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 Cornelis Boogerd: meel@soverin.net                                                   – 24-6-2022 -      

                    Kaarten die leerlingen van de vrijschool in Charkiv maakten voor de soldaten 
                       die hun stad verdedigen. (zie ook het verhaal van lerares Yaroslava Hurina in 
                       deze Nieuwsbrief) “Slava Oekraïna” (Heil, of Glorie voor Oekraïne) komt als leuze 
                       vaak terug. Evenals de gouden drietand, die vanaf 1996 officieel als symbool van 
                       Oekraïne werd vastgelegd. De gouden drietand verwijst naar de tijd van Vladimir 
                       de Heilige, die heerser was van het Rijk van Kyjiv in de tiende eeuw. (CB) 
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Beste mensen, 

hierbij ontvangt u de zesde Nieuwsbrief van de Hulpkring Oekraïne. Het is een
bijzondere  opgave  om  mee  te  bewegen  met  de  ontwikkelingen,  die  steeds
verschuiven. Alles hangt vast aan het verloop van de oorlog. Voorlopig lijkt daar
nog  geen  einde  aan  te  komen.  Rusland  heeft  een  groot  deel  van  zuidoost
Oekraïne  in  handen,  maar  Oekraïne  blijft  zich  verzetten,  en  doet  zelfs
tegenaanvallen. Het lot van miljoenen mensen hangt aan deze strijd vast. Mensen
kunnen hun leven niet opbouwen of plannen maken, omdat de toekomst onzeker
is. Een aantal oekraïeners is weer terug gereisd naar gebieden waar het relatief
rustiger lijkt. Maar we horen ook van veel mensen die nog in Oekraïne bleven, dat
ze  nu overwegen om weg te  gaan.  Men verwacht  een  zware  winter  door  de
economie die inzakt en door gebrek aan brandstof.
  De opvang lijkt verder gestabiliseerd. In Nederland zijn er meer dan 65.000
oekraïense vluchtelingen. Behalve het aanbieden van onderdak wordt van alles
voor hen gedaan door vrijwilligers en overheid. Meis Saltet doet een oproep om
deze zomer een weekje aan hen te besteden, en de vele mogelijkheden die de
vrijeschool pedagogie biedt daarvoor in te zetten. 
    Zoals  eerder  aangegeven hebben de kinderen  onze  bijzondere  aandacht.
Volgens de openbare aanklager in Oekraïne zijn er 286 kinderen gedood door de
oorlog, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. (11-6-2022). Het
lijkt erop dat scholen en ziekenhuizen een strategisch doelwit zijn voor de Russen.
Er zijn al  1970 scholen geraakt,  waarvan 194 volledig verwoest zijn.  In deze



Nieuwsbrief beschrijft  Yaroslava Hurina  op roerende wijze haar bijzondere band
met de kinderen van  de vierde klas in de vrijeschool van Charkiv. De school is
gesloten,  de  kinderen  zijn  uitgewaaierd,  maar  zij  heeft  nog  steeds  intensief
contact met hen en met hun ouders. Een beeldverhaal. 

   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 enige achtergrond informatie:
 
 https://www.antrovista.com/ukraine.html

 Opvang in Nederland 

Lokale Hulpkringen
Enkele mensen boden aan om vluchtelingen thuis op te vangen. Daar zijn we heel
blij mee! We staan open voor meer aanbiedingen, want we denken dat er nog
meer vluchtelingen zullen komen. Wij stimuleren daarbij de vorming van lokale
hulpkringen van  mensen  die  elkaar  kunnen  aanvullen  en  steunen  met  de
opvang. Zo’n hulpkring kan ook gevormd worden wanneer vluchtelingen in een
voorlopige opvang van de gemeente wonen,  en niet  ergens prive opgevangen
kunnen worden. Een groepje van bijvoorbeeld vier mensen kan zich voorbereiden
door te zien wat de mogelijkheden, procedures en contacten zijn. Ook dan zijn de
vluchtelingen  blij  met  begeleiding  op  verschillende  gebieden,  en  gewoon  met
warme aandacht. Wie daar interesse voor heeft kan zich bij ons aanmelden met
een vragenlijstje dat op onze webpagina gedownload kan worden. 

