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Nieuwsbericht 26-02-2022 

Oorlog in Oekraïne 
Gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne willen we iedereen die bij onze stichting betrokken is  
via een extra nieuwsbrief op de hoogte stellen van de huidige situatie van onze contacten in 
Oekraïne. Onze contacten liggen met name de regio Unter-Karpaten, een gebied tegen de Hongaarse 
en Roemeense grens aan. Op dit moment is het in die regio nog rustig wat betreft het oorlogsgeweld. 
De dichtstbijzijnde bombardementen zijn  in Lviv. 
Het is overal een chaos. Er  heerst er angst en paniek. Mensen zijn slaan massaal boodschappen en 
brandstof in, pinautomaten zijn leeg  en veel mensen vluchten Oekraïne uit. Er zijn grote zorgen en er 
is veel onduidelijkheid. 
 
Tivadar Oekraïne 
Het Amerikaanse echtpaar dat wij kennen was 23 februari net aangekomen in Oekraïne. Zij zijn direct 
na het uitbreken van de oorlog via Roemenië naar Hongarije gegaan en daar inmiddels ook veilig 
aangekomen. 
Klaas Plas heeft contact gehad met dominee János.  Vrouwen en kinderen gaan de grens over, veel 
verscheurde gezinnen.  De kinderen zijn naar huis gestuurd van school. De school kan dan als opvang 
dienen voor vluchtelingen uit Kiev of anderen steden.  Vooralsnog is de situatie nog rustig in Tivadar 
en omgeving al is het verdriet en de zorg groot om familieleden en vrienden elders in het land of 
mannen uit de gezinnen die naar het front moeten. 
 
Timea en Pisti 
Ook met dit gezin is contact geweest, ze zijn in goede gezondheid, al hebben ze het moeilijk nu alles 
verschrikkelijk duur is geworden. Een tijdje geleden hebben ze opnieuw een pleegkind opgenomen in 
hun gezin. ( de 7e) 
 
Small Miracles 
De organisatie van Jurjen en Ruth Knot. Jurjen en Ruth zijn zelf in Hongarije op dit moment. Jurjen 
heeft vooral bij de grens mensen opgevangen en naar familie in Hongarije gebracht. In het 
kindertehuis in Nagydobrony (Oekraïne)  is momenteel veel angst en spanning. 2 meisjes uit het 
kindertehuis worden opgevangen door Jurjen en Ruth in Hongarije. Zij zijn met veel moeite de grens 
overgekomen en hebben alles in Oekraïne achter moeten laten. Nieuws over deze organisatie is  te 
vinden op www.small-miracles.nl  
 
Hulp bieden 
Financiële steun die wij binnen krijgen op onze rekening worden aan onze projecten en contacten in 
Oekraïne besteed,  tenzij anders vermeld. Met dit geld willen we de armenkeuken, het kindertehuis 
en de gemeenteleden van de kerk in Tivadar steunen waar nodig. 
Verder willen we een adressenlijst aanmaken met gastgezinnen voor vluchtelingen uit Oekraïne.  
Klaas Plas onderhoudt contact met János en heeft genoemd dat we in Nederland klaar staan op het 
moment dat er via hem vraag komt naar onderdak. Mocht u op de lijst met mogelijke  gastgezinnen 
willen, dan kunt u een mail sturen naar: projectoekraine@live.nl  o.v.v. uw adresgegevens, 
telefoonnummer en voor hoeveel mensen en welke periode u onderdak heeft. 
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Transporten 
Op zaterdag 26 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur houden we weer een inzamelingsochtend voor 
humanitaire hulpgoederen. Het adres is Klinkenborgerweg 1 in Kantens. Normaal gesproken gaan de 
meeste goederen naar Roemenië en maar een klein gedeelte naar Oekraïne, maar als het nodig is en 
de vraag komt, maken we een speciaal transport klaar voor Oekraïne.  
 
Tot slot 
We zullen de komende tijd vaker een nieuwsbrief uitbrengen om u op de hoogte te houden. 
Op veel plaatsen  en door veel mensen wordt gebeden voor Oekraïne en de betrokken ook wij willen 
hen opdragen in gebed. God is er en hij zal er altijd zijn! 
 


