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Een man, zijn vrouw en hun
werkeloze zoon in bittere
armoede. Zo was het toen
St. OZO hulp kwam bieden.
Nu, twee jaar later, is deze
mevrouw weduwe en blind.
Een potentiële bewoner voor
het verzorgingshuis?

Van de voorzitter

“D

en winter is vergangen”, zingt een oud vaderlands lied. Na de winterperiode breken vooral in de landbouwsector weer drukke tijden aan. Land
klaarmaken, poten, zaaien, enz. In Oekraïne is het niet anders. Na dit jaargetijde van koude, hoge stookkosten en allerlei ontberingen, breekt er een tijd aan
van het vergaren van levensonderhoud. Toch brengt dit voor veel Oekraïners
grote zorgen met zich mee. U begrijpt het al. Gezien de nog steeds deplorabele toestand van zoveel structuren in Oekraïne, bevinden veel te veel mensen, lees: gezinnen,
ouderen, maar ook jongeren, zich onder de armoedegrens. En dit vertaalt zich naar een nijpend
voedsel- en verzorgingsprobleem voor hen die zich financieel én om gezondheidsredenen zo
goed als niets kunnen veroorloven. Om die reden (en dat moet mij echt van het hart) is het voor
alle medewerkers van St. OZO een voortdurende bron van verwondering en diepe dankbaarheid dat u zoveel belangstelling en offervaardigheid aan de dag legt om de nood van deze
bevolkingsgroep in het werkgebied van de stichting een plaats te geven in het schenken van
uw giften. En dit medeleven uit zich niet alleen in het schenken van een gift, maar ook in het
praktisch invullen van zaken die ook zo belangrijk zijn.
Zo zijn er dames op Goeree-Overflakkee die voor hun arme naaste truien, sokken en dekens
breien. Een korps van vrijwilligers biedt hun diensten aan als het gaat om de verspreiding van
de O.C., opslagruimte, materialen, kleding uitzoeken en zo meer. Ook in Oekraïne wordt dit
door de medewerkers aldaar ervaren, als het gaat over de inzet van mensen die belangeloos
meehelpen om bij het steeds meer uitbreidende voedselproject de helpende hand te bieden. Dit
geldt ook voor de bouw van het verzorgingshuis. Tot verbazing van de Oekraïense medewerkers
blijken veel mensen kosteloos hand- en spandiensten te willen verrichten.
Al deze zaken in ogenschouw nemend pást het ons allen de God van hemel en aarde te erkennen voor het verbinden van Zijn zegen over de arbeid van onze handen. Hij neigt de harten.
Moge dit tweede gebod, onze naaste lief te hebben als onszelf, de vrucht zijn van het eerste
gebod: God lief te hebben boven alles!
Teun Bakker

OZO-nieuws

L

ag tijdens het werkbezoek in februari de
nadruk op het voedselproject vanwege de
vele ontberingen die Oekraïense ouderen in de
wintermaanden moeten doorstaan, dit bezoek
waren de schijnwerpers gericht op de voortgang van de bouw van het verzorgingshuis.
Op 29 april jl. vertrokken drie medewerkers
van St. OZO naar Oekraïne. De OZO-aanhanger, volgeladen met ziekenhuisbedden, voedsel en kleding, werd getrokken door een bijna
nieuwe Opel Vivaro, enthousiast ter beschikking gesteld door Autobedrijf v.d. Kooy te Spijkenisse (de brandstof werd gesponsord door

Verolme Transport te Nieuwe-Tonge). Na de
aankomst in Nagydobrony was de eerste activiteit: het verzorgingshuis bekijken! Verheugd
werd geconstateerd dat er veel werk verzet is.
Het dak is zo goed als klaar, de Velux ramen
en gootstukken zijn aangebracht en de laatste
hand wordt nu gelegd aan een drietal dakkapellen aan de voorkant. De elektriciteitsleidingen
zijn door het gehele gebouw aangelegd en de
kunststof kozijnen, inclusief glas, zijn geplaatst.
Zonder noemenswaardige problemen hebben
de arbeiders (in Oekraïne “de brigade”
genoemd), onder leiding van de OZO medewerker in Oekraïne, tot nu toe prachtig werk
geleverd! Mede dankzij de betonnen verdiepingsvloer, afkomstig uit een gesloopt cultuur

