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Vanuit het bestuur
Hier is dan weer onze halfjaarlijkse nieuwsbrief, voorafgaand
aan de plantenactie die eind
deze week wordt gehouden.
Op het moment van schrijven is
een vijftal mensen (Elisabeth
Visscher, Stien Bosman, Jan
Schuurman en Henk en Alie de
Boer) namens de stichting op
werkbezoek in Oekraïne. Ze zijn
daar om contacten te onderhouden met onze zusterstichting
Stichting Karpaten en om te
bekijken hoe de hulpverlening in
Beregovo loopt. Voor de goede
orde vermelden wij nog eens,
dat alle kosten van zo’n reis door
de deelnemers zelf worden betaald.

Wisseling secretariaat
afscheid Ankie Mulder

–

Op de jaarvergadering van de
stichting van 6 maart 2013 heeft
Ankie Mulder afscheid genomen
als secretaris van de stichting.
Voor de laatste keer heeft Ankie
op haar eigen wijze het jaarverslag 2012 gepresenteerd. Ankie
heeft de functie van secretaris
bijna negen jaar lang op voortreffelijke wijze vervuld en de
stichting is haar daarvoor dan
ook veel dank verschuldigd. Wij
hebben Ineke Zeef bereid gevonden om het werk van Ankie
over te nemen. Een moeilijke
klus als je zo’n goede voorganger hebt gehad. Ineke, veel succes en Ankie, het ga je goed.

Wat is er in de afgelopen
periode zoal gebeurd?
Vorig jaar november zijn er weer
veel goederen naar Oekraïne
gebracht. Ons depot was bijna
leeg! O.a. zijn er veel kinderfietsen meegegaan. Inmiddels hebben we weer genoeg spullen
voor een nieuw transport eind
april/begin mei. Uiteraard veel
kleding (die wekelijks door een
trouwe groep dames wordt gesorteerd), nog 30 kinderfietsen,
schooltafels en – stoelen, bedden, matrassen enz. Heel erg
bedankt voor al die spullen!
Alle goederen die naar Oekraïne
gaan, worden daar eerst opgeslagen in het depot.
Het dak van dat depot moest
vorig jaar worden vernieuwd.
Wat nu weer jaren mee kan.
Een bestuurslid van de Stichting
Karpaten heeft in het psychiatrisch kindertehuis in Chikosh de
badkamer geheel gerenoveerd
met nieuwe betegeling, een bad
en een douche.
Tijdens het werkbezoek in oktober 2012 zijn we geconfronteerd
met zeer schrijnende woonomstandigheden van 40 zigeunergezinnen in een bouwvallige flat
zonder water en zonder toiletten.
De flat zou hier zonder meer
onbewoonbaar
worden
verklaard. De gezinnen zijn voor
hun water aangewezen op één
gammele pomp buiten. Voor
verwarming en koken moet hout
worden gesprokkeld. We hebben
daar kennisgemaakt met Jozsef
David, een jonge man die zich
het lot van de families heeft
aangetrokken en probeert dat te
verbeteren. Wij zijn in overleg
om te bekijken hoe wij daarbij
hulp kunnen bieden.

.
Maandelijks krijgen een aantal
van de allerarmsten een voedselpakket. Dit wordt betaald

vanuit de voedselactie die hier
jaarlijks in oktober gehouden
wordt. De opbrengst van de
collecte was in 2012 helaas iets
lager dan het jaar ervoor maar
zo af en toe komt er nog een gift
binnen. Hartelijk dank hiervoor!
We proberen de voedselvoorziening zo veel mogelijk op peil
te houden. Doordat het eten in
de Oekraïne steeds duurder
wordt, is daarvoor eigenlijk een
hogere opbrengst noodzakelijk.
BEKIJK ONZE WEBSITE
WWW.STICHTINGOEKRAINE.NL

Voor informatie over de jaarlijkse
plantenactie verwijzen wij naar
het bericht in deze brief van de
activiteitencommissie, die deze
actie weer organiseert. Het bestuur hoopt uiteraard dat de
actie, evenals vorige jaren, weer
een succes is.

