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Lieve allemaal,

 
Deze zomer zijn Stefan en Margaretha en kinderen weer terug
naar Vári geweest. Dat was echt thuiskomen. Vari in Oekraine

voelt namelijk echt als ons tweede huis. Het weerzien, de
gesprekken en ophalen van vele herinneringen met onze

vrienden was erg waardevol. De ‘eerste’ keer terug naar de
plekwaar we zolang hebben gewoond is toch wel spannend.

Spannend omdat er in 1 jaar ook weer zoveel veranderd is. Dit
komt voornamelijk door de oorlogssituatie. Gelukkig

overheerste de blijdschap zowel bij ons als alle mensen die we
hebben ontmoet. We hebben echt met de mensen daar

kunnen spreken en zo ook concrete plannen gemaakt hoe we
ons als werkgroep kunnen inzetten om steun te geven tijdens

aankomende winter. Ook José Bakker van onze werkgroep
heeft deze zomer Vari bezocht om collega’s een hart onder de
riem te steken. Zij heeft tijdens haar bezoek zelfs nog enkele

kinderen in het centrum kunnen zien en advies kunnen geven
over de behandelingen. In deze nieuwsbrief leest u over hoe wij

de huidige situatie hebben ervaren in Oekraine en de
winterhulp die wij graag dankzij uw steun willen bieden. Daarna

leest u over hoe het nu gaat in het centrum Nefelejcs. 

Nijmeegse 4 daagse
 Jose Bakker uit onze werkgroep
heeft de Nijmeegse vierdaagse
gelopen en hiermee geld weten

op te halen wat besteed mag
worden aan het centrum

Nefelejcs. Jose, Jan en Adriana,
wat een fantastische prestatie

en daarvoor hartelijk dank! 



 Pavlika
 Op de terugweg hebben wij Pavlika

bezocht die vanwege zijn behandeling
met Zolgensma nog in Boedapest is.
Wat een bijzonder weerzien. Pavlika

gaat echt met kleine stapjes vooruit. Hij
kan met zijn armen zichzelf al
voortbewegen in een rolstoel.

Langzaam wordt zijn lijfje sterker. Er is
nog een lange weg te gaan, maar

dankzij deze behandeling heeft Pavlika
en zijn ouders een heel ander

toekomstperspectief. Pavlika is in
september drie jaar geworden. Dat

hadden we twee jaar terug niet durven
hopen. 

Samenzijn in Oekraine
Het was ontzettend fijn om samen met onze vrienden en collega’s letterlijk rond de tafel te zitten. Overal

werden wij hartelijk ontvangen en ging het contact al ‘vanouds’. De kinderen speelden met hun oude
vriendjes en we hebben genoten van de Hongaarse keuken. En toch eerlijk gezegd deed het een beetje

pijn, zo samen rondom de tafel. Bij het ophalen van vele herinneringen werd er veel gelachen. Maar toch
altijd een wending in het gesprek naar het onderwerp van alle dag en die is vaak niet positief. En juist dat

doet pijn, mensen die we zo liefhebben zien worstelen met het dagelijkse leven.
Gelukkig is er in het gebied waar wij woonden nu geen sprake van geweld. Het luchtalarm gaat wel

meerdere malen per dag af, wat toch een beangstigend gevoel geeft. De gevolgen zijn zeker voelbaar en
zichtbaar. De inflatie is bijvoorbeeld enorm. Basisproducten als meel, olie en suiker zijn duurder dan bij
ons in Nederland. Daar zijn we echt van geschrokken. Gelukkig is er veel hulp zichtbaar: levensmiddelen

worden veel geschonken vanuit het buitenland en veel kleding. De dankbaarheid is voelbaar, ons
medeleven wordt erg gewaardeerd en we blijven hopen dat naast alle moeilijkheden aankomend winter
vooral het geweld ver wegblijft. Veel vrouwen en kinderen evenals ouderen zijn alleen achtergebleven in

ons dorp. Er is bezorgdheid over elkaars veiligheid en veel werk waar letterlijk en figuurlijk mankracht voor
nodig is wordt niet meer gedaan. Gezinnen proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de winter.

Al stelt men steeds de vraag: “Waar moeten we ons op voor bereiden?”. Tijdens ons bezoek zien we
dappere moedige mensen die niet van plan zijn om ontmoedigd te raken door alle tegenslagen. En toch
zien we ook de angst die onzekerheid te weeg brengt. Het heeft al 3 maanden niet geregend, de oogst is

matig, dus ook zijn de weckpotten voor de winter niet voldoende gevuld. Er zijn zorgen of er door de
enorme brandstofprijzen de kleinere winkeltjes in achterliggende dorpen wel bevoorraad kunnen worden
in de winter. Zal er toegang tot stroom blijven en dus tot water? Zal er toegang zijn tot gas? Veel mensen
raken hun baan kwijt omdat ze niet meer uitbetaald kunnen worden. Mogelijk keert het land pensioenen

en uitkeringen niet meer uit aan ouderen. Er is geen enkele zekerheid. Men weet niet wat ze moeten
verwachten. Bidt u mee voor deze gezinnen die achter blijven in Vári en omstreken? Nu de winter er aan

komt, mannen niet thuis kunnen zijn of weg naar het front gestuurd gaan worden is uw gebed onmisbaar. 
 Positief nieuws is dat scholen en peuterzalen die beschikken over een schuilkelder vanaf september zijn

gestart. Al is het de vraag hoelang de scholen openblijven.



