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Vanuit het bestuur
Op uw deurmat ligt weer de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de
Stichting Oekraïne Nieuwleusen.
Een informatiebulletin dat goed
gelezen wordt, gelet op de vele
reacties die we daarop ontvangen. Fijn! Fijn ook dat we weten
dat het werk van de stichting
wordt gedragen door zoveel
inwoners van Nieuwleusen en
omstreken. Het afgelopen halfjaar hebben we zeker niet stil
gezeten. In overleg met onze
zusterorganisatie in Beregovo
hebben we er in goed overleg
voor gekozen om aan de ondersteuning die via basisschool “De
Zaaier” binnenkomt een andere
verdeling toe te kennen. Het
geld is nu bestemd voor een
school in Bene (dat is een klein
dorpje nabij Beregovo), de zigeunerschool in Beregovo zelf
e
en de 6 school. De stichting
heeft gelden beschikbaar gesteld voor de inrichting van een
kamer in het Tuberculosedepartement, voor de aanschaf van
een PH-meter ten behoeve van
het Centrum of Public Health
evenals een thermostaatkast.
Het hekwerk van ons depot in
Beregovo moest om veiligheidsredenen worden vervangen.
Mensen hier weten de weg naar
het depot aan de Meeleweg 1
goed te vinden getuige de vele
kleding die daar wordt gebracht
tijdens de openingstijden op
dinsdagmorgen. Daar worden
ook de aangeboden en opgehaalde (grotere) materialen op-

geslagen voor transport. Zo
hebben we onlangs de beschikking gekregen over een groot
aantal schoolmeubeltjes die zijn
opgehaald uit Apeldoorn, ditmaal
met een vrachtauto van de fa.
Wobben. Roelof Stolte heeft zich
bereid verklaard de bij het depot
afgeleverde fietsen gebruiksklaar te maken voor transport
naar Oekraïne. Op diverse
(kerst)markten gaf de stichting
acte de présence en de koek-enzopie tent bij de ijsbaan Oosterhulst/Bouwmansweg was ook
een succes.
Het meest vers in het geheugen
ligt het jaarlijkse benefietconcert.
Het mannenkoor ASAF uit Dedemsvaart en het kinderkoor de
Nachtegaaltjes uit Nieuwleusen
hebben zich op 14 maart fantastisch ingezet om er een mooi
concert van te maken.
Helaas blijft de nood in Oekraïne
hoog. De hoopgevende tekenen
van verdere democratisering
worden al weer overschaduwd
door interne conflicten en opnieuw politieke en economische
instabiliteit. Er is blijvend tekort
aan kleding, geld en andere
basale zaken. Daarom blijft
de Stichting Oekraïne Nieuwleusen steeds op zoek naar nieuwe
projecten die wij kunnen aanpakken en met behulp van de
vele gevers kunnen financieren.
We hopen dat de zoveel besproken economische situatie in
Nederland geen gevolgen heeft
voor het zo broodnodige geld
voor het werk in Beregovo.
Daarbij komt nog dat in Oekraïne sprake is van een hoge inflatie. Veel activiteiten van de stichting zijn niet in geld uit te drukken, vooral de waarde van de
kleding die verwerkt en getransporteerd wordt naar Oekraïne
kan onmogelijk worden voorzien
van een prijskaartje. Wij zijn u

.
dankbaar dat u ons de mogelijkheden geeft het zo broodnodige
werk in Beregovo en omstreken
te kunnen blijven doen.
Donateurs gezocht
Door de fors oplopende inflatie
in Oekraïne wordt het steeds
moeilijker om de hulp die onze
stichting verleent op peil te houden. Met hetzelfde geld kunnen
we minder mensen helpen.
Om de afhankelijkheid van de
opbrengst van de acties te verminderen, zou het heel fijn zijn
als we meer vaste jaarlijkse inkomsten zouden hebben in de
vorm van bijdragen van mensen,
die bereid zijn om donateur van
onze stichting te worden. Wij
denken daarbij aan een bescheiden bijdrage van bv. € 2,50
per maand.
Wij doen hierbij een beroep op u
om donateur van onze stichting
te worden.
Als u dat wilt, neemt u dan contact op met het secretariaat
(Gerstewiek 5, telefoon 0529
483590) of meldt u aan via onze
site www.stichtingoekraine.nl.
Uw giften aan de stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek. De stichting is door de
Belastingdienst aangemerkt als
ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).

Depot
Adres: Meeleweg 1.
Openingstijden: dinsdagmorgen
van 9.00 tot 11.30 uur.
Hier kunt u schone, nog bruikbare, kleding kwijt. Ook andere
zaken als matrassen, bedden,
kinderwagens, kinderzitjes, fietsen etc. zijn van harte welkom.
Inlichtingen bij Stien Bosman,
tel. 481559.

