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                        “Phoenix Oekraïne”   -  Beeld van Inna Nikolajeva uit Dnípr 

Inna schrijft over dit beeld: 
“De Phoenix is een wonderbaarlijke vogel, hij geeft kracht aan ieder die dat nodig heeft. En hij
leeft in iedere Oekraïener. Ik beleef deze maand van weerstand als  een maand van innerlijk
branden – Oekraïne brandt – maar dit vuur is het vuur van de Phoenixvogel – een symbool voor
dood en wedergeboorte.  De Phoenix  voor  ons  land toont,  dat  uit  ieder  vuur  iets  nieuws zal
ontstaan. Er zijn geen onherstelbare verliezen – ieder van hen zal tot verdere ontwikkeling leiden.
Nu heb ik het gevoel, dat in het symbool van de Oekraïne – de wonderschone zonnebloem – uit
de as van ons vuur al een klein kuiken geboren wordt (onze pasgeborenen). Oekraïne zal als deze
Phoenix opnieuw geboren worden! “ (vert CB). 
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Beste mensen, 

hierbij  ontvangt  u  de  derde  Nieuwsbrief  van  de  Hulpkring  Oekraïne.  In  deze
dagen lijkt iedere dag een week, er gebeurt heel veel. Om te beginnen danken wij
u als lezers voor uw reacties en donaties! Dat geld maakt onze hulp mogelijk.

  Als Hulpkring zetten wij ons op verschillende manieren in.  We helpen in de
landen zelf,  bijvoorbeeld  door  vluchtelingen onderweg te  begeleiden naar  een
bestemming van hun keuze. Meestal kiezen ze dan voor de grenslanden of voor
Duitsland, omdat hun kinderen al duits leerden op school. We gaan er echter
vanuit dat zij ook deze kant op komen, en dan is het goed voorbereid te zijn.
Daarover later meer. 
   Deze  week  is  er  speciale  aandacht  voor  een  hulpactie  van  vrijwilligers  in
Charkiv, die ouderen en zieken helpen die de stad niet uitkunnen. 
   Verder vindt u in deze Nieuwsbrief weer actuele indrukken uit de verschillende
landen, ook hoe in Nederland de opvang aan Oekraïeners voorbereid wordt en er
op andere manieren actie wordt gevoerd. Een vaste plek lijkt zich te vormen voor
persoonlijke verhalen van de mensen voor wie we ons inzetten. Verder is er een
bericht over een bijzondere kaartactie, en een benefietconcert op 27 april. 
   Er gebeurt teveel om het allemaal in deze Nieuwsbrief op te nemen. Daarom
hebben  wij  een  webpagina  bij  Antrovista  geopend,  waar  u  de  vorige
Nieuwsbrieven kunt vinden, evenals andere informatie. 
 
 https://www.antrovista.com/ukraine.html
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Hulpvereniging Dopomoha Kharkiv 

In Charkiv, vlak bij de oostgrens met Rusland, heeft de oorlog hard toegeslagen.
Er is  veel  verwoesting aangericht,  en de stad
wordt nog steeds bestookt. Het is er gevaarlijk.
Veel mensen die dat konden verlieten de stad.
Vooral  ouderen  en  zieken  bleven  achter.  Vele
vrijwilligers zetten zich zeer geëngageerd in om
te  helpen  waar  mogelijk.  Zo’n  initiatief  is
“Dopomoha Kharkiv”. Wij kwamen met hen in
aanraking  via  Anna  Klymashko,  een  ex-
vrijeschool lerares wiens moeder en familie ik
begeleidde op hun reis naar Tsjechië en daarna.
We steunen dit initiatief  vooreerst met 1000.-

Euro. Hieronder is een bericht van hen. (CB)

