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Lieve allemaal,

 
 Naast de vele verdrietige verhalen die we horen is er ook goed nieuws uit Oekraïne. Ondanks de

oorlogssituatie is het centrum Nefelejcs gestart! In het gebouw vullen de therapiekamers zich weer
met gelach en kinderstemmen. Helaas draait het nog niet op volle toeren zoals voorheen. Van de vier
groepen draait er nu slechts 1 groep (de jongeren) waar in groepsverband wordt gewerkt. Daarnaast
zijn er kinderen die komen voor individuele therapie. Er zijn verschillende redenen. De eerste reden

is dat niet alle medewerkers in Oekraïne zijn. Om dit moment werken er 6 medewerkers: 1 chauffeur,
1 kok en 4 begeleiders. Er is dus te weinig capaciteit. Daar staat tegenover dat er ook heel veel

kinderen niet meer in Oekraïne zijn, dus alle groepen hebben geen volle aantallen meer. De benzine
is schrijnend duur én er is bijna niet aan benzine te komen. Om deze reden kan de chauffeur niet

elke dag rijden. Voor ouders is dit echt niet te betalen. Wanneer ouders hun kind wel voor therapie
brengen, blijft de hoge benzineprijs vaak een obstakel maar nog belangrijker: niet elke vader of

taxichauffeur begeeft zich graag op straat. 
 

De jongeren vinden het fantastisch dat zij weer in groepsverband mogen werken. Er wordt gekookt,
gewerkt in en rondom het centrum (schoonmaak en opknap klusjes) en sport en spel activiteiten. Het

is mooi om te zien hoe deze groep met elkaar optrekt, elkaar waardeert ondanks de beperking die
iedereen heeft. Er wordt om elkaar gegeven en er zijn vriendschappen ontstaan. Deze jongeren

komen anders de deur niet uit. Wat was het een opluchting dat ze weer mochten komen. Adam en
Janika hebben hun verjaardag weer gevierd. Wat een feest! 

 
 



 Pavlika
 Zoals in de laatste nieuwsbrief is geschreven heeft
Pavlika zijn behandeling in Budapest gekregen. Het

peperdure medicijn Zolgensma is toegediend. Het is
nog steeds ongelofelijk. Pavlika maakt het goed en
zijn bloedwaarden blijven in orde. Hij verblijft nu na

de toediening van dit middel nog 3 maanden in
Budapest. Ouders zijn dankbaar. Dat dit is goed

gekomen, tijdens het uitbreken van de oorlog is echt
een wonder. Vanuit Nederland is er een groot

bedrag ter beschikking gesteld, toen duidelijk werd
dat Pavlika door tijdsnood zijn doel niet zou

bereiken. Hij wordt in september 3 jaar en tot 2 jaar
en 8 maanden waren de artsen bereid om Zolensma
toe te dienen. Deze gift van 30.000 euro is gegeven
in de vorm van een lening. Zodat Pavlika geholpen
kon worden. We willen u er op attent maken dat er

nog steeds kan worden gegeven voor Pavlika en
willen ons daarvoor inzetten. Neemt u voor vragen
contact met ons op of doneer rechtstreeks onder

vermelding van Pavlika. 

De overgebleven collega’s doen ontzettend hun
best om, in deze bizarre situatie van oorlog, goede
zorg te leveren. Ook voor hen is het volhouden en

hoop houden op een einde aan de oorlog soms erg
moeilijk. 

 Ook al is geweld nog relatief ver weg, we merken
aan de mensen dat het geestelijk veel kracht kost
om het dagelijkse ritme vast te houden en vooruit

te durven blijven kijken. 
 

 De keuken van Nefelejcs heeft al heel veel
levensmiddelen en andere producten gekregen.

Hiervan wordt gekookt maar worden ook
voedselpakketten samengesteld om uit te delen
aan gezinnen die het financieel lastig hebben. 

 
 In eerdere nieuwsbrieven hebben we laten weten

dat we onze medewerkers graag extra
ondersteunen in hun salaris omdat het dagelijks

leven erg duur is geworden. Gelukkig kunnen we dit
nog steeds voor ze doen. Hartelijke dank voor uw
steun. Zonder onze dappere medewerkers is het

centrum echt zijn waarde kwijt. 
 