WWW.STICHTINGOEKRAINE.NL

Wij beschikken al enkele jaren
over onze eigen website. Hierop
vindt u informatie over de doelstellingen van onze stichting,
onze projecten, acties, agenda
enz.
Wij nodigen u graag uit voor een
kijkje op
www.stichtingoekraine.nl
Jaarverslag 2008
Tijdens de jaarvergadering van
de stichting op donderdag 5
maart is het jaarverslag 2008
door secretaris Ankie Mulder
gepresenteerd. Het volledige
jaarverslag is te lezen op onze
website
www.stichtingoekraine.nl.
Rechtstreeks vanuit Beregovo
Het is woensdagavond 1 april.
Op zaterdag 28 maart zijn wij
vertrokken voor ons halfjaarlijkse
werkbezoek aan Beregovo. Na
een heel voorspoedige reis
kwamen we zondagmiddag om
ongeveer half vier in Beregovo
aan, waar we door onze con-

tactpersoon Peter Bardos werden opgevangen. Het is hier
prachtig weer. We hebben inmiddels een paar drukke dagen
achter de rug met onder andere
bezoeken aan een drietal scholen, het ziekenhuis en de kinderpsychiatrie in Chikosh. Vanmiddag hebben we bij een aantal
gezinnen die regelmatig ondersteund worden voedselpakketten
bezorgd samen met Gyuri, één
van de vrijwilligers van onze
zusterorganisatie de Stichting
Karpaten. We hebben ongeveer
12 families bezocht, waarbij ons
weer opnieuw heel duidelijk is
geworden dat onze hulp via de
voedselactie nog steeds heel erg
nodig is. We zijn geconfronteerd
met zeer schrijnende toestanden
van allerlei aard, zoals gehandicapte kinderen die verzorgd
worden door hun ouders onder
zeer armoedige en primitieve
omstandigheden. De inflatie in
Oekraïne rijst de pan uit. Dit is in
het bijzonder een probleem voor
mensen zonder werk of ouderen die geen of een zeer lage
uitkering ontvangen. De sociale

voorzieningen zijn heel slecht. Er
is voldoende te koop in Oekraïne, maar als je geen of te weinig
geld hebt, is dat voor jou niet
bereikbaar. De komende dagen
houden we ons nog bezig met
andere projecten. De planning is
om zaterdagmorgen, ongetwijfeld vol indrukken, weer richting
Nieuwleusen te vertrekken. We
hopen dan zondagavond 5 april
weer thuis te zijn.
Een hartelijke groet vanuit Beregovo van Elly Hadders, Henk
Withaar en Henny en Ger de
Zeeuw

.

Jaarlijkse plantenactie op 18 en 20 april 2009
De activiteitencommissie van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse plantenactie. Op zaterdag 18 en maandag 20 april komen de vrijwilligers weer bij u langs met diverse planten voor in de tuin
of voor in potten op het terras of op het balkon.
Net als voorgaande jaren heeft een erkende kweker uit Dalfsen, waar we onze mooie planten inkopen, zijn uiterste
best gedaan om een gevarieerd assortiment samen te stellen.
Het betreft een huis-aan-huis actie in Nieuwleusen en directe omgeving. Om deze actie tot een goed resultaat te
brengen, hebben we uw hulp nodig en natuurlijk de zeer gewaardeerde hulp van de vele vrijwilligers. Met de opbrengst van de actie kunnen we weer veel goede dingen doen in de Oekraïne. Mogen we ook dit jaar weer op u
rekenen, zodat we de armste inwoners van Beregovo wat extra ondersteuning kunnen geven?
Koop de mooie potplanten, u doet er de arme inwoners van Beregovo een groot plezier mee en natuurlijk uzelf als
u deze zomer geniet van al die bloemenpracht!!
We hopen er ook dit jaar weer er een succesvolle plantenactie van te maken. Nu het voorjaar er weer aan zit te
komen en wij weer graag met de handen in de aarde willen voelen, is het tijd om het wintergevoel van ons af te
zetten en om het voorjaar weer in onze tuinen en huis toe te laten. Voor de inwoners van Beregovo in Oekraïne is
het ook een lange en vooral koude winter geweest, ook zij kijken uit naar het voorjaar.
Nu ook in ons land de crisis voelbaar is, blijft het noodzakelijk om de inwoners van Beregovo te blijven steunen. In
de Oekraïne komt deze economische crisis dubbel hard aan. De werkeloosheid is gestegen en de inflatie is enorm.
U kunt eventueel ook zelf planten afhalen op zaterdag 18 april bij de familie Heetebrij aan de Meeleweg te Nieuwleusen. Indien u tijdens de actie afwezig bent en toch planten van ons wilt kopen, neem dan contact op met de
coördinator Jannette Massier tel. 484968 Met haar is ongetwijfeld een regeling te treffen. U kunt ons werk ook
steunen door een gift over te maken op onze bankrekening 3455.65.754 t.n.v. Stichting Oekraïne Nieuwleusen
o.v.v. Bloemenactie 2009.
Wij vragen uw hulp!
Wij zijn nog op zoek naar een drietal wijkcoördinatoren, heeft u belangstelling aarzel dan niet en neem contact op
met Jannette Massier tel. 484968. Zij kan u de informatie geven over wat een wijkcoördinator zoal doet en wat dit
inhoudt. Wanneer u dit liever samen doet met een buurvrouw of vriendin is dit heel goed mogelijk.