“ Beste vrienden, 
wij zijn “Dopomoha.Kharkiv” (Hulp voor Charkiv), een vereniging van vrijwilligers
die reageert op de Russische aanval op Oekraïne op 24-2-2022. In deze dagen
werken onze vrijwilligers in en buiten Oekraïne onvermoeid om de burgers van
Charkiv  van  alle  noodzakelijke  goederen  te  voorzien:  medicijnen,  voedsel,
belangrijke huishoudelijke zaken, enzovoorts. Door het goed gecoördineerde werk
van ons team kunnen wij leveranciers vinden, de logistiek organiseren, en met
succes de humanitaire hulp bezorgen aan hen die
dat  nodig  hebben.  Evenwel,  sinds  het  voor  ons
inmiddels  onmogelijk  is  om  de  kosten  zelf  te
dragen, hebben we een rekening geopend voor hen
die ons initiatief willen steunen. 
    Er  komen  vele  honderden  verzoeken  bij  ons
binnen, met name voor medicijnen. De kosten zijn
nu rond 10.000 dollar per week. En dan zijn er nog
de andere kosten, zoals voor transport en benzine.
Verder  moeten  wij  nog  geld  reserveren  voor
levensmiddelen  en  huishoudelijke  artikelen  voor
mensen die dat niet zelf kunnen halen, zoals zieken
en ouderen. 
  Wij  zijn  blij  dat  we  een  manier  vonden  om
medicijnen in het buitenland te bestellen en te laten bezorgen. Ook hebben we
afspraken  gemaakt  met  enkele  supermarkten.  We  rapporteren  natuurlijk  alle
inkomsten en uitgaven op onze webpagina’s. 
   Tussen 22-24 maart bezorgden we bij meer dan 100 mensen enkele honderden
goederen. Ook leverden we voedsel en water voor enkele grotere aanvragen, van
mensen die tijdelijk in schuilkelders leven in grote groepen. Een ander voorbeeld:
we leverden medicijnen aan een vrouw die aan kanker lijdt in het dorp Vysokyi.
Dit medicijn was er niet meer in Charkiv, we vonden het in Dnipr, waar twee van
onze chauffeurs het ophaalden. 



                                                  
Voor meer informatie over ons en over het resultaat van ons werk kunt u onze
pagina’s op Facebook en Instagram bezoeken: instagram.com/dopomoha.Kharkiv
– facebook.com/dopomoha.Kharkiv”

* We vonden een betalingsroute voor donaties  via  een grotere  hulpstichting in Charkiv  waar
“Dopomoha.Kharkiv” een eigen rekening kon openen met een Iban nummer.  (CB) 

  Hulp in Nederland  

Lokale Hulpkringen
   Tot  nu  toe  kiezen  de  Oekraïeners  uit  onze  netwerken  vooral  voor  de
grenslanden en Duitsland, en niet zozeer voor Nederland, vanwege afstand en
taal. Wij verwachten dat ze wel gaan komen. Daarom bereiden we ons daarop
voor. We stimuleren de vorming van lokale hulpkringen, het beste rond een (vrije)
school. Want er komt wel het een en ander bij kijken als je iemand opvangt. Er
zijn  allerlei  praktische  zaken  te  regelen,  zoals  inschrijving,  banknummer,
verzekering, werk zoeken, kinderen naar school, de weg wijzen in de omgeving.
Het is mooi als je die taken kunt verdelen.  Daarnaast is er ook een proces van
sociale afstemming. Wanneer vragen ontstaan is het fijn om dat met anderen te k
delen. We hebben een vragenlijstje voor mensen die opvang willen aanbieden.
Dat vragenlijstje vindt u op onze webpagina bij Antrovista. Meldt u zich daarmee
bij  ons,  dan  sturen  we  een  uitgebreid  Info-paper  toe.  Daar  staat  algemene
informatie in, en ook de beschrijving van een voorbeeld van een lokale Hulpkring
in de regio Leeuwarden, waar men al veel heeft nagedacht en voorbereid onder
de bevlogen leiding van Maria Ratering. (Zie de vorige Nieuwsbrief)
 