Jaarverslag 2012
U kunt het jaarverslag nalezen
op www.stichtingoekraine.nl.
Op 6 maart jl werd onze jaarvergadering gehouden. Tijdens
deze bijeenkomst presenteerde
secretaris Ankie Mulder het jaarverslag 2012. Penningmeester
Hendrik Jan van Veen gaf een
overzicht van de financiën over
2012. Na de pauze gaf een fotopresentatie van het werkbezoek
in oktober 2012 een goed beeld
van de gang van zaken in

Oekraïne. Al met al een informatieve bijeenkomst voor de aanwezigen.
Het is voor ons heel duidelijk dat
de hulp die wij, dank zij de trouwe medewerking van de inwoners van Nieuwleusen, kunnen
bieden nog steeds heel hard
nodig is. Wij hopen dat u ons in
de gelegenheid blijft stellen om
deze hulp te blijven bieden. U
kunt dit op veel manieren doen.
Bijv. door goederen in het depot
te brengen, door bij te dragen
aan onze acties of door donateur
en/of vrijwilliger te worden. Alvast heel hartelijk dank daarvoor.
Depot
Adres: Meeleweg 1.
Openingstijden: dinsdagmorgen
van 9.00 tot 11.30 uur.
Wij ontvangen graag schone,
nog bruikbare, kleding en andere
zaken als matrassen, bedden,
kinderwagens, kinderzitjes, fietsen, muziekinstrumenten, etc.
Inlichtingen bij Stien Bosman,
tel. 481559.

Mocht u na het lezen van deze
nieuwsbrief interesse hebben in
vrijwilligerswerk bij de stichting:
we kunnen altijd een paar extra
handen gebruiken. Neem gerust
contact op met de secretaris van
de stichting.

Koninginnemarkt,
zaterdag 21 september 2013
De Koninginnemarktcommissie
is al weer druk bezig met de
organisatie van de markt, die dit
jaar wordt gehouden op zaterdag 21 september. Die datum
kunt u dus alvast noteren.

Bloemschikken – wie
helpt?
Een aantal jaren hebben Hennie
Meijer en Geke Ganzeboer met
Pasen en Kerst een workshop
bloemschikken verzorgd, waarvan de opbrengst voor onze
stichting was. Helaas moeten zij
hiermee na dit jaar stoppen. Wij
zoeken vrijwilligers die dit vanaf
2014 willen overnemen. De
workshops kunnen plaatsvinden
in ons depot. Inlichtingen: Elisabeth Visscher, tel. 0529 482947.

Nieuwe donateurs zeer
welkom.
De stichting heeft een aantal
donateurs, die een bescheiden
vaste bijdrage betalen. Daardoor
kan de opbrengst van de acties
vrijwel geheel ten goede komen
aan de doelen in Oekraïne. Omdat het steeds moeilijker wordt
om de hulp op peil te houden,
met name door de sterke inflatie
in Oekraïne, zou het heel fijn zijn
als we wat meer vaste donateurs
zouden hebben, die bijv. € 2,50
per maand willen bijdragen. Wij
doen daarom een dringend beroep op u. Meld u aan als donateur bij het secretariaat: Alexanderplein 2, tel. 0529 481579 of
via
onze
website
www.stichtingoekraine.nl.
Uw giften komen in aanmerking
voor belastingaftrek, omdat onze
stichting door de Belastingdienst
is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

VOORJAARSPLANTENACTIE 19, 20 en 22 april 2013.
De activiteitencommissie van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse plantenactie. Dit jaar komen de vrijwilligers op vrijdagavond 19 april, op zaterdag 20 april en maandagavond 22 april weer bij
u langs met mooie (hang)geraniums of fuchsia’s voor in de tuin of in potten op het terras of op het balkon. Net als
voorgaande jaren heeft kweker Onderdijk 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 het
buitengebied. Om deze actie tot een goed resultaat te brengen, hebben we uw hulp nodig en natuurlijk de gewaardeerde hulp van de vele vrijwilligers.
Met de opbrengst van de actie kunnen we weer veel goede dingen doen in Oekraïne. O.a. geven we elke maand
voedselpakketten aan de armste inwoners van Beregovo. De psychiatrische afdeling krijgt dit keer de helft van de
opbrengst. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen!
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!! De planten kosten slechts 2 Euro per stuk, drie voor 5 Euro.
Bent u niet thuis en zou u graag planten willen kopen, kom dan op zaterdag 20 of op maandagavond 22 april bij de
fa. Heetebrij aan de Meeleweg, waar een vrijwilliger voor u klaar staat. Een telefoontje naar Jannette Massier tel:
484968 of Gerard Vasse tel: 482875 voor overleg is ook mogelijk.
De vrijwilliger is herkenbaar aan het logo van de Stichting Oekraïne en kan zich altijd legitimeren.
Heeft u geen planten nodig en wilt u toch de St. Oekraïne steunen? U kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer 3455.65754 o.v.v. bloemenactie 2013 Stichting Oekraïne te Nieuwleusen.
Wilt u zich inzetten voor de Stichting Oekraïne?
Wij zoeken nog een wijkcoördinator en enkele lopers voor de bloemenactie. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers
die ons willen helpen in de activiteitencommissie.
Heeft u belangstelling of zou u hier wat meer over willen weten, neem dan contact op met Jannette Massier, tel.
484968 of Henk Withaar, tel. 850585.
Alvast bedankt. Namens de activiteitencommissie van de Stichting Oekraïne te Nieuwleusen.

