
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief  
vanuit kindertehuis ‘De Barmharti-
ge Samaritaan’ in Oekraïne. De 
brief ziet er anders uit dan u ge-
wend bent. Zoals u wellicht weet, 
is de huisstijl van de HOE veran-
derd. Daarom is de nieuwsbrief 
vanaf nu in de nieuwe stijl vormge-
geven. 
 
Degenen die specifiek een kind 
sponsoren, ontvangen hierbij ook 
een nieuwe kaart met foto’s en ge-
gevens van hun sponsorkind(eren). 

De economische toestand in Oekraïne 
blijft slecht. Ook voor het kindertehuis 
is dit goed merkbaar. Hulp is nu meer 
dan ooit nodig! Gelukkig hebben wij 
een flink aantal sponsors, maar helaas 
zijn er de laatste tijd enkele afgeval-
len. Het zou fijn zijn als u wat reclame 
hiervoor wilt maken in uw familie- en 
vriendenkring (zie hiervoor het bericht 
van de Werkgroep Oekraïne op pa-
gina 3)! Laten we bidden voor het 
tehuis en voor het hele land… 
 
Mieke den Boer-Snoei 

O KTOBER 2016  

Nieuwsbrief 
sponsorkinderen Oekraïne 

H U L P  O O S T - E U R O P A  -  B A R N E V E L D  

Woord vooraf 

Er zijn momenteel 58 meisjes, van 
wie de meesten al heel lang in het 
kindertehuis wonen, dat nu ruim 20 
jaar in gebruik is.  
 
De oudste meisjes zijn veelal weeskin-
deren of vondelingen, afkomstig uit 
een staatsweeshuis. De nieuwere 
meisjes komen vooral uit een zeer 
moeizame thuissituatie. Gelukkig zijn 
zij praktisch allemaal heel snel gewend 
en hebben het reuze naar hun zin in 
het kindertehuis. 

Veel meisjes hebben gelukkig een 
pleegmoeder of pleegouders, bij wie 
ze vaak het weekend en een deel van 
de vakanties doorbrengen. Dat is 
voor de kinderen heel waardevol; alle 
aandacht is dan even op hen gericht 
en ze hoeven die niet met anderen te 
delen. 
 
Vaak is een pleegmoeder een werk-
neemster van het kindertehuis, en 
vrijwel altijd noemen de kinderen haar 
mama. 

Het afgelopen jaar zijn er verschillen-
de meisjes uit het kindertehuis ‘De 
Barmhartige Samaritaan’ vertrokken. 
Helaas ging het in een aantal gevallen 
niet op een leuke manier: ze wilden 
per se weg uit het tehuis, omdat ze 
niet altijd mochten doen wat ze wil-
den, en ze wilden zich ook niet aan de 
regels houden. 
 
De directeur en pastoraal werkster 
Viktória hebben vele gesprekken met 
hen gevoerd, maar niets mocht baten. 
We willen u juist ook voor deze meisjes 
om gebed vragen, want je vraagt je 
wèl af wat er van hen worden zal… 
 
Zelf willen ze geen contact meer… 

HOE 
het gaat met de kinderen in 
de ‘Barmhartige Samaritaan’ 

Een aantal meisjes 
vertrokken 
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Momenteel gaan er 15 meisjes naar de 
staatsschool in het dorp. Deze school 
heeft elf klassen, basis- en vervolgon-
derwijs dus ineen, zodat de kinderen 
zonder meer een goede opleiding 
krijgen. Kinderen kunnen na de negen-
de klas stoppen, ze zijn dan niet meer 
leerplichtig. 
 
Vier wat langzamer-lerende kinderen 
krijgen les op de hulpschool in het te-
huis, precies op maat en in hun eigen 
tempo. Dit is ook officieel staatsonder-
wijs, en ook hierbij zitten ze in een be-
paalde klas. Op het Christelijk Lyceum in 
het dorp, met een goede opleiding van 
twee of drie jaar na negen jaar staats-
school, gaan momenteel vijf meisjes. 
Het is een streekschool met een inter-
naat eraan verbonden. In de loop der 
jaren hebben veertien meisjes deze stu-
die afgerond. 
 