Actie vrijeschool Kairos Amsterdam 
De vrijeschool Kairos in Amsterdam had een mooie spontane actie. Men zamelde
hulpgoederen  in  en  reed  met  een  bus  vol  naar  Oost-Slowakije.  De  goederen
werden afgeleverd bij Caritas in de stad Košice. Caritas verdeelt de goederen en
zorgt dat ze naar Oekraine komen op plekken waar ze nodig zijn. 
  Na een bezoek aan de grens met Oekraine, bezochten Judith en Jiska Fischer de
vrijeschool in Košice, waar vluchtelingen opgevangen worden. Zo ontstond een
vriendschap, die er toe leidde dat Kairos een aantal fluiten en etuis voor pennen
schenkt aan de vrijeschool in Košice.

Hulp buiten Nederland  

Er wordt heel veel gedaan in verschillende landen. Er zijn al meer dan 4 miljoen
mensen uit Oekraïne gevlucht, de meesten vrouwen en kinderen. Maar ook
                                                      



 binnen Oekraïne zijn er miljoenen vluchtelingen, en het worden er steeds meer.
Mannen mogen het land niet verlaten, alleen wanneer ze meer dan drie kinderen
hebben mogen ze met het gezin mee. 

Oekraïne
We hoeven niet meer te beschrijven hoe onmenselijk de situatie in Oekraïne is.
Vele  steden  liggen  in  puin.  Onder  deze  omstandigheden  is  het
bewonderenswaardig  wat  de  mensen doen.  Om te  beginnen zijn  alle  mannen
opgeroepen om op een of andere manier het land te verdedigen. Die hebben
ondersteuning nodig op allerlei manieren, wat dan door iedereen geleverd wordt
die kan helpen.  
   De scholen zijn dicht, de meeste ouders vertrokken. Vooral privescholen hebben
het moeilijk, omdat die afhankelijk zijn van ouderbijdragen. De scholen kregen
een groot bedrag van de Freunde der Erziehungskunst om de salarissen in de
eerste tijd  door te betalen. Er is tussen scholen en andere initiatieven een goede
samenwerking  om  de  hulp  af  te  stemmen  en  zich  voor  te  bereiden  op  de
wederopbouw. 
   Enkele lezers vroegen of de initiatieven in Oekraïne wel geld kunnen ontvangen.
Dat is zeker nog het geval op de meeste plekken. In Oekraïne werken wij met
name samen met de Sophia Stichting en de Associatie van vrijescholen. Binnen
de Sophia Stichting werken vertegenwoordigers van vrijescholen en initiatieven in
Oekraïne  samen.  Zo  is  er  een  werkgroep  van  de  penningmeesters  van  de
vrijescholen, die een goed beeld heeft van wat er per school nodig is. De Sophia
Stichting heeft naast een oekraïense rekening ook een rekening bij de GLS bank
in  Bochum,  waar  het  geld  sowieso  veilig  is.  Zij  kunnen  daar  altijd  over
beschikken. Deze samenwerking heeft ook voor ons een voordeel, omdat zij de
aanvragen  beter  kunnen  beoordelen  dan  wij.  Wij  kregen  bijvoorbeeld  twee
verzoeken  om  hulp  van  vrije  scholen  voor  een  erg  hoog  bedrag.  Daarover
vroegen wij door.  Uiteindelijk hebben mensen van Sophia gesprekken gevoerd
met de leiders van die scholen, die inzagen dat hun aanvragen niet reëel waren,
en ze terugtrokken. 
  Sophia geeft ook veel hulp aan individuele ouders en leraren die in de knel
kwamen door de oorlog. Zij  verwachten echter dat de behoefte aan financiële
ondersteuning  na  de  oorlog  vele  malen  hoger  zal  zijn  om  de  wederopbouw
mogelijk  te  maken.  Zij  werken  al  aan  een  visie  om  dan  de  gelden  op  een
broederlijke manier te verdelen. Voor ons is de samenwerking een grote hulp.
Steun aan de Sophia Stichting komt alle initiatieven ten goede. Voorzitter Andrej
Gorskyi wil graag hun dank uiten voor alle hulp uit Nederland. Bij deze! 