De voorkant van het verzorgingshuis met de inmiddels aangebrachte kunststof kozijnen

h

uis in het dorp, kunnen nu ook op de eerste
verdieping 16 kamers en sanitaire voorzieningen gerealiseerd worden.
Het gebouw heeft de vorm van de hoofdletter
T. De horizontale balk van deze letter is
de voorkant van het gebouw. Deze voorkant
bestaat uit een ruime entree, een gemeenschapsruimte van 85 m2 en een keuken, incl.
provisieruimte, van 44m2. Daarachter, de verticale balk, een lange gang met aan weerszijden 8 kamers, in totaal 16 kamers. De
afmetingen van elke kamer zijn 3.2m.x 4.5m.
Halverwege de gang zijn sanitaire voorzieningen, zoals douches, toiletten, e.d. Ook zal een
van de kamers dienst doen als dokterskamer.
De bovenverdieping ziet er nagenoeg hetzelfde uit: de voorkant bestaat uit drie zalen
van 45m2 elk, daarachter 16 kamers van
dezelfde afmetingen als beneden en sanitaire

voorzieningen. De totale lengte van het T-vormig huis is 42 meter. De breedte van het
voorgedeelte is 19.60 meter. De gang daarachter incl. kamers is 13 meter breed. De
totale oppervlakte, beneden en boven, is
1182m2. Boven de eerste verdieping is over
de gehele oppervlakte een beloopbare bergzolder. Momenteel wordt een drie centimeter
dikke stuclaag aangebracht op de muren, dit
naar Oekraïens gebruik.
En zo mag de bouw haar voortgang hebben.
Gelukkig staan de tegenwoordige moderne
communicatiemiddelen, zoals e-mail en fax,
tot onze beschikking, zodat er optimaal contact
is tussen de OZO medewerkers in Oekraïne
en Nederland. Want bij elk bereikt stadium
van de bouw is weer goed en zorgvuldig overleg nodig. Steeds weer besprekingen over de
materiaalkeuze, de bouwwijze en natuurlijk de
kostenbeheersing.

Temidden van een onbeschrijfelijke bende
ligt dit verlamde meisje met onverzorgde
wonden in een stinkend bed. De verzorging
van haar oma is helaas volstrekt ontoereikend.

...............dat keurig wordt opgemaakt met
Hollandse schone lakens en dekens door
twee medewerkers van St. Talentum.

Kaarten

G

raag willen we in dit blad fam. Kievit
uit Nieuwe-Tonge eens in het zonnetje
zetten. Met niet aflatende ijver maken mevr.
Kievit en haar dochter Ietje wenskaarten. Ze
hebben door het maken van deze kunstwerkjes al een beste klantenkring opgebouwd.
Allerlei soorten kaarten zijn op voorraad op
hun adres: Kon. Julianastraat 8 te Nieuwe-

Hier is acute hulp geboden! In overleg met
dokter Béla brengt Jenö vanuit het OZOmagazijn een ziekenhuisbed ………

Dokter Béla neemt de zorg voor dit meisje op
zich. Goede zalf, versterkende voeding, vitamines en wat er meer nodig is. Ook dit hoort
bij de Onderlinge Zorg in Oekraïne!
Tonge. De opbrengst is voor de projecten
van St. OZO in Oekraïne. In 2003 bracht de
verkoop van de vele honderden kaarten een
prachtig bedrag op: € 800,-! Namens het hele
OZO-team: hartelijk bedankt!

Bezoek ook eens onze website:
www.stichting-ozo.nl