Voor vervolg- c.q. beroepsopleidingen 
zijn identiteitspapieren vereist, en dat 
geeft nogal eens problemen. Momen-
teel doen zes meisjes een vervolgoplei-
ding, zes meisjes hebben deze inmid-
dels afgerond en werken nu. Helaas 
kunnen ze niet altijd werk vinden pas-
send bij hun opleiding, maar een paar 
meisjes is dit toch wel gelukt. 
 
Ook zijn er enkele meisjes die meteen 
na de staatsschool werk hebben ge-
zocht; een aantal van hen werkt in een 
fabriek in een stad in de buurt. Veel 
meisjes, onder wie ook de wat zwakker-
begaafden, werken in en om het kinder-

tehuis: in de keuken, de wasserij, de 
bakkerij, de kassen, op de boerderij of 
bij de schoonmaakwerkzaamheden.  
 
Identiteitspapieren 
Van veel meisjes zijn nu de benodigde 
identiteitspapieren binnen, een aantal 
heeft ook een paspoort. Dit heeft direc-
teur Laci bácsi (‘Latsie baatsjie’) wel veel 
moeite gekost, maar voor hen is nu bij-
voorbeeld een reisje naar Hongarije 
mogelijk! 

School, opleiding en werk 
Wie ook eens mee wil met een reis 
naar het kindertehuis kan altijd con-
tact opnemen met mij (voor gege-
vens: zie achterpagina). 
 
We hopen eerst dus de tweede helft 
van januari te gaan, en waarschijnlijk 
wordt het daarna de eerste helft van 
juni. Laat het wel minstens een week 
of vijf van tevoren weten als u interesse 
hebt om mee te gaan. 
 
Dit jaar hebben we in juni met sponso-
ren weer een fijne week beleefd, en de 
kinderen niet minder. We zijn zoals 
altijd een dag uit geweest, met een 
bezoek aan de Burcht in Munkács, vrij 
dichtbij het kindertehuis, met daarna 
een tocht naar en in het Karpatenge-
bergte, waar we op een prachtige 
plaats een grote picknick hebben ge-
houden.  
 
Ook hebben we een jubileumdag ge-
vierd, vanwege het 20-jarig bestaan in 
februari dit jaar. De viering begon met 
een korte kerkdienst in de hal, daarna 
een optreden van de kinderen, en ver-
der buiten een aantal bijzondere attrac-
ties: een groot springkussen, een tram-
poline, suikerspinnen (die de kinderen 
zelf konden maken), en een folkloristi-
sche volksdansgroep. Het was een 
prachtige dag, waar iedereen: jong, 
oud, bewoner en gast (van dichtbij en 
ver weg), heel erg van genoten heeft!  
 
Op de achterpagina ziet u een aantal 
foto’s van beide evenementen. 

Extra giften voor december- en januaricadeaus: Kleding 
der jaar weer stil van verwondering dat 
zóveel sponsors hier iets voor 
willen geven. Daar ben ik geweldig 
dankbaar voor…) 
 
U kunt uw kledinggift 
overmaken op NL24 
RABO 0345 2505 59 
tot ongeveer 14 januari 
2017, t.n.v. S.N. den 
Boer-Snoei o.v.v. 
‘Cadeau KT Oekraïne’. 
Bij voorbaat heel harte-
lijk dank hiervoor, u doet 
er de kinderen (en ook 
de leidsters) een groot 
plezier mee! We hopen 
in de tweede helft van 
januari naar Oekraïne te 
gaan, ergens in de week 

Zoals u weet wordt de laatste jaren 
het geld dat vroeger gegeven werd 
voor de ‘decembercadeaus’, bestemd 
voor het kopen van kleding voor alle 
kinderen. 
 