Slowakije
In Slowakije komen steeds meer vluchtelingen aan, het land grenst in het oosten
aan  Oekraïne.  Met  name de  vrijescholen  in  Bratislava  en  Košice  namen  veel
gezinnen en kinderen op. In Košice kwamen al 20 gezinnen aan. Soms om er een
tijdje tot rust te komen, zich te oriënteren en dan door te reizen. Vijf gezinnen
bleven er tot nu toe. Voor hen zoekt de school onderdak, werk, vangt de kinderen
op en geeft hen leefgeld totdat ze van de overheid iets krijgen.                         



Soms lopen ze tegen bijzondere problemen op, zoals een moeder die door de
stress aan de alcohol raakte, en niet meer voor haar dochter kan zorgen. De
vader  mag  het  land  niet  uit....De  school  moet  oplossingen  zoeken,  ook  met
professionele hulp.
 
Vanuit Bratislava schreef Andrej Szolgay: 
„Tot nu toe namen we 6 gezinnen op. We konden ze niet allemaal onderbrengen,
maar uiteindelijk lukte het via allerlei contacten. Nog drie gezinnen zijn op dit
moment onderweg naar Bratislava. De ouders van de 7e klas zamelden geld in
voor 2 gezinnen. De andere gezinnen krijgen geld vanuit de donatie van Stichting
Helias, 500.- per gezin per maand, totdat de overheid hen geld geeft. De ouders
die  de  afgelopen  week  kwamen,  moesten  heel  overhaast  vertrekken,  en  zo
hebben ze vaak bijna niets bij zich. Daarom doen we ook materiële inzamelingen
en voor spullen voor persoonlijk gebruik. 
  Afgelopen zondag hadden we hier een seminar over “Notfallpädagogik”, met
ongeveer 30 deelnemers. Het was op korte termijn georganiseerd,  maar heel
goed en waardevol.  Dat  willen we herhalen.  De Freunde der  Erziehungskunst
betaalde de reis van de docent, zodat wij er weinig kosten aan hadden. Dat gaan
we herhalen. Heel veel dank voor jullie hulp! “ (vert CB)

                                                              hartelijke groet,  Andrej Szolgay 

Tsjechië
In  Tsjechië  zijn  al  meer  dan  300.000  vluchtelingen  aangekomen.  Binnen  de
vrijescholen wordt de hulp gecoördineerd vanuit Brno. Er worden steeds meer

gezinnen  in  Tsjechië  opgevangen.
De vrijescholen spelen goed in op
de  behoeften  aan  onderwijs  voor
oekraïense  kinderen.  Er  worden
verschillende  vormen  van  lessen
aangboden,  ten dele geïntegreerd,
ten  dele  ook  gescheiden.  Het
vinden van woonruimte wordt  wel
steeds  moeilijker.  Daar  komt  men
binnen  de  vrijeschool  wereld
langzaam aan een grens, en moet
steun vragen van lokale overheden.
    Interessant om te vermelden is
een  actie  om  treinen  te

organiseren  die  vluchtelingen  ophalen  vanuit  Oekraïne  naar  Tsjechië.  Een
actiegroep kon een stuk of vijf treinen regelen, die mensen gratis naar Tjsechië
vervoeren. 



  Dit is mijn verhaal…. 