Geef een zomerweek! - Oproep van Meis Saltet

Beste collega's van de vrijeschool en andere geïnteresseerden,

Hierbij wil ik een oproep doen, om een week van je zomervakantie of langer te
werken met oekraïense vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland verblijven.
Dit kun je individueel doen, of misschien met een groepje leraren van je school.
Als vrijeschool leraren hebben we zoveel te bieden wat nu nodig is, we kunnen
gaan boetseren, schilderen, zingen, tekenen, gedichten reciteren, toneelspelen en
nog veel meer. Laat me iets vertellen over mijn eigen ervaringen van de laatste
weken. Ik ben opgeleid op de VPA als docent voor de onderbouw. Ik ben nu
gepensioneerd. Na een aantal jaren op de vrijeschool te hebben gewerkt, heb ik
een aanvullende opleiding gedaan, als docent Nederlands als Tweede Taal.



Ik  heb  de  afgelopen  25  jaar  gewerkt  als  docent  NT2  in  het  Volwassenen
Onderwijs. Daarbij altijd rijkelijk puttend uit mijn ervaringen op de vrijeschool.

Twee maanden geleden kreeg ik een brief in de bus met de mededeling, dat er in
mijn woonplaats een vluchtelingencentrum voor 100 vluchtelingen uit Oekraïne
zou worden geopend, vlak achter mijn huis. Ik heb me meteen gemeld en heb de
gemeente  laten  weten,  dat  ik  voor  een  groep  van ongeveer  10  mensen  een
cursus Nederlands kon geven voor 8 weken. Ik heb mij niet verbonden aan een
organisatie die dit soort activiteiten organiseert, want ik weet uit ervaring dat dat
veel obstakels en vertraging geeft.

Ik ben inmiddels 5 weken aan het werk met mijn groep en het gaat goed.
Ik gebruik al mijn kennis en vaardigheden opgedaan in het NT2-onderwijs, maar
vooral ook alle fantastische mogelijkheden die ik ken uit de vrijeschool.
Ik  gebruik  gedichten  om  te  reciteren,  rollenspelen  en  toneel  om  bepaalde
vaardigheden te oefenen. Denk aan thema's als: "boodschappen doen" of "het
gesprek bij de dokter". Ook probeer ik de mensen te laten zingen en tekenen.

Nu  de  woordenschat  iets  gegroeid  is,  laat  ik  de  cursisten  ook  briefkaarten
beschrijven met kunstwerken van Nederlandse schilders, zoals de slaapkamer van
van  Gogh  (meubels,  kleuren).  Deze  week  laat  ik  een  aantal  schilderijen  van
Rembrandt de ronde doen, zoals zelfportretten, Titus, David en Saul en de Poolse
Ruiter. Deze moeten ze dan proberen te beschrijven, eerst: " Wat zie je?", en
"Welke kleuren zie je?" en daarna ga ik proberen er nog wat dieper op in te gaan:
"Hoe kijkt deze man of vrouw, of dit kind." Tot zover iets over mijn aanpak en
werkwijze.

Ben je ook geïnteresseerd geraakt en wil je iets doen? Dit zijn mijn tips:

Je kunt je aansluiten bij een van de zomerscholen die Nederlandse gemeenten
organiseren  voor  vluchtelingenkinderen  en  daar  aanbieden  te  zingen,  te
vormtekenen, te schilderen of toneel te spelen met de kinderen.
Je werkt dan met vluchtelingen uit alle landen, dat is een goede zaak.
Verder  hebben  de  Nederlandse  bibliotheken  de  taak  anderstaligen  te
ondersteunen. Elke bibliotheek in Nederland heeft tegenwoordig een Taalhuis of
een Taalpunt.

