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Projecten 
 

Net als in de voorgaande jaren zullen we in de komende 

zomer verschillende projecten doen in zowel Roemenië als in 

Oekraïne. We vertrekken op 22 juli naar Roemenië en komen 

daar na een overnachting in Tsjechië aan op zaterdagavond 

23 juli. Hier verblijven we een week. Daarna gaan we door 

naar Oekraïne waar we ruim één week zullen zijn en een 

week projecten gaan uitvoeren. 

 

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. Het is inmiddels al aardig 

opgeschoten: de vloer op de benedenverdieping zit erin, de 

kozijnen zitten erin en de elektriciteit is aangesloten. Op de 

bovenverdieping moet de vloer nog gelegd worden. 

Daarnaast moeten de muren nog afgemaakt worden en de 

buitenkant gestuukt. Ook de douche, de toiletten en de 

keuken moeten nog geplaatst worden. Voordat wij in juli 

daar aankomen hopen zij de benedenverdieping klaar voor 

gebruik te hebben. Wat wij in de zomer precies kunnen doen 

hangt af van wat er in de komende maanden door hen nog 

wordt gedaan. Dominee Sándor verwacht dat het gebouw 
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Voorwoord  
 

Beste lezer, 

 

In de afgelopen maanden zijn er al weer veel ontwikkelingen 

geweest aangaande de projecten in Roemenië en Oekraïne. 

De deelnemers van de groep hebben zich aangemeld en de 

projecten staan zo goed als vast. Ook is er een groep uit 

Uithuizermeeden die projecten gaan uitvoeren in Oekraïne. In 

deze nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen en zult u 

meer lezen over de projecten van deze zomer en de acties 

die we houden om geld in te zamelen. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Project Oekraïne 

 

 



 

dit jaar nog helemaal af zal komen. 

Daarnaast zullen we helpen bij de kinderbijbelweek die voor 

de kinderen in het dorp en een buurdorp georganiseerd 

wordt. 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 en hen zoveel mogelijk onafhankelijk van ons te 

laten zijn. 

 

Oekraïne 

In Péterfalva, een klein dorpje niet ver verwijderd van de 

Hongaarse grens, hopen we dit jaar te beginnen met een 

nieuw project. 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 kinderdagverblijf voor hen 

te ver weg is gaan veel van hen niet naar school. Daarom is 

er gevraagd of wij een gebouw willen helpen opknappen 

dat zal dienen als kinderdagverblijf. De dominee met wie we 

hierover contact gehad hebben heeft ons verteld dat zij 

alvast een begin willen maken. In de zomer hopen we dan in 

ieder geval één lokaaltje af te krijgen. In totaal moeten er vier 

lokaaltjes opgeknapt worden. 

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 willen ze graag 

nog een lokaaltje eraan vast maken. Ook dit project willen wij 

graag steunen.  

Naast de bouwprojecten hopen we ook een 

kinderbijbelweek te organiseren. Aan de dominee in 

Péterfalva hebben we gevraagd of hij mensen kon vragen of 

zij een bijbelweek willen organiseren voor de kinderen van de 

kerken in het dorp en de omliggende dorpen. Wij willen hen 

dan net als in Roemenië ondersteunen in de uitvoering en 

hen voorzien van materialen voor knutselwerk en sport en 

spel. Het is de eerste keer dat zij hier een kinderbijbelweek 

zullen organiseren. Dus we zijn erg benieuwd hoe het gaat 

lopen!  

 

Transport 

In het najaar van 2015 heeft een transport plaatsgevonden. 

Een trailer vol kleding, meubels en andere goederen is op 

drie verschillende plaatsen gelost. 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. Dominee Sándor vertelde 

ons dat een aantal meubels in dit gebouw gezet zullen 

worden. De overige goederen zijn bijna allemaal verkocht. 

Alles wat overgebleven is en niet verkocht werd is alsnog 

geschonken aan verschillende mensen in het dorp. Alles 

heeft er dus een bestemming gekregen. 

Ook in het najaar van dit jaar zal er een trailer naar het 

oosten vertrekken. Hiervoor zijn nog steeds allerlei spullen 

welkom. Heeft u meubels staan die u graag kwijt wil? Of heeft 

u een teveel aan kleding? Dan kunt u contact opnemen met 

één van de deelnemers van dit jaar of een mail sturen naar 

projectoekraine@live.nl 

 

 
 

Acties 
Terugblik paasbrodenactie 

Samen met de groep uit Uithuizermeeden hebben we een 

paasbrodenactie gedaan. Deze is erg goed verlopen en heeft 

een bedrag van ruim €400,- opgebracht. Een mooi bedrag! 

 

Aardbeienactie 

In juni hopen we weer een aardbeienactie te organiseren. 

Wanneer dit precies zal plaatsvinden is nog onzeker. Via de 

website en onze Facebookpagina houden we u hierover op de 

hoogte.  

 

Flessenactie 

De flessenactie in en rond Kantens loopt nog steeds erg goed. 

Veel mensen blijven ze opsparen tot wij weer langskomen. Hartelijk 

dank daarvoor! 

 

 
 

Groep Uithuizermeeden 
 

Een aantal maanden geleden zijn wij benaderd door een groep 

uit Uithuizermeeden die graag projecten wil gaan doen in 

Oekraïne. In mei 2017 hopen zij een week naar Oekraïne te gaan 

om verder te gaan met twee projecten die wij dit jaar starten: de 

bouw van het kinderdagverblijf in Tivadar en het kinderdagverblijf 

in Tysobyken voor de romakinderen. De acties die zij doen en het 

werk dat ze zullen doen valt dus onder Stichting Project Oekraïne. 

In onderstaand stukje stelt de groep zich aan u voor. 

Even voorstellen... (volgende pagina) 

mailto:projectoekraine@live.nl


 

Wij zijn een groep van 25 personen uit Uithuizermeeden in 

verschillende leeftijden variërend van 18 tot ±65 jaar. 

Vorig jaar juni hebben wij een Bouldag opgezet en vroegen ons 

toen af waar we de opbrengst heen zouden doen. Omdat één 

van ons al eens een project in Zuid-Afrika had gedaan begon het 

idee om met de gemeente een soortgelijk project te gaan doen. 

We hadden daarvoor contact gezocht met een organisatie die in 

Oostbloklanden zulke projecten opzetten. Omdat wij van hen 

steeds maar weinig respons kregen besloten we over te stappen. 

Toen kwam Stichting Project Oekraïne in beeld, omdat van onze 

gemeente mensen mee waren geweest met de transport van de 

goederen. We kregen snel een leuk contact en het balletje rolde 

en rolde steeds verder. 

We zijn acties gaan doen om geld in te zamelen. Zo hebben we 

meegedaan aan de bollenmandenactie die bij Stichting Project 

Oekraïne al liep, we hebben een stamppotbuffet gehad waar 

meer dan 100 mensen kwamen eten en we zijn een brodenactie 

begonnen met Pasen waarbij Kantens weer aansloot. We hopen 

zo genoeg geld bij elkaar te halen zodat wij in mei 2017 naar 

Oekraïne kunnen gaan om daar onze handen uit de mouwen te 

steken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