Leraren van Sofiaschool in Kyjiv vertellen :
Inmiddels zijn we bij de 6e week van de oorlog aangeland en het lijkt een lange
oorlog te worden zeggen de vrienden. Nog steeds komen er leraren, ouders met
kinderen  over  de  grens,  die  uiteindelijk  besluiten,  en  zelfs  moeten  besluiten
omdat hun huis er niet meer is om toch hun geliefde land te verlaten.
  Dit keer laten we 3 vrouwen aan het woord. Een van deze vrouwen is en blijft in
Kyjiv; zij heeft een duidelijke opdracht zoals ze dat ziet. De andere twee vertellen
iets over hun weg, na de moeizame vlucht: afscheid van je huis, van je klas, van
je collega’s, van je zoon, echtgenoot, van je geliefde land.
  Deze  vluchtstroom  van  onze  vrienden  en  bekenden  heeft  verschillende
pleisterplaatsen, waar wordt uitgerust en allengs een besef doordringt, naast alle
informatie over de oorlog in het verlaten land die voortduurt en situaties aldoor
weer anders “kleurt”. Een besef…. Wat is er gebeurd?  Wat is er gaande? Wanneer
kunnen we terug? De kinderen moeten naar school! Waar? Hoop houdt hen op de
been.  Talloze gesprekken,  helpen in de te nemen overwegingen en te nemen
beslissingen.  Digitaal  is  er  altijd  contact  mogelijk.  De Lockdowns hebben veel
ervaring gebracht. Kinderen krijgen online les, waar ze ook zijn, en verheugen
zich elkaar te zien. (CvD)

 MARINA PASSALACQUA,  Leerkracht 10e klas Sofiaschool Kyjiv. 
“Ik kom een keer per week met mijn klas bij elkaar. Een van mijn meisjes heeft
een vader die in de oorlog is, ze vreest heel erg voor zijn leven. Een jongen met
zijn 3 broers en zijn moeder zijn weggerend voor de bommen, hun buren hebben
ze in hun auto's gezet en ze hebben het kunnen overleven. 40 km van Kyjiv. Hun
hele dorp is verwoest,  hun huizen zijn er niet  meer. Hun vader verdedigt nu
Kyjiv. Veel van mijn kinderen schrijven gedichten en liedjes. Ze lezen ze voor op
onze bijeenkomsten.  Deze verzen brengen tranen in mijn ogen. Hun zielen zijn
naakt en gekwetst. Maar ze maken ook veel grapjes. Het is een eigenschap van
onze klas. Ook het klasgenootje van mijn zoon leeft nog steeds onder bommen
en  vliegtuigen,  gisteren  trof  een  granaat  hun  huis,  er  is  geen  thuis  meer,
schreeuwde hij voluit. Ze zijn in leven gebleven. Godzijdank. Zij heeft nog drie
jongere zusjes. De jongste 4 jaar oud. Ze stopte met lachen en praten van de
luide explosies.  Ze hebben geen manier om veilig te vertrekken. Haar vaders
familieleden  stierven  in  de  buurt  van  Kharyeovo,  hele  families.  Dit  is  de
moeilijkste herinnering tot nu toe. Ook onze orkest leraar verloor haar zoon in
Kyjiv na een explosie in een winkelcentrum in Kyjiv. Hij is noch in het ziekenhuis
noch in het lijkenhuis. En er is geen contact met hem. Ik vermoed het ergste.
Twee leerlingen zijn naar hun grootmoeder in het bezette gebied van Moldavie
gevlucht. Dat is geen goede plek, ze willen nu naar een vrije school.“ 

KATERYNA  MALIARCHYK, leerkracht van de 3e klas, Sofiaschool, Kyjiv
Dit is de tweede keer dat ik vlucht voor de oorlog. De eerste keer was acht jaar
geleden. Ik woonde in Donetsk en de Russen kwamen daarheen. Op dat moment
was ik zwanger - de 8e maand - en ik had een kind van 4 jaar oud. We woonden



