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Dit is de 30
e
 nieuwsbrief en uitgegeven door het 

secretariaat van de stichting Holland-Oekraïne. 

 

2017 was ons 24
e
 stichtingsjaar na de oprichting 

in 1993. 24 jaren met voor- en tegenspoed. 

Vreugde en soms ook met (kortstondig) verdriet.  

Altijd weer de 

motivatie 

vinden om 

door te gaan. 

Dat kan alleen 

als je in staat 

bent om elke 

keer weer, 

elkaar te inspireren en te motiveren. 

Het behaalde resultaat blijft altijd een resultante 

van je intenties en je werkelijke daadkracht. 

Geheel onbaatzuchtig……… voor een ander. 

 

Natuurlijk hebben wij  omstandigheden in 

Oekraïne door de jaren heen zien veranderen, 

zeker niet altijd verbeteren.  

De (bevoorrechte) sterke en weerbare mensen 

konden opstaan en hun weg in de zich nieuw 

ontwikkelende Oekraïense samenleving,  beter 

en gemakkelijker vervolgen. 

Dit vaak zonder acht te slaan op de minder sterke 

en zeker de minder weerbare en hulpbehoevende 

mens in deze zelfde samenleving.  

 

Deze mensen werden in de nieuw ontwikkelende 

Oekraïense samenleving, een groep met een 

steeds grotere afstand tot een rechtvaardige 

behandeling en aandacht.  

 

Onze hulpverlening bleef daarom de afgelopen 

jaren onveranderd noodzakelijk om in enkele 

gevallen iets aan hun erbarmelijke 

omstandigheid te kunnen verbeteren.  

Vaak projectmatig en structureel. 

 

 

Ook in 2017 (Ons 24
e
 stichtingsjaar) werden wij 

weer in staat gesteld om in totaal drie 

hulpgoederentransporten vanuit Nieuw-Vennep 

naar Oekraïne te kunnen organiseren.                                               

Honderden kubieke meters aan hulpgoederen 

werden selectief ingezameld. Daarna verpakt, 

gesorteerd en transport gereed gemaakt 

gedurende de koude wintermaanden door een 

groep vrijwilligers(sters) 

De belading van de 

trailers met de diverse 

project bestemmingen  

in Oekraïne eisten de 

noodzakelijke 

aandacht en 

nauwkeurigheid om 

ook de laatste 

vierkante centimeter 

aan laadruimte te 

benutten. 

 

De hulpgoederen 

welke door ons worden 

ingezameld en 

getransporteerd  zijn voornamelijk gerelateerd 

aan gezondheidszorg en onderwijs. 

Van ziekenhuisbed tot schoonmaakmiddelen en 

van schooltafel/stoel tot krijtjes en schriften. 

 

Het vereist 

daarom veel zorg 

en aandacht om 

de door projecten 

in Oekraïne 

gevraagde hulp 

in de juiste 

hoeveelheid en 

vooral schadevrij, op de juiste plaatst te krijgen.                               

Ook de begeleidende papieren voor het 

grensoverschrijdend transport krijgen in een 

vroeg stadium de noodzakelijke aandacht.           



 

Ook de plaats in de trailer is van groot belang.  

Dit om transportschade over het Oekraïne tapijt 

aan slechte wegen te 

voorkomen.  

Ook hier speelt de 

inmiddels 24-jarige 

ervaring een grote rol 

om de hulpgoederen, in 

April en September van 

elk jaar, schadevrij op 

locatie aan te leveren. 

                 

Het selecte 

gezelschap aan 

chauffeurs welke 

elk jaar weer de  

vele duizenden 

kilometers 

overbruggen, zijn 

in deze ook van onschatbare waarde. 

 

Vrijdag 28 april 2017 vertrok vanaf de 

Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep ons eerst 

hulpgoederentransport. 

7 trekker/trailer combinaties afgeladen met 

77.114 kg en/of  2.646 colli/stuks,  aan 

hoogwaardige en duurzame hulpgoederen 

vertrokken naar onze projecten rondom Kherson 

in Oekraïne. Een afstand van 2.700 km  

 

Door douane depot problemen in Kherson 

konden onze aangeleverde hulpgoederen in April 

niet tijdig worden gedistribueerd om een           

2
e
 aanlevering September in het douane depot 

Kherson te rechtvaardigen. 

Bestuurlijk werd besloten om het september en                       

2
e
 hulpgoederentransport te deviëren  naar Brody 

en Kiev in Oekraïne.  

 

Vrijdag 22 

september 
vertrok een   

transport 

vanuit 

Nieuw-

Vennep naar 

Brody in 

Oekraïne met 3 rekker/trailer combinaties 

afgeladen met 32.9 m/ton aan hoogwaardige en 

duurzame hulpgoederen. 

 

 

Vrijdag 6 oktober vertrok een hulpgoederen 

transport vanuit Nieuw-Vennep naar Kiev 

Oekraïne met 2 trekker/trailer combinaties 

afgeladen met 21.7 m/ton aan hoogwaardige en 

duurzame hulpgoederen 

 

Woensdag 18 oktober vertrok ons laatste 

hulpgoederentransport van dit jaar van Nieuw-

Vennep naar ons nu 24-jaar durende project in 

Polen. 1 trekker/trailer combinatie geladen met 

9.7 m/ton aan voornamelijk gebruiksgoederen 

voor de sociale diensten rondom de plaats 

Kresow. De plaats waar onze stichting 24 jaar 

geleden begon. 

 

In 2017 konden wij in totaal 141.4 m/ton en/of 

1.100 cubieke meter aan hulpgoederen 

transporteren naar onze projecten in Oekraïne  

mede DANKZIJ velen van U. 

 

Wij hopen als stichting volgend jaar ons 25-jarig 

bestaan als jubileum te vieren. Deze continuïteit 

in jaren kon alleen zijn bestaansrecht vinden 

dankzij de loyaliteit van vele vrijwilligers 

sponsors, donors en andere gelijkgezinden. 

Dezelfde loyaliteit geeft ons het onverminderde 

vertrouwen om door te gaan  

 

Wij kunnen het niet alleen.  Ook niet in 2018 

Alleen samen, kunnen wij iets voor een ander 

betekenen.  

                              

Met deze Nieuwsbrief en met onze website 

www.holland oekraine.nl, hopen wij de 

noodzakelijke transparantie te bewerkstelligen. 

Om voor U als mogelijk Sponsor of Donor de 

werkwijze van de stichting Holland Oekraïne te 

kunnen beoordelen en hopelijk te waarderen.  

HEPT U ONS A.U.B, OM EEN ANDER TE 

HELPEN. SPECIAAL IN JUBILEUM JAAR 

De stichting Holland Oekraïne is door de 

belastingdienst aangemerkt als een van 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 Al uw giften , ook in natura, op onze 

bestuursrekening: NL63 RABO 0155 536 869 

en onder vermelding van gift, zijn aftrekbaar in 

uw jaarlijkse aangifte (inkomsten) belasting. 

 

De stichting Holland Oekraïne, haar bestuur, 

adviescommissie en vrijwilligers, wensen U een 

gezond, voorspoedig maar ook een inspirerend 

en uitdagend 2018 toe met het motto:  

WAT KAN IK,   OOK IN 2018,                                           

 VOOR EEN ANDER BETEKENEN ?   

http://www.holland/

