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Uniek voedselproject in de Oekraïne

WOORD VAN DE VOORZITTER
Onder dank voor al uw giften en meeleven, kunnen we u opnieuw een nieuwsbrief
aan- bieden. Tussen de vorige nieuwsbrief en dit exemplaar, is er heel wat
werk verzet. Zo kunt u
informatie krijgen op internet, alsook op de Flakkeese kabelkrant. Een diapresentatie
is gereed, een videopresentatie is in de maak en een CD zit er aan te komen.
Ook is er struc-tuur gekomen in de organisatie en een goede taakverdeling kwam tot
stand. Zodoende gaan we enthousiast verder. Verder met de hulp aan de allerarmste
Oekraïense ouderen, die op dit moment midden in de winter leven en ze krijgen hun voedselpakket, brood en brandhout. En dat is mogelijk geworden dankzij uw giften. Particulieren, bedrijven,
scholen: enorm bedankt voor uw meeleven, we willen u graag oproepen om ook in 2001 dit prachtige
werk te blijven ondersteunen met uw giften. Ik wens u veel genoegen met het lezen van deze nieuwsbrief!
Teun Bakker

WERKBEZOEK
NOVEMBER 2000
Op donderdag 2 november 2000
hebben drie medewerkers van de
Stichting OZO een werkbezoek
gebracht aan het dorp Nagydobrony in de Oekraïne.Voor deze
reis had de Stichting gratis de
beschikking over een Mercedes
Vito bestelbus plus een grote hoeveelheid brandstof. Dit conform
het streven van de Stichting, om
zoveel mogelijk mensen te helpen,
met zo weinig mogelijk kosten.
Na een uitstekende reis van een
kleine
tweeduizend
kilometer, kwam het team vrijdagnacht om 02.00 op de plaats van
bestemming aan. De bevindingen
daar zijn zeer positief. Het voedsel-project draait zeer goed. Door
middel van een nauwkeurige
selectie, worden alléén de allerarmsten geholpen.

Dit bevalt de plaatselijke bevolking
uitstekend, zodat er geen sprake is
van afgunst en jaloezie. Er komen
zelfs allerlei tips binnen over adressen die mogelijk geholpen moeten
worden. Het zal duidelijk zijn dat
het selecteren van die adressen
niet de eenvoudigste taak is voor
de medewerkers in de Oekraïne. Bij
enkele adressen was niet eens
een gesprek nodig. Eén oogopslag
was voldoende om gelijk actie te
ondernemen. De situaties waarin
deze mensen leven gaan boven
elk voorstellingsvermogen uit. Bij
één bejaarde vrouw was de situatie zo onmenselijk, dat ze wenste
spoedig te mogen sterven. Aan
de andere kant zijn ook enkele
verzoeken om hulp afgewezen,
omdat er al genoeg hulp van
buren

en familie geboden werd. En bovendien waren de omstandigheden
naar Oekraïense maatstaven “normaal” te noemen. Op dit moment
krijgen ongeveer 35 mensen om de
twee weken een voedselpakket en
één keer per week een vers brood.
Deze mensen wonen op 19 adressen in vier verschillende dorpen.
Na een zeer drukke week, waarin
veel be-sproken en geregeld is,
was de tijd weer aangebroken om
naar huis te gaan. Op 11 november
om 10.00 uur reden de drie medewerkers weer op Hollandse bodem,
met ruim 4000 km op de teller erbij.
Blij omdat ze weer zonder ongelukken terug waren en dankbaar dat
het voedselproject van de Stichting
OZO een middel mag zijn om het
leven van velen te helpen verlichten.

Op bezoek
bij een
arme
bejaarde
vrouw met
de gratis
ter beschikking
gestelde
Mercedes
Vito bus.

FINANCIËN
Wat de financiën betreft, kan
gezegd worden dat het uitstekend
gaat. Veel positieve reacties worden
onderstreept met een mooie gift.
Op dit moment wordt zelfs gedacht
aan een uitbreiding naar 35 adressen die geholpen kunnen worden.
Uiteraard wordt dit adressenbestand langzaam opgebouwd. Het
kan namelijk gebeuren dat b.v. op
één adres een moeder woont, met
drie gehandicapte kinderen. En dan
komen er natuurlijk opeens vier
mensen bij. En bovendien is het
de bedoeling alle mensen blijvend
te helpen en niet slechts één keer.
Daarom is de Stichting OZO dankbaar, dat veel mensen gebruik
hebben gemaakt van de automatische incasso. Vaak horen we
de vraag wat het kost om één
persoon een jaar lang een aanvullend voedselpakket te geven.
Op dit moment, met de huidige
prijzen in de Oekraïne, is daarvoor
f 250,00 nodig.
U zult begrijpen dat continuïteit
van de giften zeer belangrijk is.
De mensen die graag per maand,
kwartaal of per jaar willen do-neren,
kunnen gebruik maken van de
bijgevoegde automatische incasso
kaart. Mocht u dat in het verleden
al gedaan hebben, zodat u al per
maand, kwartaal of per jaar doneert,
wilt u dan de kaart aan familie,
vrienden of kennissen geven?
Uiteraard kunt u de kaart ook gebruiken voor een éénmalige gift.
Alvast heel hartelijk dank!
Wij vinden het heel belangrijk dat u
zich als donateur van de Stichting
OZO bij het werk betrokken voelt.
Wij kunnen be-grijpen dat u geïnteresseerd bent naar de financiën.
Daarom liggen de jaarstukken (die
elk jaar zullen worden gecontroleerd door Visser & Visser Registeraccountants te Middelharnis),
voor iedereen
ter inzage,

na telefonische afspraak met de penningmeester Albert van Holten (telefoon 0187-489228). Er worden geen
namen van donateurs in genoemd
en de giften worden niet gespecificeerd omschreven. Dit natuurlijk om enige privacy te waarborgen.

