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Dit is de 31
e
 nieuwsbrief en uitgegeven door het 

secretariaat van de stichting Holland-Oekraïne. 

 

2018 was ons 25
e
 stichtingsjaar na de oprichting 

in 1993.                                                               

25 jaren waarin veel is neergezet en gerealiseerd. 

Jammer genoeg nog altijd meer dan onvoldoende 

om minstens te kunnen spreken van een 

menswaardig bestaan voor de meest kwetsbare 

mensen in Oekraïne.                                                        

Al druppelend 

komt er wel steeds 

meer water in de 

spreekwoordelijke 

emmer.                 

We hebben onze 

handen echter vol 

om de verdamping in de emmer voor  te blijven                       

We kunnen de hand die om hulp vraagt, ook na 

25 jaar,  nog steeds niet loslaten.  

 

Voornamelijk door de politieke ontwikkelingen 

is er nog steeds (te) veel aandacht en geld nodig 

voor de machtshebbers en hun vazallen om hun 

positie te rechtvaardigen en onvoldoende of geen 

aandacht en geld voor de structureel en al 

jarenlang bestaande problemen voor de mensen 

weerloos levend aan 

de nog steeds bizarre 

onderkant van de 

Oekraïense 

samenleving. 

 

Ziekenhuizen- 

Verzorgingstehuizen – Weeshuizen –              

Re-integratie tehuizen- Sociale diensten maar 

ook scholen, kampen met chronische tekorten 

aan geld om ook maar enigszins, maar altijd 

onvoldoende, te kunnen voldoen aan de 

minimale menswaardige vraag en noodzaak. 

 

 

Daarom vinden wij telkens weer de motivatie om 

door te gaan met onze projecten.  

 

De zowat onverdraagzame reuk (stank) van 

ziekte en armoede draag je bij onze projecten in  

Oekraïne met je mee in neusvliezen en 

gehemelte  

 

In deze omgeving getuigt het van moed om een 

diep gehandicapt kind, hangend in een handdoek 

aan een spijker in de muur, aan te raken. Als dat 

kind reageert op jouw aanraking met een 

glimlach, dan weet jij wat te doen met de rest 

van je leven.  

 

Misschien moet je er wel geweest zijn……… 

Het gezien, geroken, aangeraakt en beleeft 

hebben om tot een zekere daadkracht komen en 

om deze situatie voor de weerloze te verbeteren. 

 

Misschien is het wel een prioriteit voor onze 

stichting om naast de transparantie van onze 

hulpverlening ook onze waarnemingen in 

Oekraïne aan U meer overdraagzaam te maken. 

 

Op nog geen 3 uur vliegen vanaf Amsterdam ligt 

Kiev de hoofdstad van Oekraïne. Een hoofdstad 

met binnen een straal van een paar kilometer 

vanuit het centrum, een toonbeeld van soms 

extravagante rijkdom en macht. Direct 

belendend/naast gelegen: de werkelijke 

Oekraïne, een armzalige samenleving.  



Deze enorme ongelijkheid op een dergelijk 

relatief korte afstand is eigenlijk niet te tolereren  

Misschien moet je er wel geweest zijn…….. 

 

In ons 25-jarig jubileum jaar zou het misschien 

gerechtvaardigd zijn om één (of meerdere) 

Nieuwsbrief te wijden aan wat wij in de 

afgelopen 25 jaar hebben neergezet.  
 
We vonden het eigenlijk vanzelfsprekend dat 
wij ongeveer 450 trekker/trailer combinaties 

afgeladen met ongeveer 5000 ton aan 

hulpgoederen hebben mogen verschepen vanuit 

Nieuw-Vennep naar onze projecten in Oekraïne. 

 

We vonden het eigenlijk vanzelfsprekend dat 
wij zieken- en verzorgingshuizen konden laten 

verbouwen en/of aanpassen naar menselijke 

standaards 

 

We vonden het eigenlijk allemaal 

vanzelfsprekend maar bovenal: onze 

menselijke plicht. 

 

De afgelopen 25 jaar heeft ons ook geleerd dat 

die vanzelfsprekendheid alleen voor ons kon 

bestaan dankzij de inzet en betrokkenheid van u 

als sponsor en/of donor. 

Samen waren elkaars katalysator, welke de inzet 

verklaarde in de afgelopen 25 jaar om iets voor 

een ander mogen betekenen. 

 

Daarom hebben wij als stichting vertrouwen in 

de toekomst en gaan onverminderd door. 

Desnoods tot een volgend lustrum. Niet omdat 

het zo leuk is.  

Wel omdat de situatie in Oekraïne het nog steeds 

vereist en onze menselijke plicht ons daarop 

wijst. 

 

Honderden kubieke meters aan hulpgoederen 

werden ook in 2018 selectief ingezameld. 

Daarna verpakt, gesorteerd en transport gereed 

gemaakt in onverwarmde loodsen, vaak 

verkleumt gedurende de koude wintermaanden 

door een groep vrijwilligers(sters) 

 

Op vrijdag 27 april 2018 vertrok vanaf de 

Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep ons eerst 

hulpgoederentransport. 

afgeladen met 71.640 m/ton aan hoogwaardige 

en duurzame hulpgoederen in 7 stuks 

trekker/trailer combinaties. Voornamelijk 

bestemd voor onze project zieken- en 

verzorgingstehuizen en ook onze scholen. 

Op vrijdag 31 augustus 2018 vertrok ons 2
e
 

hulpgoederen transport vanuit Nieuw-Vennep 

naar onze projecten in 

Oekraïne met 6 stuks 

afgeladen trekker/trailer 

combinaties afgeladen met 

57.270 m/ton aan duurzame 

hulpgoederen. 
Het startschot werd gegeven door 

mevrouw M. Lavooij 

 

In 2018 konden wij in totaal 128.9 ton 

hulpgoederen transporteren naar onze projecten 

in Oekraïne  Mede DANKZIJ velen van U. 

 

Wij hopen volgend jaar op vrijdag 26 april 

2019 ons eerstvolgende hulpgoederen transport 

te kunnen laten vertrekken vanuit Nieuw-Vennep 

naar onze projecten in Oekraïne 

 

Ook in Oekraïne, zoals elders in de wereld, 

wordt alles duurder en complexer. We zien onze 

exploitatie/jaarrekening aan de kosten kant elk 

jaar  stijgen.  

Onze onverminderde hoop gaat uit naar de 

loyaliteit van vele vrijwilligers, sponsors, donors 

en andere gelijkgezinden om ook financieel in 

2019 de begroting voor onze hulpverlening 

dekkend en rond te krijgen 

 

Alleen samen, kunnen wij iets voor een ander 

betekenen en inhoud geven aan: 

NAASTENLIEFDE.  
                              

Met deze Nieuwsbrief en met onze website 

www.holland oekraine.nl, hopen wij ook iets 

overdraagzaam te maken. Ook is het bedoeld 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.  

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 2019 toe met het motto:  

WAT KAN IK IN 2019 VOOR EEN ANDER 

BETEKENEN ?  

http://www.holland/