Winterhulp 
Om de kinderen in het centrum, collega’s en veel dorpelingen te ondersteunen hebben we met Istvan
onze dominee en vriend een plan gemaakt voor de winter.We gaan dankzij de vele donaties noodhulp
hulp bieden in de vorm van financiële ondersteuning voor de vaste lasten (gas, water en licht) voor 35

gezinnen. Zij krijgen 6 maanden lang een tegemoetkoming van 50 euro. Deze gezinnen wonen allemaal in
ons dorp Vári. 

 
 Daarnaast willen we de kinderen die het centrum bezoeken voor therapie 6 maanden lang een

voedselpakket aanbieden. Dit pakket zal elke maand een iets andere samenstelling hebben. 1 pakket
heeft de waarde van 25 euro. Op dit moment bezoeken ongeveer 35 kinderen het centrum. 

 
 Om lokale mensen die hier blijven wonen en werken de winter door te helpen bieden we de collega’s van
het centrum Nefelejcs, de medewerkers van de christelijke peuterspeelzaal (in het dorp en op het Roma
kamp) maandelijks de mogelijkheid om een voedselpakket samen te stellen met de waarde van 25 euro.
Hiermee bereiken we 21 gezinnen. Door middel van een maandelijkse waardebon van het plaatselijke

winkeltje in het dorp kunnen zij hun maandelijkse tekorten aan levensmiddelen naar eigen inzicht
aanvullen. Op deze manier steunen wij ook de lokale winkeliers die moeite hebben om te blijven bestaan. 

 
 Met dit plan ondersteunen we 6 maanden lang bijna 90 gezinnen tijdens de winter. 

Wij hopen dat u deze vorm van hulp en warm hart toe draagt. Mocht u willen doneren aan bovenstaande
vermeld u dan bij uw gift dat het om noodhulp gaat.

Nefelejcs
 Helaas heeft het centrum ook veel medewerkers kwijtgeraak. De voornaamste reden is dat veel

medewerkers naar het buitenland zijn gevlucht. Vooral de medewerkers met jonge kinderen. Dit is erg
droevig voor de vele kinderen met een handicap die nu niet meer allemaal naar het centrum kunnen

komen voor opvang en/of therapeutische behandeling. De collega’s Gabi, Eva, Rozika, Etuka en Eva blijven
zich dapper inzetten. De jongerengroep komt 3 maal per week samen, 1 nieuw samengesteld groepje van
6 kinderen komt eenmaal per week en er komen kinderen voor individuele therapie. Er worden zelfs nog

steeds nieuwe kinderen aangemeld en we proberen ook deze kinderen te helpen. 
 Vanuit de collega’s is er behoefte aan wat nieuw spelmateriaal en vanuit de werkgroep ondersteunen we
hierbij, zowel praktisch als financieel. Therapie materiaal schaffen we zoveel mogelijk aan in Nederland en

brengen we naar Vári. 
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Stefan en Margaretha Bakker
Jacob-Jan en Evelien Smallenbroek

Jose Bakker
Marcel Jongedijk
Harmen Brouwer

Correspodentie:
Harmen Brouwer

De Kievit 5
7701 KZ Dedemsvaart

0523-616295
thuisfront-bakker@outlook.com

Administratie:
Stichting Oekraine Projecten

Sportlaan 25
8064 VA t Harde

penningmeester@oekraine-projecten.nl
www.oekraine-projecten.nl

Donaties kunt u overmaken op NL77 RABO 0333 7243 56
t.n.v. Stichting Oekraine Projecten inzake Testify to Love. Sportlaan 25. 8084 VA t Harde.

Zou u bij het overmaken, uw straat, postcode en woonplaats willen vermelden.
Hartelijk dank voor uw gift 

 

November reis
Stefan heeft samen met Harmen van onze werkgroep een
nieuwe reis gepland in November. Deze reis heeft als doel
om humanitaire hulp te bieden. Tijdens gesprekken met
verschillende dominees komt naar voren dat naast
voedingsmiddelen behoefte is aan inductie (elektrische)
kookplaten, lampen op accu’s en elektrische verwarming.
Heeft u dit thuis staan en is het nog goed bruikbaar? Stefan
neemt het graag mee naar Oekraïne. We willen meerdere
mensen voorzien, omdat in het ergste geval er helemaal
geen toegang zal zijn tot gas. Op deze manier kan er toch
eten gekookt of verwarmt worden.
Naast deze humanitaire doelen wacht Janika op zijn
driewieler uit Nederland. Deze hebben we gelukkig al en
staat startklaar. Geller heeft vanwege zijn spierziekte een
ouder/kind tandem nodig waar hij met zijn ouders met
smart op wacht. Deze moet nog gekocht worden in
Nederland en kost ongeveer tweedehands rond 600 euro.
Wilt helpen? Dan mag u bij een gift TANDEM vermelden. 

elektrische kookplaten
elektrische verwarming

lampen op accus
waxinelichtjes of kaarsen

wat willen we mee nemen
1.
2.
3.
4.

waar kunnen de spullen worden
ingeleverd:

Fam. Dekker Tjariet 1 
8032 LL Zwolle- 06 19796524

 
Fam. Brouwer De Kievit 5 

7701 KZ Dedemsvaart- 0616073269
 

Fam. Bakker Weth. prinsstraat 16 
7711 AW Nieuwleusen- 0657349764

inleveren kan tot zaterdag 5
November 