Voor hen is het een feest om te gaan 
winkelen en ook zijn ze heel blij met 
nieuwe kleren! Ze hebben ze ook steeds 
weer nodig, want het groeien gaat 
door! Het kindertehuis is ermee gebaat, 
tevens doen we iets voor de Oekraïense 
economie. Dus heel graag wil ik u vra-
gen of u weer een extra gift wilt geven 
voor het kopen van kleding, het liefst 
voor álle kinderen, maar u kunt ook spe-
cifiek iets voor uw eigen sponsorkind 
overmaken, of half-om-half; vermeld dit 
er dan duidelijk bij (ik heb weer alle ver-
trouwen in de goede afloop, ik ben ie-

van de 16e. Als we weer terug zijn 
hoop ik verslag te doen van wat er 
met het geld gedaan is. 

Een keer mee naar Oekraïne? 
Een bijzondere belevenis! 
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Structurele aanpassingen 
Door deze situatie kwam de continuïteit 
van de verzorging van de meisjes in het 
kindertehuis onder druk te staan. In 
december 2015 kregen wij dan ook van 
directeur Katkó László en zijn gehele 
team een ’noodbrief’ over deze penibe-
le situatie. Begin 2016 hebben wij, na 
intern overleg en onderzoek en ge-
sprekken ter plaatse, besloten om on-
der voorwaarden structureel bij te dra-
gen aan de gevraagde verhoging van 
de salarissen van de medewerkers tot 
een voor de onderhavige situatie ac-
ceptabel niveau. 
 
Begrenzing financiële mogelijkheden 
Dit is financieel alleen mogelijk door 
ons beleid dat we met succes vanaf 
2010 hebben ingezet te herzien. Ons 
doel is namelijk om het kindertehuis te 
stimuleren tot meer financiële onafhan-
kelijkheid en daarmee selfsupporting 
op lange(re) termijn te creëren door de 
bijdragen van HOE zeer specifiek voor 
de zorg van de meisjes in te zetten, met 
daarnaast het stimuleren van doelge-
richte besparingsprojecten en/of ver-
nieuwingen die projectmatig worden 
gefinancierd. 
 
Zo zijn er, als voorbeeld, in die periode 
een aantal kamerrenovatieprojecten 
uitgevoerd, specifieke materialen aan-
geschaft voor de therapieruimte, is er 
een pastoraal werkster aangetrokken 
en zijn de gevels van het hoofdgebouw 
geïsoleerd. Deze zaken zijn uit de pro-
jectgelden bekostigd. 
Het grootste deel van de jaarlijkse geld-
middelen voor deze projecten wordt 

Vanuit de werkgroep Oekraïne 
Zoals u wellicht weet is er door de 
oorlog in het oosten van Oekraïne een 
omvangrijke economische crisis ont-
staan. In de periode 2013 - 2015 is de 
geldontwaarding ruim 150%. Als ge-
volg daarvan zijn de prijzen voor le-
vensonderhoud en energie (gas, elek-
tra en daarmee ook het brandhout) 
explosief gestegen. Er zijn vele oude-
ren van wie het pensioeninkomen net 
zo groot is als de energierekening.  
 
Specifiek 
Ook de medewerkers van het kinderte-
huis hebben het door de economische 
malaise zeer zwaar gekregen. De direc-
tie van het kindertehuis kon, op basis 
van de zelfredzaamheid door de aanwe-
zigheid van de boerderij, kassen, bakke-
rij etc., deze medewerkers en hun gezin-
nen met voedsel ondersteunen. Van 
februari tot en met december 2015 is er 
wat meer salaris aan de medewerkers 
betaald, op basis van extra ondersteu-
ningen van kerkelijke gemeenten uit 
Hongarije. 
 
