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Dit is de 34e nieuwsbrief en uitgegeven door het 

secretariaat van de stichting Holland-Oekraïne. 

 

2021 was ons 28e stichtingsjaar na de oprichting 

in 1993.  

2021 was vanwege de nog immer heersende 

coronapandemie en de 

bijbehorende restricties 

weer een heel bijzonder 

en gedenkwaardig 

stichtingsjaar. Het 

ophalen-sorteren-

verpakken en 

transporteren van de 

hulpgoederen kreeg 

door de internationale 

en plaatselijke RIVM-

maatregelen, voor ons sterke beperkingen. Er 

moest plotseling veel geïmproviseerd worden. 

 

Duurzame gebruik goederen maar ook medisch 

en/of educatief gerelateerde hulpgoederen 

werden ook in 2021 voldoende aangeboden. 

Zodoende konden we vroegtijdig beginnen met 

het laden van de trailers. De Corona kleurcode 

(veilige/onveilige landen) veranderde zoals een 

kameleon, vaak van kleur. Niet altijd in ons 

voordeel. 

Toch werden knopen doorgehakt. Per 

vergadering werd het besluit genomen om het 

eerste hulpgoederentransport vanuit Nieuw-

Vennep toch te laten 

vertrekken naar 

Kherzon/Oekraïne. 

Veel aandacht was 

weer nodig om de 

werkzaamheden in 

loodsen en 

vrachtwagens veilig te organiseren binnen de 

gedragsregels van RIVM en anders. Met veel 

begrip en dank aan velen werden de 7 stuks 

vrachtwagens toch geladen  

 

 

 

 

Op 6 mei werd de voorzitter van de stichting 

Holland Oekraïne, Dick Nijssen, 80 jaar.          

Na zowat 30 jaren onafgebroken hulp te hebben 

verleend aan projecten in Oekraïne vond de 

Oekraïense overheid het noodzakelijk om Dick 

te huldigen met een hoge onderscheiding met 

oorkonde en versierselen. 

De Oekraïense ambassadrice Natalia Kolomiets 

met gevolg, kwam speciaal over vanuit Den 

Haag om de oorkonde en bijbehoren, begeleid 

door mooie 

woorden van 

dank en 

waardering, 

persoonlijk aan 

Dick te 

overhandigen.  

Dick rijdt nog 

steeds met zijn 

vaste bijrijder Piet van Zanten, alle ritten naar 

Oekraïne mee. 

 

Op 14 mei 2021, vertrokken vanaf de 

Rijnlanderweg Nieuw-Vennep, 7 stuks afgeladen 

trekker/trailer combinaties met in totaal 66.5 

m/ton aan hoogwaardige en duurzame 

hulpgoederen. Gebruiksgoederen en medisch – 

educatief gerelateerde goederen.  

Ook voor de kleinere mens was gezorgd. Veel 

volledig aangeklede poppen en ander breigoed 

(truien, sjaals, handschoenen en mutsen) zaten in 

de lading. 



Deze 10-tallen dozen en zakken met breigoed 

worden al jarenlang door dames groepen uit de 

regio gebreid, verpakt en aangeleverd.    

 

Het hulpgoederentransport keerde begin mei 

voltallig en moe, maar voldaan en gezond weer 

terug in Nieuw-Vennep 

 

Gedurende de zomer daalde het aantal corona 

besmettingen, ook in de ons omringende landen. 

Dit gaf ons voldoende vertrouwen om dit jaar 

ook een 2e hulpgoederentransport te organiseren. 

 

We mochten weer een beroep doen op loyale 

donors van rollend materiaal. Maar ook de inzet 

van vrijwilligers en chauffeurs.                  

Dankzij sponsors was de voorgenomen reis, 

financieel ook dekkend. 

 

Op vrijdag 20 augustus vertrokken 5 stuks 

afgeladen trekker/trailer combinaties vanaf de 

Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep. 

Geladen met 46.0 m/ton 

aan hoogwaardige en 

duurzame hulpgoederen 

voor onze 

hulpbehoevende 

projecten in Oekraïne. 

Op 7 september na een 

goede 5000 kilometer te 

hebben afgelegd, kwam 

het transport weer veilig 

in Nieuw-Vennep aan. 

 

In 2021 konden wij in totaal 12 trekker/trailer 

combinaties met in totaal 112.5 m/ton en/of 

ongeveer 1020 kubiek meter aan duurzame 

hulpgoederen transporteren naar onze projecten 

in Oekraïne. 

Mede……. DANKZIJ velen van U. 

 

2021 sluiten wij als stichting af met een heel 

positief gevoel. Ondanks redelijk moeilijke 

omstandigheden konden we toch veel voor een 

ander betekenen. Waar een wil is, is een weg. 

 

Hoe verder in 2022??  Ondanks de immer 

toenemende gemiddelde leeftijd van onze 

vrijwilligers/sters en het onvermijdelijke 

afnemen van fysieke daadkracht, willen we toch 

nog doorgaan. 

2022 zal wel een beslissend jaar worden 

betreffende het continueren van onze 

hulpverlening, inzet en daadkrach aan de minst 

weerbare mensen, bungelend aan de onderkant 

van de Oekraïense samenleving. 

Terugkijkend blijven er wel 29 jaar aan inzet 

staan. Dat we met onze gezamenlijke inzet toch 

wat voor ander hebben mogen betekenen. 

Veel kleine druppels vullen uiteindelijk ook een 

grote emmer. 

 

Wij hopen als stichting volgend jaar in 2022 

wederom met minstens 1 en mogelijk 2 

hulpgoederen transporten te kunnen vertrekken. 

Veel zal waarschijnlijk weer afhangen van de 

dan geldende corona beperkingen. Het zal ons 

treffen, maar daar kunnen wij inmiddels mee 

omgaan. 

Het vertrek van het eerstvolgende 

hulpgoederentransport dat vertrekt vanuit 

Nieuw-Vennep, staat in de planning voor 

vrijdag 29 april 2022.  

 

De komende sponsoractie zal duidelijk maken of 

wij de nu voorgenomen transporten in 2022 

financieel dekkend kunnen krijgen.                    

In vol vertrouwen zijn wij inmiddels begonnen 

met het laden van de eerste van de totaal 

minstens zes (6)  Trailers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wij hopen daarmee in 2022 minstens de 

resultaten van 2021 te kunnen evenaren.  

                             

Met deze Nieuwsbrief en met onze website 

www.holland oekraine.nl hopen wij de 

noodzakelijke transparantie te bewerkstelligen. 

Hopelijk helpt het U om 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 29e 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 2022 toe met het motto:  

WAT KAN IK, OOK IN 2022                                           

BETEKENEN VOOR EEN ANDER???  

http://www.holland/

