
2020 08 13 Nieuwsbrief aan gemeenten en donoren 
 

Het werk onder de Roma (kinderen) in Oekraïne 
 
Het begint misschien wel een beetje stil te worden rondom het werk dat door Stichting Hulp Oost-
Europa onder de Roma gedaan wordt. Tijd om wat bij te praten. 
Coby en ik  waren in Oekraïne toen de gevolgen en consequenties van de uitbraak van het corona 
virus steeds duidelijker werden. Een dag voor ons geplande vertrek vanuit Oekraïne, donderdag 12 
maart, werd bekend dat de scholen met onmiddellijke ingang gesloten zouden worden en dat de 
meeste grenzen dicht zouden gaan. Het Kindertehuis in Nagydobrony, waar wij logeerden, werd 
gesloten voor bezoekers. Net op tijd konden we met een huurauto de grens naar Hongarije 
oversteken en via Budapest terug naar Nederland vliegen. 
 
Op afstand konden we gelukkig wel met een aantal mensen in contact blijven. Regelmatig 
mailcontact en contact via b.v. Messenger gaf ons van tijd tot tijd wel de nodige informatie. 
Aanvankelijk leek de corona crises een beetje aan Transkarpatië voorbij te gaan, leek het. We kregen 
berichten van Kozma Karcsi, onze lokale coördinator van het werk op de Roma scholen. Ook 
correspondeerden we met Esther Park, een Zuid-Koreaanse zendingswerker, die les geeft op het 
Gymnasium in Nagydobrony. Het contact met haar is heel direct en gaat snel. We kregen ook met 
enige regelmaat informatie van Pándy-Szekeres Dávid die in Hongarije woont en voor Stichting Hulp 
Oost-Europa een belangrijke schakel is in het geheel van het werk.  
 
De Romascholen die wij steunen zijn dus op 12 maart gesloten en zijn tot op heden nooit meer open 
gegaan. Vragen die dan naar voren komen zijn vele. Hoe zal het met de Roma kinderen gaan als ze 
geen maaltijden meer op school krijgen? Hoe is de situatie nu eigenlijk in de dorpswijken waar ze 
wonen? Zal er honger zijn? Zijn er mensen besmet met het coronavirus? Het was moeilijk om wat 
antwoorden te krijgen op dit soort vragen. Er was een lockdown gaande en de contacten werden 
schaars en de informatie gering.  
Gelukkig waren we als St. HOE wel steeds in staat (soms met de nodige hobbels en kleine 
vertragingen) om in elk geval maandelijks het geld voor de salarissen van de mensen die wij op de 
scholen betalen, over te maken. Dat betrof in elk geval een maandelijkse bijdrage voor 30 
schoolwerkers en 2 evangelisten. Zij en de gezinnen/families waar ze deel van uitmaken, hadden 
daardoor een basisinkomen in deze periode. De maandelijkse bijdragen voor lopende kosten zoals 
elektriciteit e.d. konden ook overgemaakt worden naar de scholen. 
Met aandrang hebben we gespeurd naar kinderen en gezinnen in de Roma gemeenschappen die 
nood zouden lijden en honger zouden hebben, maar dat is zonder resultaat gebleven. Gelukkig 
hebben we in Oekraïne heel wat ‘Facebookvrienden’ waarvan we van velen met enige regelmaat 
berichten, foto’s en filmpjes zagen. Die informatie gaf geen reden tot zorg.  
 
De meeste kinderen in het Kindertehuis in Nagydobrony konden gelukkig via onderwijs op afstand 
toch hun schoolwerk doen. Een en ander heeft wel veel stress opgeleverd bij de leidinggevenden. 
Alle kinderen waren alle dagen aanwezig, waarvan sommigen veel zorg nodig hebben. Financieel 
heeft dit ook wel de nodige zorgen en problemen gegeven. Er was veel meer eten nodig en 
inkomsten van logerende gasten en groepen vielen geheel weg. Dankzij de steun van een aantal 
mensen en organisaties kon in de ergste nood voorzien worden. 
 
Contacten met het kantoor van de bisschop te Beregszász waren er ook met regelmaat. Meer en 
meer werken we als St. HOE samen met de Reformátuskerk en krijgt ons partnerschap met hen meer 
vorm en inhoud. Van de bisschop hebben we wel begrepen dat de kerk gelukkig een en ander heeft 
kunnen doen om met name (Hongaarse) ouderen wat te helpen (30% van de leden van de 
Reformátuskerk zijn gepensioneerden die met een maandinkomen van 40/50 euro rond moeten 



komen). Ook heeft men mondkapjes en desinfecterende middelen uit kunnen delen. Maar ook de 
kerk had zijn enorme beperkingen, zo begrepen we.  
 
Jaarlijks draagt St. HOE ook bij aan de realisatie van jeugdkampen voor Roma kinderen, die gehouden 
worden in het Agapé Mission Centre in Csonkapapi. Vorig jaar waren daar b.v. meer dan 300 Roma 
kinderen (in 4 groepen) aan wie een weekprogramma kon worden aangeboden waarin 
Bijbelonderwijs, zang, muziek, sport en spel centraal stonden.  
Vanwege het corona virus konden deze kampweken dit jaar helaas niet doorgaan, maar gelukkig 
heeft de kerk besloten dat lokale kampweken voor kinderen in een aantal dorpen waar wij als St. 

HOE ook scholen hebben, toch doorgang kunnen vinden. 
Zonder enige aarzeling 
hebben we daarom 
besloten deze kampen 
te steunen. Juist 
gisteren en vandaag 
hebben we de eerste 
beelden en filmpjes 
(jawel, weer via 
Facebook en 
Messenger) gezien 
vanuit Nagydobrony 
Zuid, Kisdobrony en 
Szernye, een soort 
Vakantie Bijbelweek. 
Op de foto’s zien we op 
de verschillende 
locaties zeker zo’n 70/80 kinderen. Ook tijdens deze 

kampdagen krijgen de kinderen een maaltijd. De kinderen op foto’s zien er goed en gezond uit. 
 
Binnenkort staat een Roma Evangelisatie Event op het programma, georganiseerd door één van de 
predikanten van de Reformátuskerk. Als St. HOE hebben we besloten ook deze dag financieel te 
steunen. Een tot geloof gekomen Roma uit Roemenië zal op deze dag een belangrijke spreker zijn. 
Volgens Dávid heeft hij veel invloed onder de Romabevolking.  
 
Er lijken plannen te zijn dat de scholen volgens het normale jaarritme begin september, na de 
zomervakantie,  weer open zullen/kunnen gaan. Bepaalde scholen mogen onder bepaalde 
voorwaarden weer open (Pándy-Szekeres Dávid). We hebben daar verder nog geen concrete 
informatie over. We wachten het af en zullen met de nodige flexibiliteit reageren. 
 
We hopen u/jullie met deze nieuwsbrief weer wat op de hoogte gebracht te hebben over het werk in 
Oekraïne. Gelukkig kon een en ander doorgaan. We willen graag iedereen bedanken die op een of 
andere manier ons werk gesteund heeft, door financiële steun, door gebed of door een andere 
manier van betrokkenheid. We realiseren ons dat we in al deze dingen afhankelijk zijn van de zegen 
van onze Hemelse Vader.   
 
Met hartelijke groet, 
 
Jaap van der Ham 
vrijwilliger St. Hulp Oost-Europa / regioteam Oekraïne 
 