Desondanks moesten diverse medewer-
kers: verzorgenden, keukenpersoneel en 
technische medewerkers, in het afgelo-
pen jaar voor enige maanden of zelfs 
voor langere tijd in het buitenland gaan 
werken. Dit werd door hen gedaan in 
hun vakantieweken en door het opne-
men van onbezoldigd verlof. Zo konden 
zij het hoofd boven water houden. Er 
was anders bijvoorbeeld geen geld voor 
verwarming, schoolgaande en/of stude-
rende kinderen etc. Deze omstandighe-
den hebben ook bijgedragen aan enig 
personeelsverloop. 

m.i.v. 2016 ingezet voor verhoging van 
de salarissen. 
 
Dankbaarheid 
Wij, de werkgroep Oekraïne en het be-
stuur van stichting Hulp Oost-Europa, zijn 
heel blij met de bijdragen van alle spon-
sorouders en overige betrokkenen, waar-
door dit allemaal mogelijk wordt ge-
maakt. En daarvoor willen wij u hartelijk 
bedanken. 
 
Verzoek 
Echter, door deze maatregelen is de jaar-
lijkse begroting van de bijdrage aan het 
kindertehuis tot het financieel uiterste 
opgerekt. Daarom is de vraag aan u of er 
een mogelijkheid is om de bijdrage te 
verhogen. En anderzijds of u mogelijkhe-
den ziet om het aantal sponsorouders te 
verhogen, door nieuwe sponsorouders te 
werven. Namens de kinderen, de directie 
en medewerkers van het kindertehuis en 
de HOE-werkgroep Oekraïne bij voor-
baat hartelijk dank. We vertrouwen erop 
u hiermee toereikend over de ontstane 
situatie en de geno-
men maatregelen te 
hebben geïnfor-
meerd. 
 
In verbondenheid, 
Projectleider kinder-
tehuis ‘De Barmharti-
ge Samaritaan’ 
 
 
Jacob Westland 
 
Mobiel: 06-11912093 
E-mail: jacobwestland@hulpoosteuropa.nl 
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Colofon 
 

Coördinator sponsorprogramma: 
 

Mieke den Boer-Snoei 

Verzetsstraat 76 

2912 CV  Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel: 0180-314870 

E-mail: mieke@stichtinghoe.nl 
 

Rekening ‘wintercadeaus’:  

NL24 RABO 0345 2505 59 
 

Adres Kindertehuis 
Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus 

Egészségyügyi Gyermekotthon 

Kárpátalja, Ungvári járás 

Csongor út 119, Nagydobrony 

UA-89463 Ukrajna 

Dagje uit met bijna alle kinderen! 

Bezoekadres: Wattstraat 2, Barneveld 
Postadres: Postbus 455, 3770 AL Barneveld 

 
Telefoon: (0342) 420 554 

E-mail: info@hulpoosteuropa.nl 
Website: www.hulpoosteuropa.nl 

Rekening: NL84 INGB 0000 0088 87 
o.v.v. ’Sponsoring 16.80.14’  

Foto's boven: Bij de Burcht in Munkács, maquette, groepsfoto op burchtplein; 
picknick, spontane uiting van vreugde en balspel in de Karpaten! 

Foto's boven, 20-jarig jubileumviering: optreden, zelf een suikerspin maken, 
en… lekker ervan genieten, trampoline, springkussen, volksdansgroep. 

Ten slotte 
 

wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor 
uw financiële adoptie. Wij zijn erg blij met 
de hulp die u hiermee biedt. 
 
Als u iets te vragen hebt, dan kan dit telefo-
nisch, schriftelijk of via de mail; zie hiervoor 
het colofon. Als u een kaart of een briefje 
naar uw kind(eren) wilt sturen, dan kunt u 
het naar het adres van het kindertehuis 
doen. 
 
U kunt ook een briefje in het Nederlands 
naar mij toesturen, ev. via de mail, dan kan 
ik het voor u vertalen.  
 
Met een hartelijke groet, 
 
Mieke den Boer-Snoei 


