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Voorwoord 
 

Geachte mijnheer/mevrouw, 

 

Voor u ligt het 24e jaarverslag van de stichting Holland-Oekraïne. 

 

Het jaarverslag heeft een tijdsspanne van 12 maanden. 

Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten, zoals door ons verricht en plaatsvonden, in het 

afgelopen boekjaar 2016. 

Het verslag bevat in bijlagen tevens een financiële verantwoording van de door ons ontvangen en 

uitgegeven fondsen in het  afgelopen boekjaar periode:  1 januari 2016  t/m  31 december 2016. 
 

Als stichting zijn wij bijzonder trots op de continuïteit van de inzet van bestuursleden en vrijwilligers 

wat mede mogelijk werd gemaakt door het ondervonden vertrouwen van  sponsors en donors. 

Zonder hun gezamenlijke en vaak tomeloze inzet is het hulp bieden aan een ander, zowat een 

onmogelijke doelstelling. 

 

Het nog steeds instabiele  Oekraïne, geeft nog steeds geen enkele daadwerkelijke en/of structurele  

verbetering  voor de mensen levend aan de onderkant van deze samenleving. 

Ziekenhuizen, scholen, en sociale instellingen moeten nog steeds werken met minimale en vaak 

onvoldoende budgetten ,beschikbaar  gesteld door hun overheid.  

 

Met het veranderen van de wereld om hen heen wordt de frustratie steeds groter , dat het voor hen 

steeds moeilijker wordt of nog steeds onmogelijk is om  minstens menswaardige zorg aan al hun 

bewoners te kunnen verlenen. 

 

Ondanks dat verpleging, onderwijs en zorg vaak in een voor ons onacceptabele omgeving moet 

plaatsvinden, met behulp van minimale budgetten, hulpmiddelen en materialen, zijn er toch veel 

hoogwaardige kennisdragers in Oekraïne. 

 

Velen van hen verdienen ons respect en onze hulp, om hun opgedane kennis en wetenschap toepasbaar 

te kunnen maken voor de eigen hulpbehoevende en armlastige mensen die het zo nodig hebben. 

Opvallend is te noemen dat veel kennisdragers in Oekraïne een grote loyaliteit hebben ten aanzien van 

hun eigen bewoners en niet verleid worden door aanbiedingen vanuit het buitenland 

  

Ondanks onze primaire  aandacht, wat vaak wordt bepaald door eigen onrust en eigen onzekerheid  

(Binnenland/Amerika/Europa/Immigratie) willen wij niet verzaken om de nog veel minder florissante  

leefomgeving van een ander onder de aandacht te brengen van de mensen in Nederland . 



Met de hulp van velen, mochten en konden wij met onze hulpverlening zowat onverminderd doorgaan. 

Onze drie (3) hulpgoederentransporten hebben, nagenoeg numeriek onveranderd ,plaats gevonden in 

deze verslag periode.(april 7 x trailers, juni 1x trailer en augustus 7 x trailers = totaal 15 trailers) 

 

Wij hopen dat deze continuïteit  mede zijn oorsprong vindt in onze manier van werken en de kwaliteit 

waarop wij als stichting, nu al 24 jaren lang, onveranderd en onverminderd hulp verlenen aan de minst 

bedeelden en armlastigen, vaak weerloos bungelend aan de onderkant van de Oekraïense samenleving 

 

Van het bestuur werd een goed rentmeesterschap gevraagd om de door sponsors verkregen gelden  te 

voorzien van een 100 % dekkingsgraad  en een kloppende begroting te houden met als last de immer 

stijgende kosten van gebruik, onderhoud materiaal, de toenemende financiële druk van (wegen) 

belastingen en verblijfkosten op de internationaal doorgaande wegen. 

 

Dat onze werk- en handelswijze, naast de waardering van veel loyale donors van goederen en sponsors 

in geld, ook de waardering vanuit de ons omringende samenleving heeft gehad, vervult ons met trots.  

 

De onverminderde en loyale inzet van de vaste groep vrijwilligers, werkzaam binnen onze stichting, 

blijft onveranderd van enorm groot belang en de smeerolie binnen de stichting en de hulpverlening. 

De inzet van deze nooit genoeg genoemde en/of geroemde maar steeds kleiner wordende groep, welke 

soms dagelijks, vaak wekelijks en anders veelvuldig hun spaarzame vrije tijd inzetten, is en blijft 

bewonderenswaardig 

De dames, welke in onverwarmde loodsen, vaak onder koude omstandigheden, hun prachtige werk van 

sorteren en verpakken van kleding verzorgen, wil ik beslist, weer niet, onvermeld laten. 

 

Mede dankzij de gezamenlijke en onverminderde inzet heeft onze stichting in het afgelopen jaar 

ongeveer honderd vier en vijftig m/ton aan hoogwaardige, medisch of educatief gerelateerde en 

duurzame hulpgoederen uit heel Nederland opgehaald, gesorteerd, verpakt en transport gereed gemaakt. 

Een groot deel van dezelfde vrijwilligers verzorgden ook de transporten van Nieuw-Vennep naar de 

ontvangers in Polen en Oekraïne met 15 stuks trailer/trekker combinaties . 
 

Als voorzitter ben ik dan ook bijzonder trots , om me in het afgelopen stichtingsjaar warm omringd te 

hebben gevoeld door een groep van mensen die als sponsor, donor, dienstverlener, vrijwilliger of 

gewoon als belangstellende, een belangrijk en inspirerend onderdeel waren in het voortbestaan van onze 

stichting en om zo de hoog noodzakelijke hulp aan haar doelgroepen in Oekraïne te kunnen blijven 

continueren.. 

Mijn dank gaat ook uit naar de leden van het bestuur en de  adviescommissie voor hun inbreng en 

meedenken binnen onze stichting, gedurende de zowat 2-maandelijkse vergaderingen. 

  

Onverminderd willen wij ons, óók in het nieuwe stichtingsjaar 2017, inzetten voor onze  

hulpbehoevende medemensen en doelgroepen in de Oekraïne. 

Met het altijd blijven evalueren van onze inzet, gedurende onze meer- jaarlijkse vergaderingen tezamen 

met de adviescommissie,  willen wij steeds verbeteringen aanbrengen. 

 

Dat kan alleen met uw onmisbare hulp en inzet.  Want : Alleen samen kom je verder. 

 

Nieuw-Vennep, januari 2017 

 

 

p.p. stg Holland Oekraïne         

Th.G.M. Nijssen (voorzitter) 