Er zijn cursussen voor vrijwilligers bij de bibliotheek, georganiseerd door: Lees en
Schrijf!  Want  je  kunt  niet  zomaar  anderstaligen  les  geven.  Dat  vraagt  wel
scholing. Zij hebben een goed oefenprogramma, ook in het oekraïens:
www.Oefenen.nl. Ook Vluchtelingenwerk heeft cursussen voor vrijwilligers.

Ik laat mijn cursisten voor hun huiswerk gebruikmaken van de site www.Vertalen.nu
Nederlands-Oekrains. Bij dit programma is een audio knop. De cursisten kunnen
dan rustig zelf de nederlandse uitspraak oefenen van een woord of van een stuk
tekst.



In de bibliotheek staan bij het Taalpunt een aantal goede leesboeken, methodes
en grammatica boeken. Een grammaticaboek, kan ik van harte aanbevelen voor
zelfstudie. Achterin het boek staat een sleutel. Het boek heet: "Klare taal!" en is
geschreven door Jenny van der Toorn-Schutte, de uitgever is Boom.

Natuurlijk  is  het  ook  fantastisch,  wanneer  vrijescholen  in  Nederland
vluchtelingenkinderen  opnemen.  in  hun  klassen  of  zelf  een  zomerschool
organiseren.

                                                          Met vriendelijke groeten,

                                                                                             Meis Saltet

Problemen bij terugkeer

De situatie in Oekraïne verdeelt het land op het moment in veilige en onveilige
gebieden. In het zuiden en oosten wordt hevig gevochten. In het noorden en
westen  is  het  relatief  rustig.  Veel  oekraïeners  die  naar  het  buitenland  zijn
gevlucht willen graag weer terug. Sommigen om er te blijven, anderen alleen
tijdelijk om iets te regelen of familie te zien zo lang het kan. In Oekraïne is men
ook  bang  dat  Belarus  de  aanval  gaat  openen  in  het  noorden.
Voor degenen die niet geregistreerd staan in West-Europa is er een periode van
180 dagen dat ze vrij mogen reizen. Die loopt af vanaf eind augustus, dan is het
een half  jaar  geleden dat  de oorlog begon.  Deze mensen kunnen na die  tijd
problemen  krijgen  om terug  te  keren  naar  het  westen.  Hetzelfde  geldt  voor
mensen die nog geen officiële sticker hebben van de IND in Nederland, waarmee
ze kunnen bewijzen dat ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. De IND is
nog niet voorbereid om een grotere uitgave van de stickers, die in het paspoort
geplakt worden. Wanneer u oekraïeners begeleidt, is het goed hier op te letten
wanneer ze tijdelijk naar Oekraïne willen. 

Hulp buiten Nederland  

Oekraïne

De Sophia Stichting : 
Zoals meermaals beschreven werken wij nauw samen met de Sophia Stichting.
Dit is een verband van mensen uit meerdere werkgebieden, zoals vrijescholen,
heilpedagogie,  euritmisten  en  medici.  Wij  volgen  hierin  het  principe  van
“zelfbestemming”. Zo is er bijvoorbeeld een afstemming dat wij geen individuele
aanvragen van studenten behandelen, maar hen doorverwijzen naar Sophia. Zij
kunnen  dat  beter  beoordelen  dan  wij  vanuit  Nederland.  Wij  kunnen  dan  wel
Sophia  steunen  om  dit  werk  te  doen.  Zo  functioneert  het  al  in  de  praktijk,
bijvoorbeeld met studenten van het lerarenseminar. 



Slowakije
In Slowakije worden een aantal gezinnen opgevangen door de vrijescholen. Op
het  moment  is  de  situatie  stabiel.  De Associatie  van vrije  scholen kreeg  een
donatie van Stichting Helias in maart. Daarmee werden de gezinnen geholpen om
de tijd  te  overbruggen  tot  ze  een  uitkering  van  de overheid  kregen,  en  ook
werden seminaren over trauma-pedagogie hiervan betaald. 

