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Projecten 
 

Een groep van 9 mensen is op 3 augustus afgereisd richting 

Pir in Roemenië. Voor een aantal de eerste keer, een ander 

deel was al vaker geweest. Het was leuk om alle bekende 

plekken in het dorp te herkennen en de mensen weer te 

ontmoeten. Een hartelijke ontvangst weer! 

 

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. Daarom zijn er wat betreft 

bouwwerkzaamheden alleen een paar kleine klussen bij de 

kerk en een monument gedaan. Altijd weer leuk en leerzaam 

om hier samen met de mannen uit het dorp aan we werken. 

 

De rest van de tijd werd besteed aan het helpen bij een 

kinderbijbelweek in het dorp. We hebben geholpen bij de 

kinderbijbelweek die voor de kinderen in het dorp en een 
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Voorwoord  
 

Beste lezer, 

 

In de afgelopen zomer is er weer volop actie geweest bij 

Stichting Project Oekraïne. We hebben in Nederland weer 

acties gehouden om geld in te zamelen voor de projecten in 

Roemenië en Oekraïne. Hierover meer in deze nieuwsbrief! 

 

We willen namens de mensen en gemeenschappen die we 

konden helpen iedereen in Nederland bedanken die een 

bijdrage geleverd heeft.  We zijn God dankbaar dat Hij ons 

geleid heeft afgelopen jaar. 

 

Op het overzicht van de financiën is te zien hoe het 

financieel gegaan is afgelopen jaar. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Project Oekraïne 

 

 



 

buurdorp georganiseerd wordt. Deze kinderbijbelweek werd 

inmiddels vooral door de mensen in Pír voorbereid. Er waren 

dagelijks ongeveer 100 kinderen aanwezig die genoten 

hebben van de spelletjes en geleerd hebben van de thema’s 

gedurende de week.  

 

We zijn dankbaar dat we tijdens onze week in Pir de 

contacten goed konden onderhouden. We hebben een fijn 

verblijf gehad waar we genoten hebben van de gastvrijheid.  

 

Oekraïne 

Na de tijd in Pir ging de reis verder naar Péterfalva (Tivadar). 

Op deze plek is SPO al sinds het begin actief, dus ook hier 

veel herkenning van plekken en mensen. Voor de mensen die 

voor het eerst mee waren opeens een beter beeld van hoe 

het dorp eruitziet en wat de verschillen tussen Roemenië en 

Oekraïne zijn. Er is inmiddels een duidelijk verschil tussen de 

twee landen omdat Roemenië bij de Europese Unie hoort.  

 

Samen met dominee János is er een kinderbijbelweek 

georganiseerd op het gymnasium. Hier kwamen 90 kinderen 

uit 3 dorpen: Tivadar, Botar en Akli. Het was een gezellige 

week met de kinderen waarbij we hopen iets van het 

Evangelie door te geven. Er bestaat in het dorp nog altijd 

afstand tussen de ‘gewone’ bevolking en de Roma-

gemeenschap. Veel Roma-mensen wonen dan ook op 

aparte plekken. De armoede is hier over het algemeen het 

grootst. Voor de Roma-kinderen is er ook een dag 

georganiseerd waar 40 kinderen op af kwamen.  

 

Naast de bijbelweek zijn we betrokken bij 2 

kinderdagverblijven (kleuterscholen): 1 algemene en 1 

gericht op Roma-kinderen. Deze konden we tijdens het 

verblijf in Tivadar ook bezoeken. Dit is belangrijk als 

voorbereiding op school en om kinderen de basis te leren 

van lezen, schrijven en hygiëne. Dit missen ze thuis vaak.  

Links op de foto het algemene kinderdagverblijf in aanbouw. 

Er is nog meer werk te doen, wat vanwege strubbelingen bij 

de overheid op het moment stilligt. 

 

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 vastgemaakt. Dit lokaal is inmiddels in gebruik. 

We onderhouden het contact met het kinderdagverblijf en 

helpen als dit nodig blijkt te zijn. 

 



 

Transport 

Begin juni hebben Alex en Alexander een trailer vol kleding, 

meubels en andere goederen naar Hongarije en Roemenië 

gebracht. In Tornyospálca in Hongarije zijn er spullen gelost 

voor de projecten in Oekraïne en voor onze collega Stichting 

Small Miracles. Daarnaast werden in Somkerék, Pir en Vaida 

de spullen hartelijk in ontvangst genomen.  

 

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.  

 

Op dit moment zit onze opslag halfvol. 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 

Het inzamelen van lege flessen voor het statiegeld in en rond 

Kantens loopt nog steeds goed. Veel mensen blijven ze 

opsparen tot wij weer langskomen. Hartelijk dank daarvoor! 

Ook in Leens worden inmiddels flessen voor onze stichting 

ingezameld. 

 

Wilt u meedoen met de flessenactie? Meld je aan via 

projectoekraine@live.nl.  

 

Aardbeienactie 

We hebben dit jaar meerdere zaterdagen heerlijke 

Waddenaardbeien kunnen plukken bij Usquert en aan veel 

mensen kunnen verkopen.  
 

Bollenmanden 

Een origineel cadeau! Een mand vol met 5 soorten 

bloembollen. De manden zijn uit Roemenië meegenomen, 

gemaakt door Roma families die zo de hele winter een 

inkomen hebben gehad. Tot februari te bestellen voor €17,95 

via ons emailadres.  
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http://www.mertens-avr.nl/