dicht bij het vliegveld waar gevochten werd. Toen het steeds gevaarlijker werd,
besloten we om twee weken vakantie te nemen in het westen van Oekraïne. We
namen maar één koffer mee. Ik geloofde toen nog niet dat de oorlog naar mijn
geboortestad was gekomen. Ik ontkende wat mijn ogen zagen. Ik hoopte dat
alles snel voorbij zou zijn, want dat kon gewoon niet in de moderne wereld. 
Maar we zijn nooit meer teruggekomen. Ik ben sinds die tijd nooit meer thuis
geweest.  Mijn appartement werd niet verwoest en mijn vader bleef  er  wonen
omwille van zijn werk. Hij weigerde te vluchten en zei: "Wie heeft me nodig op
andere plaatsen? Hoe kan ik een nieuw huis en een nieuwe baan vinden? Hier is
mijn thuis." Mijn moeder is in Avdiivka blijven wonen. Sinds 2014 is er een grens
tussen de twee steden, die niet meer overgestoken kan worden. 
Na een verblijf van twee weken in het westelijk deel van Oekraïne nodigde mijn
vriendin ons uit om een tijdje in haar huis te komen wonen. Ze was al veel eerder
naar Kyjiv verhuisd en was bereid om te helpen. Mijn tweede kind is in haar huis
geboren. Nu helpt dezelfde vriendin mij in Duitsland. Ze is drie jaar geleden met
haar gezin naar Duitsland verhuisd. 
Op 24 februari werd ik heel vroeg wakker, ik had een heel vreemd voorgevoel. En
binnen  een  uur  om  05:00  uur  hoorde  ik  het  geluid  van  explosies  en
oorlogsvliegtuigen. Nogmaals. Ik kende deze geluiden zeer goed. 
Door de eerdere ervaring kon ik heel snel handelen. Ik ontkende de realiteit niet.
Ik pakte alle spullen en we vluchtten weer. Nu uit Kyjiv. Bijna 24 uur rijden naar
Ivano-Frankivsk, de stad in het westen van Oekraïne. Mijn zus woonde daar. Dus
ik verbleef een tijdje in haar appartement. Daarna zijn we naar Duitsland gegaan.
Twee dagen en nachten brachten we door aan de grens met Polen. Ik was de
mensen  uit  de  naburige  dorpen  erg  dankbaar,  ze  gaven  ons  gratis  warme
maaltijden, stonden ons toe om de WC te bezoeken. 
   Na het passeren van de grens, reed ik drie dagen naar het huis van mijn
vriendin.  Slechts  een week na de aankomst in  mijn  nieuwe tijdelijke verblijf-
plaats, begon ik mezelf te voelen. Ik begon te huilen. Ik besefte dat ik voor de
tweede keer mijn huis kwijt was. Ik geloof niet dat de oorlog snel zal eindigen.
Dus  moet  ik  opnieuw een  nieuw leven  beginnen  met  één  koffer.  Dankzij  de
mensen hier begonnen mijn kinderen naar de Waldorf school te gaan. Ze zijn blij,
want ondanks de vreemde taal is de Waldorf school vertrouwd voor hen. En ik
begon kinderen van mijn klas online les te geven. Ik was klassenleraar van de 3e
klas op de vrijeschool in Kyiv. Ondanks het gevoel van verwarring ga ik door met
mijn leven. Ik ben dankbaar aan iedereen die me helpt om het te leven.” 
    
ANASTASIA ANNENKO, Schoolarts van Sofiaschool, Kyjiv
“Mijn  naam is  Anastasiia  Annenko,  met  mijn  moeder  Gala  kwamen  we  naar
Duitsland op 2  maart. Onze reis duurde 5 dagen. Wij komen uit Kyjiv, en we
besloten onze woonplaats te verlaten op 25  februari,  toen Russische soldaten
naar Kyjiv kwamen door de straat waar wij woonden. De weg was lichamelijk en
geestelijk niet gemakkelijk. Het was heel moeilijk voor mij om te beseffen dat ik
in zo'n moeilijke en gevaarlijke situatie vastzit, en anderen niet kan helpen.
Nu verblijven we in Bielefeld bij onze vrienden. Ik ben kinderarts en mijn moeder
is kunstzinnig therapeute. 