Chrotta-estafette naar Odessa 

Ettje  Ferwerda  uit  Nijmegen bood ons  een  ¾ chrotta  aan,  een  therapeutisch
muziekinstrument dat lijkt op een cello. We vonden er een goede bestemming
voor  bij  Alla  en  Peter  Selikhanovich uit  Odessa,  die  in  hun muziekwerkplaats
therapeutisch werken met vluchtelingen, kinderen en volwassenen. Ook werken
zij bijvoorbeeld met mensen uit Marioepol en Cherson. Dat was mooi, maar het
vervoer moest nog wel geregeld worden... Het lukte om dat te organiseren in
enkele etappes: 1. Carla van Dijk haalde de chrotta op bij Ettje in Nijmegen en
bracht  hem  naar  oekraïeners  uit  Odessa  in  Kassel  –  2.  Andrey  Gorsky,  de
voorzitter van de Sophia Stichting in Oekraïne, verblijft tijdelijk in Duitsland, maar
moest voor een week terug naar huis in Kyjiv om een aantal dingen te regelen.
Hij kon de chrotta op 15 juni in zijn auto meenemen – 3. Vanaf Kyjiv werd de
chrotta naar Odessa vervoerd met de oekraïense post. Dit is wat Peter en Alla
schrijven over hun werkplaats: 

 
            Muziek werkplaats Consonant – Odessa 

“Hallo,  wij  zijn  waldorf  muziekleraren  van  “Consonant  -  het  Centrum  voor
ontmoeting  met  de  kunsten”  in  Odessa.  Hier  organiseren  wij  het  project:



“rehabilitatie  van  oorlogsslachtoffers”.  Iedereen  kan  daaraan  meedoen,
volwassenen  en  kinderen.  Bij  onze  ontmoetingen  geven  wij:  kunstzinnige
therapie,  muziektherapie,  schilderen,  euritmie,  vormtekenen,  boetseren,
bezigheidstherapie, handwerk, naaiwerk, sociaal spel. Wij zijn dankbaar voor uw
hulp  niet  alleen  financieel,  maar  ook  met  muziekinstrumenten  en  handwerk
materialen.  We geven lessen van een uur  voor  kinderen en  volwassenen,  en
hebben een kleuterschool voor kind-vluchtelingen.”   

                                     Alla en Peter Selikhanovich, en Natalia Mykyta

 Over de kinderen…. 

In de vorige Nieuwsbrief beschreven we onze speciale aandacht voor de kinderen
in deze oorlog. De oorlog laat diepe sporen na in hun leven, die ze bij zich zullen
blijven dragen. Veel kinderen zijn gevlucht, naar het westen of in Oekraïne zelf.
Hieronder volgt een persoonlijk verhaal van Yaroslava Hurina, klassereraar van de
4e klas in Charkiv, over haar bijzondere ervaringen met haar kinderen in deze
tijd.  

Yaroslava Hurina – lerares vrijeschool Charkiv 

Yaroslava  Hurina  is  lerares  van  de  vierde  klas  in  de  vrijeschool  “Divosvit”
(Wonderwereld) in Charkiv. Deze stad is zwaar getroffen door de beschietingen,
veel mensen zijn gevlucht, de school moest dicht. En in deze tijd is het opnieuw
onrustig  in  Charkiv.  Hieronder  vertelt  zij  vol  liefde  en  hoop  over  haar  klas.
Yaroslava  is  ook  uit  Charkiv  gevlucht,  maar  verblijft  in  een  andere  stad  in
Oekraïne. Zij is steeds in contact met haar leerlingen en hun ouders die overal
zijn verstrooid. Het is vooral een beeldverhaal geworden. Hoewel het wat meer
ruimte inneemt wilden wij dit verhaal toch zo opnemen. (vert. CB) 



“Mijn naam is Yaroslava Hurina. Ik kom uit Charkiv en werk op de vrijeschool 
“Divosvit”. Ik schrijf heel graag iets over mijn klas voor jullie Nieuwsbrief. 

