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Argwanend nemen deze
dames een voedselpakket in
ontvangst. In het verleden
hadden ze negatieve ervaringen met Oekraïense gaarkeukens. Reden voor St. OZO om
ook heel alert te zijn bij het
inkopen van voedsel voor de
allerarmsten.

Van de voorzitter

I

edereen die de eindeloze hoogbouwwijken van de voormalige Sovjetsteden
ooit heeft gezien weet dat het een troosteloos gezicht is. En dit geldt niet
alleen voor flatgebouwen, want ook openbare gebouwen, kolchozen en woningen bevinden zich maar al te vaak in zeer slechte conditie. Hierover kunt u lezen
in het artikel over de Oekraïense woningnood, want zo kunnen we dat gerust
noemen.
Verder kunt u veel foto’s zien van de projecten. Het verzorgingshuis gaat er
steeds mooier en completer uitzien. Het voedselproject brengt ons op nieuwe, schrijnende
adressen. Wat te denken van dat bezoek aan een nieuw adres waar twee oude zusters
(zie voorpagina) bijna weigerden een pakket aan te nemen, bang als zij waren om opnieuw
bedorven voedsel te krijgen. Dit bedorven voedsel was een “project” van een Oekraïense
gaarkeuken…….
En dan de giften. We staan er telkens weer versteld van. Elke maand of elk kwartaal de automatische incasso’s, donaties groot en klein, zelfs kinderen dragen hun steentje bij. We willen
opnieuw onze intense dank uitspreken aan alle donateurs. U maakt het mogelijk dat de diverse
projecten hun voorspoedige voortgang mogen hebben. Boven alles: Gode zij dank voor deze
zegeningen! Wij hopen dat u met het lezen van deze O.C. weer helemaal “bij” bent en het staat
u geheel vrij ook anderen warm te maken voor de hulp aan de allerarmsten in Oekraïne!
Teun Bakker

OZO-nieuws

D

e reistijd naar het verre Oekraïne is iets
korter geworden. Door de toetreding van
Hongarije tot de EU zijn de grenzen nu
open zodat er zonder oponthoud gereden kan
worden naar de grens Hongarije-Oekraïne,
tenminste als er op de diverse landsgrenzen
geen onverwachte controles zijn. Jl. augustus
werd opnieuw een werkbezoek afgelegd naar
het inmiddels bekende Nagydobrony. Met het
bekende doel: ons op de hoogte te stellen
over de gang van zaken m.b.t. de projecten,
het verstevigen van de contacten en het vergaren van informatie.
We zetten de projecten weer eens even op
een rijtje: de Lada Niva (auto voor voedselhulp) voldoet prima en heeft inmiddels een
slordige 50.000 km. op de teller staan. Wel
eisen de zeer slechte wegen haar tol, er zitten
al nieuwe schokbrekers en een stel nieuwe
banden onder. Het kleuterschooltje vaart wel
bij de financiële bijdrage voor de instandhouding van het zo nodige onderwijs voor de kin-

Door weer en wind, over slechte en nog
slechtere wegen bezorgt Jenö de voedselpakketten op bestaande en nieuwe adressen.
deren. Een bezoekje aan de school levert altijd
een mooie aanblik op van peuters die al zin

gend hun ingestudeerde dank betuigen aan
de Hollandse “ooms”.
We wensen hen alle goeds toe voor hun toch
wel bedenkelijke toekomst.

De kinderen van het schooltje in Eszény krijgen, mede dankzij de maandelijkse bijdrage
van St. OZO, dagelijks onderwijs. Een medewerker van St. Talentum deelt kinderbijbels
uit aan de aandachtig luisterende kinderen.
Het voedselproject mag haar goede voortgang
hebben. Elke maand worden de pakketten
rondgebracht en de Oekraïense medewerkers
ondervinden heel veel dankbaarheid van de
allerarmste ouderen, de feitelijke doelgroep
van St. OZO. Dat is niet in het minst te danken
aan de accuratesse waarmee zij hun werk
verrichten. De ouderen hoeven niet bezorgd
te zijn dat zij geen bezoek krijgen, sterker
nog: onze Oekraïense medewerker wil in de
toekomst de inhoud van het voedselpakket
afstemmen op de actualiteit van elk adres, dus
met inachtneming van de hoeveelheid, eventuele ziektes, of een bepaalde verzorging. Dat
betekent verdere intensivering van de hulp per
adres en voor dit initiatief kunnen we alleen
maar dankbaar zijn!
Het verzorgingshuis nadert steeds meer haar
voltooiing. Onder leiding van (alweer!) onze
Oekraïense medewerker krijgt het gebouw
steeds meer aanzicht. Op de bovenverdieping
waren arbeiders bezig met het afwerken van

de vloer, aan de gevels werden de goten aangebracht en op de laatste dag van het werkbezoek was men druk bezig met het aanbrengen
van de begane grond vloer. De inrichting van
de keuken is besproken met een Oekraïense
dame die ervaring heeft in het koken voor
grotere groepen.
Achter het gebouw is een kachelhuis gebouwd,
dit naar Oekraïense regelgeving. Vanuit dit
gebouw loopt de verwarming en de warmwatervoorziening naar het tehuis. In Oekraïne
kent men op het platteland geen rioleringsysteem, vandaar dat er naast het gebouw
een grote septictank is aangebracht.
Vermeldenswaardig is nog de inbreng van een
dorpsbewoner, die de hand wist te leggen
op een groot aantal theologische geschriften.
Deze zullen een plaats krijgen in het tehuis,
zodat de bewoners hiervan gebruik kunnen
maken. Ook zijn we op dit moment bezig met
het opstellen van statuten en huisregels, alsmede een mooie naam voor de instelling. We
hebben een toepasselijke naam ter overweging voorgesteld aan het presbyterium van de
plaatselijke kerkelijke gemeente, we hopen in
de volgende O.C. hier meer over te kunnen
vertellen.

******

Bouwflitsen

V

oor ons en hopelijk ook voor u: de zegen
van God op het werk van onze handen.
Dankzij alle giften vordert de bouw van het
verzorgingshuis gestaag.

