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Dit is de 32e nieuwsbrief en uitgegeven door het 

secretariaat van de stichting Holland-Oekraïne. 

 

2019 was ons 26e stichtingsjaar na de oprichting 

in 1993.  

Ook in 2019 hebben wij als stichting Holland 

Oekraïne, met een nagenoeg ongewijzigde groep 

van vrijwilligers en vrijwilligsters, iets mogen 

betekenen voor een ander. Dit konden wij 

natuurlijk niet alleen. Ook in 2019, zoals in de 

26 voorgaande jaren, konden wij niet zonder een 

groep van loyale sponsors en donors welke onze 

doelstellingen in humanitaire hulp verlening 

werkelijk mogelijk maakte. 

 

Het valt doorgaans niet mee om in het drukke, 

hectische en egocentrische leven in Nederland 

ruimte en tijd te vinden om stil te staan bij de 

noden van een ander. 

Wij voelen 

ons als 

stichting 

daarom warm 

omringt door 

de groep van 

vrijwilligers, 

donors en 

sponsors. 

 

Ook in 2019 

steeg de 

gemiddelde leeftijd van onze nagenoeg 

onveranderde groep van  vrijwilligers(sters).   

Het blijft jammer te moeten constateren dat er 

nog geen voldoende instroom binnen de stichting 

is waar te nemen  van een jongere generatie.  

Het is jammer dat de rijke ervaring welke door 

ons is opgedaan in de afgelopen 26 jaar, niet of 

moeilijk te delen is met een mogelijke opvolger. 

Het is niet alleen jammer voor de gever, maar 

ook en vooral jammer voor de potentiele  

ontvanger. 

Zelfs na 26 jaar, en niet gestopt door leeftijd, 

altijd maar weer de motivatie vinden om toch                

 

 

door te gaan. Dan moet het goed zijn. !!                                   

Dat kan alleen als je in staat bent om, elke keer 

weer, elkaar en een ander te inspireren en te 

motiveren. 

Het behaalde resultaat blijft altijd een resultante 

van je intenties en je werkelijke daadkracht. 

Geheel onbaatzuchtig……… voor een ander. 

 Zo was het……                         Zo is het….. 

Dit jaar willen we ook enige aandacht geven aan 

de diverse breiclubs in de regio welke al jaren en 

met grote regelmaat, veel breiwerk aanleveren 

voor de kinderen binnen onze projecten in 

Oekraïne. Met het heersende landklimaat met 

strenge tot zeer strenge winters is warme kleding 

altijd bijzonder gewenst. Namens honderden 

kinderen, daarvoor onze dank. 

 

Omdat veel 

van de door 

ons 

aangeleverde 

hulpgoederen 

bij aankomst in 

Oekraïne eerst 

in douane 

depots moeten 

worden opgeslagen en in een later stadium (na 

ons vertrek) worden vrijgegeven door de douane, 

moeten we soms even wachten op de foto’s.   

Ook veel speelgoed vindt zijn weg naar de 

kinderen 

Met dank aan vele van U met uw inbreng zijn 

wij in 2019 weer 3 keer in staat gesteld om met 

een hulpgoederen transport te kunnen vertrekken 

vanaf de Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep naar 

onze projecten rondom Kherson in Oekraïne. 



Voorafgegaan door: 

 

Het maanden lange inzamelen van de 

hulpgoederen, het sorteren, verpakken en het 

laden van de trailers in onverwarmde 

opslagruimten…… 

De stroom van geladen 

hulpgoederen vroegtijdig 

door de Oekraïense 

bureaucratische papieren 

warwinkel van 

beperkingen en bepalingen 

voor grensoverschrijdend 

verkeer  loodsen…. 

 

Uiteindelijk staat het 1e Hulpgoederentransport 

op vrijdag 26 april 2019 om 10.00 uur gereed 

om te vertrekken en wordt uitgezwaaid door 

familie en belangstellenden. Het is voldoende  

financieel gedekt door sponsorgelden om de reis 

naar Kherson in Oekraïne (2.600 km verder) 

veilig “uit en thuis” te volbrengen 

 

Het 1e Hulpgoederentransport in 2019 bestond 

uit 7 stuks 

trekker/trailer 

combinaties 

Afgeladen met 

71.330 kos/gros aan 

hoogwaardige 

hulpgoederen.  

 

Vrijdag 23 augustus 2019 om 10.00 uur vertrok 

een  2e hulpgoederentransport vanuit Nieuw-

Vennep naar Oekraïne (Kherson) met 6 

trekker/trailer combinaties afgeladen met 70.490 

kos/gros  aan hoogwaardige en duurzame 

hulpgoederen. 

 

Vrijdag 1 november  vertrok ons laatste 

hulpgoederentransport van dit jaar van Nieuw-

Vennep met 1 trekker/trailer combinatie met 

11.3 m/ton aan hulpgoederen naar Kherson in 

Oekraïne en een trekker/trailer combinatie naar 

een Monar project  (verslaafdenzorg)  in Zbicku  

Polen. Geladen met 9.7 m/ton aan voornamelijk 

gebruiksgoederen  

 

In 2019 konden wij in totaal 15 trekker/trailer 

combinaties met 162.8m/ton en/of 1350 kubiek 

meter aan duurzame hulpgoederen transporteren 

naar onze projecten in Oekraïne en Polen 

Mede……. DANKZIJ velen van U. 

 

Wij hopen als stichting volgend jaar in 2020 

wederom met minstens 3 transporten te kunnen 

vertrekken. Het vertrek van het  eerstvolgende 

hulpgoederentransport dat mogelijk kan 

vertrekken vanuit Nieuw-Vennep staat in de 

planning voor vrijdag 24 april 2020.  

De komende 

sponsoractie 

zal duidelijk 

maken of wij 

de nu 

voorgenomen 

transporten in 

2020 financieel 

dekkend 

kunnen krijgen.  In vol vertrouwen zijn wij 

inmiddels begonnen met het laden van de eerste 

van de totaal vijftien (15) Trailers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wij hopen daarmee in 2020 minstens de 

resultaten van 2019 te mogen evenaren.  

 

Aan onze inzet zal dat zeker niet liggen 

Wij kunnen het niet alleen.  Ook niet in 2020. 

Alleen samen, kunnen wij werkelijk 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 met 

een donatie.  

 

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

TE KUNNEN HELPEN.                                

Ook in ons 27e stichtingsjaar !! 

 

De stichting Holland Oekraïne is door de 

belastingdienst aangemerkt als een van 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Al uw giften gestort op onze bestuur rekening: 

NL63 RABO 0155 536 869 en onder 

vermelding van gift, zijn aftrekbaar in uw 

jaarlijkse aangifte (inkomsten) belasting. Ook uw 

giften in natura (b.v. gasolie en goederen of 

diensten zijn fiscaal aftrekbaar 

 

De stichting Holland Oekraïne, haar bestuur, 

adviescommissie en vrijwilligers, wensen U een 

gezond, voorspoedig maar ook een inspirerend 

en uitdagend 2020 toe met het motto:  

WAT KAN IK,  OOK IN 2020,                                           

BETEKENEN VOOR EEN ANDER ???  

http://www.holland/