   

En dit zijn mijn kinderen. Zo zag ik ze op hun eerste dag op school, vier jaar
geleden. Kijk eens naar hun gezichten. Ze zijn zo verschillend……



vrolijk                                   ernstig                               bedachtzaam

  

ondeugend                            nieuwsgierig                  klaar om vragen te stellen

                  Deze gezichten werden allemaal zo vertrouwd, we waren 
                  vier jaar samen, vier jaren vol met studies…



       

We reisden samen                 We gingen kamperen          we bouwden een huis

                 

We maaiden rogge           we vierden verjaardagen                 en advent

                            
         

We speelden toneel                  we bakten koekjes             we hadden plezier



Dit  was  ons  leven  tot  24  februari.  We hadden vele  plannen en  dromen.  We
bereidden ons voor op het toneelstuk, en droomden van een kanotocht. Maar dat
veranderde allemaal in één dag…

                                                         
                                                         
                                                         

Mijn stad is verwoest. Mijn 
kinderen zijn verstrooid naar alle 
windstreken…..
                           
                                                 
God zij dank dat ze allemaal nog 
in leven zijn…..
   

       

Dit is Nastia. Terwijl haar      Dit is Masha. Haar gezin       Dit is Vlada. Zij maakt 
vader vecht aan het front,    bleef in Charkiv. Zij slapen    camouflage-netten met
doet zij met haar moeder     in de schuilkelder, en bak-     haar moeder en vele
en zuster vrijwilligerswerk    ken brood voor de soldaten.    andere vrouwen.



             

Ksyusha demonstreerde met      Marko met zijn moeder, die in
haar moeder in Wenen voor       Tsjechië haar schilderijen exposeert
steun aan Oekraïne                   voor hulp aan Oekraïne 

Matvey leerde het oekraïense volkslied zelf op zijn fluit. Mijn leerlingen tekenen
kaarten voor de soldaten (zie titelbeeld), en verzamelen goederen en speelgoed
voor de vluchtelingen. Zij missen allemaal hun stad, hun thuis en hun school. Zij
dromen er allemaal van om terug te keren naar hun vertrouwde leven, zo snel
mogelijk. En dat zal ook gebeuren! Maar als ze terugkomen zijn ze wel veranderd
– volwassen, wijs, en sterk van geest. Nu weten zij wat vrede, eer, geweten,
rechtvaardigheid, wederzijdse hulp en troost, heldendom en medeleven zijn. Zij
leerden dat niet uit boeken, maar door hun eigen ervarig. Ik ben trots op mijn
leerlingen, mijn land en mijn volk. Onze huizen zijn vernietigd, maar onze geest
is sterk, onze harten zijn open, onze gedachten zijn gericht op de toekomst.  

                                                                               

Acties voor Oekraïne 

Acties op vrijescholen

    De vrijescholen kunnen van alles doen voor Oekraïne. Meis Saltet gaf eerder al
enkele  suggesties.  Scholen  zijn  ook  zelf  creatief,  zoals  blijkt  uit  acties  in
Apeldoorn en Zutphen. Vrijeschool „De Zonnewende“ in Zutphen haalde 2500.-
euro  op  voor  Oekraïne.  Over  deze  actie  hopen  we  meer  te  vertellen  in  de
volgende  Nieuwsbrief.  Hieronder  volgt  een  bericht  over  de  uitreiking  van  de
opbrengst  van  een  sponsorloop  van vrijeschool  De  Vijfster  in  Apeldoorn.  Een
cheque werd op 21 juni aan de Hulpkring uitgereikt. 



Sponsorloop Vrijeschool “De Vijfster” in Apeldoorn

Vrijeschool De Vijfster in Apeldoorn organiseerde een sponsorloop ten bate van
Oekraïne. De 1e t/m de 6e klas deden daaraan mee. De opbrengst: € 3809,04.
De helft daarvan werd op 21 juni uitgereikt aan de Hulpkring. Hartelijk dank!

Namens de “Hulpkring Oekraïne” mocht ondergetekende dit bedrag als geschenk
ontvangen, door twee leerlingen overhandigd en geschreven op een blad in de
kleuren van de Oekraïense vlag.