  Op het moment dat we een veilige plek bereikten, groeide onze wil om Oekraïne
te helpen 10 keer in ons! En, samen met mijn Duitse vrienden organiseerden we
een  "help-web"  om  Oekraïense  families  te  helpen  bij  het  vinden  van  een
verblijfplaats en vrijescholen voor kinderen. Het blijkt voor ouders heel belangrijk
te zijn om kinderen een "veilige plek"  te  geven in vrijescholen,  waar ze zich
"thuis" kunnen voelen - en nu horen we dat kinderen hun gevoelens over school
precies zo uitdrukken:- "natuurlijk is het anders vanwege de taal, en ik begrijp er
niets van, maar ik voel me, alsof ik thuis ben: dezelfde muren, dezelfde kunst,
dezelfde mooie en vriendelijke mensen om me heen".
In Kyjiv werkte ik als schoolarts in de Kyjiv Waldorf school "Sofia". Nu blijf ik in
contact met de leraren. Sommigen van hen zijn nog steeds in Kyjiv, anderen zijn
verspreid over heel Europa, maar meestal landen onze leraren en hun families in
Duitsland  (in  verschillende  steden).  Nu,  1  maand  na  het  begin  van  deze
verschrikkelijke oorlog, missen we elkaar allemaal heel erg en hebben we een
droom om oekraïense tijdelijke klassen te organiseren in een paar scholen in
Duitsland en onze families en leraren daar te verzamelen, om samen te zijn.
En natuurlijk blijf ik in contact met mijn goede vrienden die in Oekraïne blijven,
sommigen van hen waren niet in staat om te vertrekken (mannen), sommigen
wilden hun echtgenoten niet verlaten, sommigen wilden blijven en helpen om ons
land te verdedigen! En ik ben heel erg trots op hen! En ik bid elke dag om hen in
leven te houden!” 

Deze  vrouwen,  pioniers  vrouwen,  gaan  door.  Willen  en  zullen  hun  bijdragen
leveren, waar dan ook….(CvD)

Kaarten acties   

Natalja  Yeschenko  is  schilderes  en  lerares  op  de
vrijeschool  in  Kyjiv.  Van  haar  toonden  wij  al  enkele
beelden  in  voorgaande  Nieuwsbrieven.  Natalja  is
inmiddels  gevlucht  naar  Zwitserland.  Carla  en  Louise
begonnen een actie om het beeld van de „Groene Engel“
te drukken en verkopen: 

Beeld van engel - 
Wij  hebben  1000  kaarten  op  stevig  papier,  A5 formaat
laten drukken. Het geld wat we daar mee ophalen, gaat
naar onze Hulpkring voor steun aan Oekraïne. Het is een
beeld geschilderd door Natalya Yeschenko, zij heeft hier

toestemming  voor  gegeven.  De  engel  van  de  hoop  tussen  duister  en  licht.
Wanneer u ook een setje van 10 kaarten zou willen kopen à 30 euro, kunt u die
bestellen bij Louise Kelder, via haar mailadres. louisekelder@casema.nl -  Graag
uw adres daarbij vermelden.

mailto:louisekelder@casema.nl


  Antrovista  
Antrovista heeft voor de Hulpkring een pagina aangemaakt. Daarop kunt u de
informatie en berichten van de Hulpkring vinden. Daarnaast is  er  een rubriek
“Achtergronden”  over  de  gebeurtenissen  in  Oekraïne.  Er  zijn  verschillende
inzichten en gevoelens over alles wat er gebeurt, en net als in coronatijd, soms
best beladen. Als Hulpkring willen we ons daar niet in mengen, maar ons vooral
concentreren op de hulp. De inhouden die de rubriek “Achtergronden” komen zijn
vrij om te downloaden en geheel voor verantwoording van de auteurs. Als eerste
plaatsten  wij  een  gesprek  met  Yaroslava  Black-Terletska,  opgegroeid  in  West-
Oekraïne,  nu  werkzaam als  geestelijke  in  Keulen.  Het  gesprek  gaat  over  de
historische en culturele context van het conflict.  
  Ook  gaan  we  een  plek  maken  voor  persoonlijke  verhalen.  Er  is  zoveel  te
vertellen, dat niet alles in de Nieuwsbrief opgenomen kan worden. Het is allemaal
nog in de steigers, dus volg ons! Wij danken Antrovista voor deze ondersteuning! 