GROEN VAN
PRINSTERER-SCHOOL
Elke maandagmorgen brengen de
leerlingen van de Groen van Prinstererschool te Middelharnis zendingsgeld mee naar school. Het
zendingsgeld van maandag 9 oktober jl. was bestemd voor het
voedselproject in de Oekraïne.
We waren bijzonder blij met het
mooie bedrag van f 427,80 en willen
graag alle kinderen, hun ouders
en natuurlijk ook de leerkrachten
heel hartelijk bedanken. Voor dit
bedrag kan ruim 1 1⁄2 jaar lang,
om de twee weken een voedselpakket worden gegeven aan een
arme alleenstaande man of vrouw
in de Oekraïne.
Hartelijk dank!

Familie
Kievit uit
NieuweTonge
bezig met
het maken
van de
prachtige
kaarten

EEN MOOIE HOBBY
VOOR EEN GOED
DOEL
Dat de familie Kievit uit NieuweTonge creatief is, bewijzen wel de
prachtige kaarten die ze maken.
Honderden kaarten zijn er al
verkocht. Er is zelfs sprake van een
“klantenkring”, die regelmatig om
nieuwe kaarten komen. En of het
nu gaat om een kaart “Van harte
beterschap” of “Van harte gefeliciteerd”, alles is verkrijgbaar. De
opbrengst van de kaarten komt
geheel ten goede aan het voedselproject in de Oekraïne. Als u interesse heeft, ga dan even langs
bij de familie Kievit, het adres
is Koningin Julianastraat 8 te
Nieuwe-Tonge.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten,
ze kosten slechts f 2,50 per stuk!

Ook bij Tonny Moerenhout in OudeTonge kunt u prachtige handgemaakte kaarten kopen. U kunt uit
allerlei variaties en kleuren kiezen.
Waarlijk een lust voor het oog en
de opbrengst is voor de armen in
de Oekraïne.
Tonny Moerenhout woont in de
Doelenstraat 14 in Oude-Tonge.
Voor een prachtige kaart kunnen
we u beide adressen van harte
aanbevelen!

BOSSESCHOOL
Van de Bosseschool voor Christelijk basisonderwijs te Middelharnis,
ontvingen wij het mooie bedrag
van ƒ 385,55 voor voedselhulp in
de Oekraïne. Het is de opbrengst
van de door hen gehouden Kerstcollecte.
Bij deze willen we hiervoor de kinderen, hun ouders en ook de leerkrachten hartelijk bedanken voor
dit mooie resultaat. Een voorbeeld
ter navolging!

bejaardenhuizen zijn. Hij was zeer
bezorgd over de toekomst van de
Oekraïne. Vooral wat de gezondheidszorg betreft. Een Oekraïens
medisch tijdschrift voorspelt, dat de
Oekraïne over 25 jaar 16 miljoen
inwoners minder zal tellen. Veel
ouderen sterven b.v. omdat er geen
ambulance op tijd aanwezig kan
zijn, daar de wegen zo slecht zijn.
Of de dokter wordt niet gebeld,
omdat er geen geld is. De burgemeester is bijzonder verheugd dat
er hulp geboden wordt aan de
allerarmsten van zijn dorp. Hij
vroeg ons de dank en groeten
over te brengen aan Holland, wat
we dan ook graag bij deze doen.

84 jaar oud en alleen op de wereld

INTERVIEW
BURGEMEESTER
VAN
NAGYDOBRONY
Tijdens het werkbezoek in november jl. is het OZO team op bezoek
geweest bij de burgemeester van
Nagydobrony. Op zich is dat al een
ervaring. Het gemeentehuis bijvoorbeeld, ziet er rommelig en stoffig
uit. Het doet heel ouderwets aan.
Niettemin werden we heel gastvrij
ontvangen door een receptioniste.
Spoedig kwam de burgemeester,
een vriendelijke enigszins gezette
man. We hebben een lang gesprek
met hem gehad. Hoofdzakelijk over
de sociale en maatschappelijke
positie van de ouderen in de
Oekraïne. Hij vertelde ons dat er
in de Oekraïne weinig of geen

Een bezorgde maar dankbare burgemeester

‘Met onze steun mogen we de aller
allerarmsten helpen in hun honger
en gebrek. Misschien een druppel
op een gloeiende plaat, maar de
persoon die geholpen wordt zal
het zien als een bak vol water.
Wij hopen dat ook vele andere bedrijven mee zullen doen aan dit
kleinschalige, maar zinvolle project’.
Modehuis Buijsse Middelharnis.

DIAPRESENTATIE
OUDEREN MIDDAG TE
OUDE-TONGE
Op 24 oktober jl. hebben enkele
medewerkers van de Stichting OZO
een diapresentatie verzorgd op de
ouderenmiddag van de Ned. Hervormde Kerk te Oude-Tonge.
Ongeveer 50 ouderen konden zien,
hoe veel ouderen in de Oekraïne
een niet bepaald gemakkelijke oude
dag hebben, in vergelijking met de
situatie, zoals wij die in Nederland
kennen. Het was een fijne middag,
waar vooral in de pauze, onder het
genot van een kop koffie, vele verhalen te horen waren. Na afloop
werd er geld opgehaald en kon
een mooi bedrag van ruim f 400,=
in ontvangst worden genomen.
Heel hartelijk dank!

De burgemeester is
bijzonder verheugd dat
er hulp geboden wordt
aan de allerarmsten
van zijn dorp.