Ocsi
 Hartelijk dank voor de financiële steun die
gegeven is aan Ocsi. Hij heeft na een lange

medische weg van onderzoeken twee operaties
achter de rug en heeft nu twee heupprotheses.

Na 2 jaar kan hij nu lopen met krukken. Zijn
revalidatieproces zal absoluut nog tijd in beslag
nemen. Toch heeft dit gezien een geheel nieuw

toekomstperspectief gekregen!
 



Reis in april naar Oekraïne
 

 Stefan en Jose (lid van ons vroegere thuisfront) zijn afgereisd naar Oekraïne om noodhulp te bieden.
Via deze weg willen we iedereen bedanken die hulpgoederen hebben ingezameld of financieel heeft
bijgedragen om deze reis mogelijk te maken, het land waar wij 7 jaar woonden. In totaal hebben we

ruim 800 kilo aan hulpgoederen ingezameld. Daarvan hebben we 600 kilo kunnen transporteren
naar Oekraïne. Daarnaast kregen wij 100 zakjes zaaigoed gedoneerd en van meerdere mensen een

donatie om daar te besteden. Het was een klus, maar samen met thuisfrontteam hebben we alle
producten gesorteerd, geteld en gewogen om een goede paklijst te maken. Alleen met de juiste

papieren is het mogelijk om hulpgoederen het land in te krijgen. 
 

Het gebied waar wij naar toe zijn gereisd is veilig. Dat betekent dat er dichtbij geen bom- of
raketinslagen zijn. Wel gaat meerdere malen per dag het luchtalarm af wat toch een angstig gevoel
geeft. Op straat is er weinig tot geen bedrijvigheid. Veel gezinnen zijn gevlucht. Ons dorp maakt een
verlaten indruk. Mannen zijn zoveel mogelijk thuis en bewegen zich niet op straat. Er is geen direct

geweld of sporen van geweld te zien. Het lijkt of de oorlog nog ver weg is. Toch is niks minder waar. In
gesprek met onze vrienden en ouders van bezochte gezinnen zien we angst in hun ogen en voelen

we met hen mee in de uitzichtloosheid. Het hele dagelijks leven staat stil, geen scholen en geen werk.
Levensmiddelen zijn schaars of schrijnend duur. Om over de kosten van de vaste lasten nog maar te

zwijgen. Ik heb gezien dat een land waar oorlog heerst dat voelbaar is in alle facetten van het
dagelijks leven. Armoede was in Oekraïne voor de oorlog al een groot probleem. Deze wordt vele

malen erger, zeker wanneer de winter aanbreekt zal de humanitaire hulp enorm zijn.
 In augustus hopen we opnieuw een reis te maken. In deze enorme problemen lijkt het geven van
deze hulp niet veel waard. Toch merken we dat het blijven ondersteunen de mensen moed geeft. 

 
 We willen ook drie scholen in Balkbrug, Dedemsvaart en Nieuwleusen bedanken voor hun

medeleven. Door middel van sponsorlopen zijn er mooie bedragen binnen gehaald. Ook na de reis in
april. Wat betekent dat we ook in de volgende reis in augustus en ook in de winter hulp kunnen

bieden aan mensen die leven in dit land dat gebukt gaat onder de oorlog. 
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Nieuwsbrief
 

Ook wij merken met het rondsturen van de nieuwsbrieven dat
alles veel duurder wordt. Onze druk- en verzendkosten stijgen

ontzettend hard. Daarom menen wij dat wij er goed aan doen om
de nieuwsbrief niet meer op papier te versturen. Dit scheelt ons

echt een serieus bedrag, dat we dan gaan besteden om nog
meer gezinnen in de Oekraine te ondersteunen. Natuurlijk willen
we u wel graag op de hoogte houden waarom uw bijdrage nodig

is en hoe wij gezinnen en het centrum met uw bijdrage
ondersteunen.

 
Daarom vragen wij van u het volgende: Is uw emailadres nog niet

bij ons bekend of bent u daar niet zeker van, zou u die via
testifytolove@outlook.com alstublieft aan ons door willen geven?
Wilt u uw nieuwsbrief wel graag per post blijven ontvangen, dan

kan dat natuurlijk ook! Neem dan contact op met iemand van het
projectteam Testify to love of mail naar

testifytolove@outlook.com