Hier kunt u onze pagina vinden: https://www.antrovista.com/ukraine.html

  Benefietconcert  

Woensdagmiddag 27 april 

Projectkoor  “Tranen  en  Troostende  Engelen”  olv
Madeleine  Ingen  Housz  en  de  Oekraïnse  zangeres
Maryana  Golovchenko. Maryana  zal  MET  publiek  en
VOOR publiek zingen. De entreeopbrengst gaat geheel
naar een Project waarmee Maryana is verbonden. 

Impressie Programma koor:
•P. Stopford – lully lulla
•Schütz – Verleih uns
•M. Lauridsen – O Magnum Mysterium
•P. Vasks – Pater noster (Letland)
•J. Rheinberger – Abendlied
•N. Kedrov – Otce Nash (Rusland)
•M. Lysenko – Bozjr Welykyj (Oekraïne)

entree is 50,-, kleine beurs is welkom voor 25,- Opgeven: https://podium-beaufort.nl/
Het beauforthuis - Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz – Tel: 0343 49 18 58 –                                                        
mail: info@beauforthuis.nl 

mailto:info@beauforthuis.nl
https://www.antrovista.com/ukraine.html


  Over de Hulpkring Oekraïne  

De Hulpkring Oekraïne is eind februari opgericht door Cornelis Boogerd van de
Werkgroep Tsjechië en Slowakije,  en Carla  van Dijk  en  Louise Kelder  van de
voormalige werkgroep Oekraïne en Rusland, beide werkgroepen werkten jaren
met Stichting Helias samen, tot die vorig jaar besloot een andere koers te gaan
varen. Wij hebben 30 jaar ervaring in ondersteuning van de vrijeschool beweging
in  de  genoemde  landen,  en  besloten  onze  krachten  te  bundelen  en  onze
netwerken te verenigen voor deze actie. Daartoe konden we een rekeningnummer
openen bij de Iona Stichting. We werken internationaal samen met de Freunde
der  Erziehungskunst,  de  ECSWE  (European  Counsel  for  Steiner  Waldorf
Education), met de landencoördinatoren van verschillende landen voor deze actie,
en natuurlijk met scholen, organisaties en vele mensen in Oekraïne zelf. 
In Nederland werken we samen met de Iona Stichting, het IHF (Internationaal
Hulpfonds),  de  VVS  (Vereniging  van  Vrije  Scholen),  Stichting  Helias,  en  met
lokale hulpkringen of individuele mensen die opvang aanbieden.  
   Wij willen in deze situatie vluchtelingen helpen aan onderdak of op andere
manieren.  Zo  begeleiden  we  een  aantal  van  hen  op  afstand  naar  opvang  in
Slowakije, Tsjechië of Duitsland. Verder geven we ondersteuning en informatie
aan mensen die in Nederland vluchtelingen opvangen. In Oekraïne helpen wij
mensen om daar te overleven en hun leven na de oorlog weer op te bouwen,
waar een aantal nu al mee bezig zijn. Door middel van deze Nieuwsbrief houden
we u op de hoogte van de acties. U kunt ons financieel steunen op onderstaande
rekening.

IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40  van de IONA Stichting, onder vermelding van
NOODHULP Oekraïne, of  fonds 2755. U kunt in dit fonds ook schenken via de
website van de Iona Stichting: 

https://www.iona.nl/schenken-algemeen/direct-schenken/

                           Hartelijk dank voor uw medeleven en ondersteuning, 

                                   Namens de Hulpkring Oekraïne: 

                                            Louise kelder – louisekelder@casema.nl

                                            Carla van Dijk - carlavandijk7@gmail.com

                                            Cornelis Boogerd – meel@soverin.net

mailto:meel@soverin.net
https://www.iona.nl/schenken-algemeen/direct-schenken/

