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Update 
 
Oekraïne 

2020 is een erg zwaar jaar geweest, ook het 1e kwartaal van 2021 

was nog zwaar . Er zijn veel besmettingen met het Covid virus en 

nagenoeg geen behandelingen tegen het virus en er wordt weinig 

gevaccineerd. Testen op het virus kan, maar het duurt vaak lang 

voordat de uitslag er is en de overheid vergoed dit niet. Scholen en 

kinderdagverblijven zijn veel dicht geweest. Veel kinderen zijn thuis 

en kunnen geen online onderwijs volgen omdat de middelen 

hiervoor niet aanwezig zijn. Voor de ouders zijn er weinig 

mogelijkheden om geld te verdienen. Veel mensen werken 

normaal gesproken in Hongarije maar zonder negatieve testuitslag 

kun je niet over de grens. Er zijn wel wat mensen overleden maar 

de meeste mensen met Covid hebben lichte klachten (gehad).  

Er is veel behoefte aan hygiëne materialen zoals: handgel, 

wegwerphandschoenen, mondkapjes,  zeep en  testen. Maar ook 

aan financiële steun. Er komen momenteel vrijwel geen groepen 

om projecten te doen, mede daardoor komt er ook minder geld 

binnen, terwijl er meer geld nodig is. Het christelijke meisjes-

weeshuis in Nagydobrony heeft bijvoorbeeld in 1 maand tijd 8 tot 9 

nieuwe meisjes in de leeftijd van 2 tot 7 jaar een plekje moeten 

bieden. Wat gelukkig ook gelukt is. 2 kantoren zijn omgebouwd tot 

klaslokalen en men heeft laptops voor online onderwijs kunnen 

regelen. Maar voor het weeshuis geldt ook: de kosten stijgen en er 

zijn minder inkomsten. 
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Voorwoord  
 

Beste lezer, 

 

In deze nieuwsbrief een korte update van Stichting Project 

Oekraïne. Door het coronavirus kunnen we niet alles meer 

doen zoals we gewend waren en is het lastiger om op 

bezoek te gaan in Oost-Europa én om hier in Nederland 

acties te organiseren om geld in te zamelen. Hieronder in de 

update kunt u lezen dat het coronavirus ook in Oost-Europa 

rondgaat, met alle gevolgen van dien. 

 

Wij wensen jullie allemaal goede gezondheid.  

 

Bestuur Stichting Project Oekraïne 

Marjan, Peter, Ellen, Ronald en Arjan 

 

 



 

In de kampen is de situatie heel slecht. Het gaat moeizaam om 

daar hulp te bieden en de ouders kunnen hun kinderen niet helpen 

met onderwijs. De kinderen zijn dit jaar maar 11 á 12 dagen naar 

het kinderdagverblijf geweest. Dit werk staat nagenoeg stil op dit 

moment. 

De armenkeuken heeft in de afgelopen winter door kunnen gaan 

met het diaconale werk en de maaltijdvoorziening.  Men is wel 

heel voorzichtig geweest. Op dit moment hebben we nog geen 

update en foto’s ontvangen, maar ook dit project blijven we 

steunen. We hebben onlangs giften voor de keuken ontvangen, 

daar wijn we zeer dankbaar voor!  

 

Roemenië Pir 

Hieronder een mailtje die we onlangs van dominee Sándor uit Pir 

ontvingen: 

 

“We are fine and we are healthy. For the girls is vacation till 4 of 

May. 

There were more sick people in Pir, too. But without difficult 

problems. In corona virus only one person died from last year till 

nowadays, an old woman with 90 years age. 

More people are vaccinated in Pir, we special not. We also 

wanted, but first we made analyses and it was discovered we have 

antigen in our blood. In February we had a cold (Ildikó , Sára and I) 

and it is possible we were sick with corona virus. In summer when 

we will not have antigen , we will vaccinate. 

We have still many restriction in Romania, but I think not so severe 

than in Holland. 

It is very important the churches are not closed. In Easter time we 

also had sermon in church. 

We wish you all bests  

We thank you your help with transport. It will be very useful, 

because we will start the renovation of church and we will have 

many works. 

Greetings for the youngs also! God bless everybody! God be with 

you! Greetings, Sándor.” 

 

Tot zover onze update, we hopen onze medemensen in Oost-

Europa te kunnen blijven steunen. Dat kan door gebed, en wellicht 

later ook weer op andere manieren. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://oliehandelsietsema.nl/
https://www.wensink.nl/cgi/objects.cgi?site=wensink&set=003700&template=tmpl-vestiging&id=10937010&conpag=p002722
https://www.facebook.com/Van-Nieuwenhuyzen-Agroservice-Cultuurtechniek-447547935290013/
http://www.mertens-avr.nl/

