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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 3 augustus naar Roemenië en 

komen daar na een overnachting aan op zaterdagavond 4 

augustus. Hier verblijven we een week. Daarna gaan we door 

naar Oekraïne waar we ruim één week zullen zijn. 

 

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 gebouw is na een feestelijke opening in september 2017 

in gebruik genomen en daarom zullen we ons in Roemenië 

vooral richten op de kinderbijbelweek en de kleinere klusjes. 

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. 
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Voorwoord  
 

Beste lezer, 

 

In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen voor de 

zomerprojecten 2018 weer opgestart. De deelnemers van de 

groep hebben zich aangemeld en de projecten staan zo 

goed als vast. In deze nieuwsbrief 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 

 

 



 

Somkerék 

De Roemeense kerk van Somkerék heeft onze stichting om 

ondersteuning van een bouwproject gevraagd. In mei is deze 

gemeente bezocht. De groep van Uithuizermeeden gaat zich 

richten op hulp bij het bouwproject van deze gemeente.  

Ook een gedeelte van de transportgoederen is voor 

Somkerék. De onlangs gehouden handdoeken actie is ook 

bestemd voor Somkerék. We kunnen door het succes van 

deze actie deze gemeente blij maken met heel veel 

handdoeken. 

 

Oekraïne 

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

van de Hongaarse grens, zijn we twee jaar geleden 

begonnen 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.  

We hebben onlangs vernomen dat de Hongaarse overheid 

dit project verder gaat financieren. Er wordt druk gewerkt 

aan het gebouw en het terrein en het is de bedoeling dat het 

kinderdagverblijf in september open gaat. 

 

Daarnaast hebben we een bouwproject in Tysobyken, een 

dorp verderop. Hier hebben we al eerder meegeholpen aan 

het renoveren van een roma kinderdagverblijf. 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. 

  

Naast de bouwprojecten hopen we ook een weer  

kinderbijbelweken te organiseren. Dit is altijd een groot 

succes en we kunnen fijn samenwerken met de mensen van 

de plaatselijke kerken. 

 

Transport 

In 2017 heeft er 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.  

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. 

De nieuwe armenkeuken in Vaida is op 16 september 

geopend. Mede dankzij de opbrengst van de verkoop van 

de spullen die op de zelfde wijze als in Pír verkocht worden. 

Iets om dankbaar voor te zijn! 

Op 2 juni vindt er weer een transport plaats. Alexander Idema 

en Alex Vliet zijn weer bereid gevonden het transport te 

verzorgen. Giften hiervoor zijn van harte welkom! 

Op dit moment zit onze opslag vol. Na het transport is er weer 

plaats voor nieuwe spullen. Hebt u iets aan te bieden, dan 

kunt u contact opnemen met één van de deelnemers van dit 

jaar of een mail sturen naar projectoekraine@live.nl .  We 

hebben het liefst dat u de spullen zelf komt brengen. 

 

 
 

Acties 
 

 

Flessenactie 

De flessenactie in en rond Kantens loopt nog steeds erg 

goed. Veel mensen blijven ze opsparen tot wij weer 

langskomen. Hartelijk dank daarvoor! 

Ook in Leens worden flessen voor onze stichting ingezameld. 

Wilt u meedoen met de flessenactie? Meldt u dan aan via 

projectoekraine@live.nl 

 

Aardbeienactie 

We zijn van plan om 14 en 21 juli weer een aardbeienactie te 

gaan organiseren. Via Facebook en de website houden we 

u op de hoogte. 
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http://www.mertens-avr.nl/

