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Terugblik projecten 

 

Roemenië 

De eerste week waren we actief in het dorp Pir in Roemenië. We 

steunen hier de bouw van een gebouw dat inmiddels in gebruik is 

als centrale ontmoetingsplek voor de kerk en diaconie. Het gebouw 

is af! Het is volop in gebruik voor allerlei kerkelijke en diaconale 

doeleinden. Voor de eerste keer was er voor de kinderen een 

kinderbijbelweek  in het nieuwe gebouw, waar iedere dag rond de 

50 kinderen op af kwamen. De groep van onze stichting bestond uit 

4 personen en at iedere dag bij een ander gemeentelid. Een mooie 

week, waarin we ook nieuwe contacten en vrienden hebben 

gemaakt. 

 
Oekraïne 

In Tivadar, een klein dorpje in Oekraïne niet ver verwijderd van de 

Hongaarse grens, zijn we de volgende 2 week geweest. In het dorp 

zijn veel kinderen die een aantal kilometers moeten afleggen om 

naar een kinderdagverblijf te gaan. Een kinderdagverblijf in 

Oekraïne is te vergelijken met een kleuterschool. Hier gaan 

kinderen naartoe van drie tot zes jaar. Omdat het dichtstbijzijnde 
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Voorwoord  

 

Beste lezer,  

 

Ook deze zomer hebben we weer projecten kunnen 

uitvoeren in Roemenië en Oekraïne. Al was het deze keer met 

een wat kleiner groepje dan we gewend zijn. We kijken terug 

op 3 goede weken waarin we met de groep allerlei 

verschillende zaken voor en met de dorpen Pir in Roemenië 

en Tivadar en Tysobyken in Oekraïne konden doen. In deze 

nieuwsbrief willen we een overzicht geven over het 

afgelopen jaar. Namens alle mensen die we hebben kunnen 

helpen: bedankt voor alle praktische en financiële steun die 

aan de projecten gegeven is! 

 

PS: Meer informatie en foto's te vinden op 

www.projectoekraine.nl 

 

Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Project Oekraïne 
 

 

www.projectoekraine.nl


 

kinderdagverblijf voor hen te ver weg is gaan veel van hen niet naar 

school. Daarom is er gevraagd of wij een voormalig schoolgebouw 

willen helpen opknappen dat zal dienen als kinderdagverblijf. Vorig 

jaar hebben wij voor betonvloeren gezorgd. Er zit inmiddels een 

nieuw dak op het gebouw en we hebben een gift gegeven zodat dit 

project door de Oekraïners verder kan worden voltooid.  We blijven 

het volgen en houden u op de hoogte. 

Ook was een kinderbijbelweek voor de kinderen van 3 dorpen. Dit 

jaar gingen wij met een bus vol kinderen mee naar Aklihegy, waar 

een kampterrein is. Iedere dag waren er rond de 100 kinderen. Wij 

zorgden voor de creatieve materialen en voor het sport en spel 

aanbod. Voor de kinderen daar ongekende luxe, alleen al gekleurd 

papier is iets waar ze bijna nooit mee werken. En we hebben een 

financiële bijdrage gegeven voor het eten en drinken en het vervoer 

van de kinderen. Voor € 50,- werd dit allemaal geregeld. Niet te 

vergelijken met Nederland! 

We hebben ook weer een gift gegeven aan de armenkeuken. In de 

zomer is deze keuken niet open omdat veel mensen dan van de 

opbrengsten uit hun eigen tuin kunnen eten. Ook het gebrek aan 

financiële middelen is een reden dat deze keuken in de zomer niet 

open is. Er is wel behoefte aan, er zijn veel zieke mensen die ook in 

de zomer graag van deze voorziening gebruik zouden willen 

maken. Onze gift werd dan ook zeer dankbaar in ontvangst 

genomen. 

Het laatste project was de bouw van een extra lokaal voor het 

Roma-kinderdagverblijf in Tysobyken Het kinderdagverblijf groeit uit 

zijn jasje en heeft een nieuw lokaal nodig om zo een groter aanbod 

te kunnen doen en bijvoorbeeld de huiswerkklas uit de kunnen 

breiden, of het aantal Roma-kinderen dat naar het kinderdagverblijf 

komt beter onderdak te kunnen bieden. Het was goed om te zien 

dat er mensen zijn die jaar rond veel tijd en energie steken in het 

runnen van dit verblijf. Inmiddels is dit gebouw in het voorjaar door 

de groep van Uithuizermeeden verder afgemaakt. Het draait volop. 

Wij hebben een gift gegeven voor de huiswerkbegeleiding van de 

Roma-kinderen en om de laatste bouwwerkzaamheden uit te 

kunnen voeren. 

Transport 

Het afgelopen seizoen heeft er in mei een transport 

plaatsgevonden. Alle hulpgoederen zijn met grote dankbaarheid 

ontvangen in Pir en Vaida in Roemenië.  

Mede dankzij het transport is het voor deze gemeenten mogelijk om 

diaconaal werk te doen. 



 

Heeft u ,voor een volgend transport,werkende apparatuur, fietsen, 

kleding, meubels staan die u graag kwijt wilt? Dan kunt u contact 

opnemen met één van de deelnemers van dit jaar of een mail 

sturen naar: projectoekraine@live.nl 

 

 

 

 

 

Acties 

Flessenactie 

De flessenactie in en rond Kantens loopt nog steeds erg 

goed. Veel mensen blijven ze opsparen tot wij weer 

langskomen, eens in de 2 maanden op de laatste zaterdag. 

Hartelijk dank daarvoor! U kunt zich aanmelden via de 

website als u mee wilt doen. 

 

Bollenmanden 

Nu te koop bij Stichting Project Oekraïne: Een origineel 

cadeau! Een mand vol met bloembollen. De manden zijn uit 

Roemenië meegenomen, gemaakt door Romafamilies die zo 

de hele winter een inkomen hebben gehad. Het is een mand 

van 40x30 cm die gevuld is met 5 verschillende soorten 

bollen. De wilgen bollenmand is geschikt voor hergebruik. 

Bestellen kan via:projectoekraine@live.nl. 
 

 

 

Financiën  
Het afgelopen jaar hebben we door middel van acties, 

giften en collectes € 5009,27 binnen gekregen. We hebben 

€ 4717,07 aan de projecten kunnen besteden het 

afgelopen jaar: een transport, de gaarkeuken en het 

kinderdagverblijf in Tivadar, het Roma-kinderdagverblijf in 

Tisobyken, het ontmoetingsgebouw in Pir en de Bijbelweken 

in Roemenië en Oekraïne. Uitgebreide informatie hierover is 

te vinden in het jaarverslag. 
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Armenkeuken in Oekraïne    Uitzicht 

 

 
Akli 

 

 

 

 

 

 

  

  


