïne 

zijn bestemd worden in Hongarije gelost en vanaf daar verder 

vervoerd naar Oekraïne. In Roemenië spraken we met de dominee 

over de bestemming van de goederen. De meeste goederen die 

in Pír terecht komen worden voor een lage prijs verkocht aan de 

mensen in het dorp. De opbrengst van deze verkoop gaat naar de 

bouw van het verenigingsgebouw van de kerk.  

De goederen zijn bijna allemaal verkocht. Alles wat overgebleven 

is en niet verkocht werd is alsnog geschonken aan verschillende 

mensen in het dorp. Alles heeft een bestemming gekregen. 

Alexander Idema en Alex Viet zijn weer bereid gevonden het 

transport te verzorgen. Giften hiervoor zijn van harte welkom! 

Een transport kost ongeveer € 2000,- 

Hebt u iets aan te bieden, dan kunt u dat langsbrengen op 

Klinkenborgerweg 1 in Kantens op de volgende data: 28 maart, 30 

mei en 25 juli 



 

 

Er is iemand van onze organisatie bij de trailer op het erf van 

Klinkenborgerweg 1, Kantens aanwezig van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Graag alleen op dit tijdstip inbrengen. 

De bewoners van dit adres stellen hun erf beschikbaar, u kunt bij 

hen geen spullen afgeven. Voor vragen: projectoekraine@live.nl 

 

 
 

Acties 
Flessenactie 

We zijn gestopt met het inzamelen van lege flessen. 

Statiegeldbonnen kunt u nog wel inleveren op Oosterweg 7 in 

Kantens.  

 

Bouldag 

Braderie en veiling. Op zaterdag 7 maart van 11.00 tot 17.00 uur 

Bouldag. Van 20.00-22.00 uur veiling. Bloemen, boeken, leuke 

spulletjes, lekker eten, gezelligheid en nog veel meer. In GKV 

Uithuizermeeden. 

 
Giften 

Giften zijn van harte welkom! Een kunt een algemene gift 

overmaken maar ook onder vermelding van een van onze 

projecten. Wij hebben de ANBI status. Bij voorbaat heel hartelijk 

dank! 

 

Wij werken samen met team Uithuizermeeden, het 

rekeningnummer hiervan is: NL30 RABO 0349 6795 68. Dit is het 

nieuwe rekeningnummer van team Uithuizermeeden, wat ook 

onder de ANBI status valt. 

 

 

 

Wij zijn bezig met een nieuwe 

website (later meer) >>>> 
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Sponsoren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://oliehandelsietsema.nl/
https://www.wensink.nl/cgi/objects.cgi?site=wensink&set=003700&template=tmpl-vestiging&id=10937010&conpag=p002722
https://www.facebook.com/Van-Nieuwenhuyzen-Agroservice-Cultuurtechniek-447547935290013/
http://www.mertens-avr.nl/