Voor  een  zaal  vol  kinderen  met
verwachtingsvolle gezichten, zaten wij met
zijn  vijven  op  het  podium:  Marijcke  en
Frans  van  Hasselt,  woonachtig  in
Apeldoorn, die Kyril  en Tanja uit  Charkov
(Oekraïne) hadden meegebracht.
Ik  vertelde  eerst  over  dat  grote  land
Oekraïne, drie dagen reizen van oost naar
west  en  de  taalvraag,  die  daar  leeft:
Russisch  en  Oekraïens.  Het  omstreden
land,  met  maar  heel  korte  tijden  van
onafhankelijkheid.  In  1995,  kort  na  de
laatste  onafhankelijkheid  van  de

Sovjetunie in 1991, ben ik er voor het eerst geweest. Er zijn nu acht Vrijescholen,
waarvan sommige uitgegroeid tot aan de 10de klas. Maar nu zijn die scholen
leeg. De kinderen houden zich op in schuilkelders of zijn verspreid over Europa:
Spanje,  Slowakije,  Zweden,  Duitsland.  De  klasseleraar  bereikt  ze  door
zoomlessen.
  Daarna vertelde Tanja over hun vlucht uit Oekraïne, eigenlijk direct nadat ze om
5 uur wakker werden van de bominslagen en iedereen in de stad in paniek was.
Charkiv ligt dicht bij de Russische grens. Eerst naar haar ouders, maar toen het
daar ook niet rustig bleef richting Holland, waar een tante woont, getrouwd met
een Hollandse man met hun dochtertje van 5 jaar en een zoontje van 10 jaar.
Kyril kwam later met de auto nagereisd. Ze wilden eigenlijk terug gaan, maar het
is nu weer te gevaarlijk en onrustig. “De stad leeft, maar is dood” zegt Kyril.
Nu zoeken ze hier in Holland een baan. Ze verblijven in het vakantiehuisje van
Marijcke en Frans. Frans vertaalde woordelijk vanuit het engels, maar vroeg hen
ook de Russische en Oekraïense taal te laten horen. Op het laatst liet Kyril nog in
drie talen het woord “liefde” horen: in het engels: love, in het Russisch: Любовь
(Ljoebóv),  in  het  Oekraïens:  Кохаиня  (Kochánija).  Daarmee  liet  hij  zijn
dankbaarheid zien zo welkom te zijn in Holland!
De kinderen kregen nog gelegenheid om vragen te stellen: Verlang je nog wel
eens terug naar Oekraïne? Hoe vinden je kinderen het hier? Het allerbelangrijkste
antwoord was: ja, wij verlangen terug te gaan naar Oekraïne, maar om hier in
een veilige omgeving, een veilig land, te zijn is het allerbelangrijkste. Zoonlief
maakt zich wel eens ongerust: kan de oorlog ook hier komen?
                                                                                                Louise Kelder



Antrovista  

Antrovista heeft voor de Hulpkring Oekraïne een webpagina 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 in de rubriek “Achtergronden” komen
zijn vrij om te downloaden en geheel voor verantwoording van de auteurs. 
Onlangs werden twee nieuwe bijdragen geplaatst: 

1. Yaroslava Black-Terletska – Stalins koeien, 
Poetins tinnen soldaten.
Yaroslava  Black-Terletska  is geboren  in  West-
Oekraïne,  nu  werkzaam  als  geestelijke  in  de
christengemeenschap in  Keulen. Zij  beschrijft  op
aangrijpende en persoonlijke wijze hoe de politiek
van Rusland het  leven van haar  en haar  familie
heeft  belast.  Haar  perspectief  is:  oorlogen  over
territorium horen niet meer in deze tijd thuis. Het
gaat niet om het veroveren van grondgebied, maar
om een strijd van waarden.

2.  Louise  Kelder  -  Kunstkring  1919,  wat  heeft
Oekraïne aan Europa bij te dragen?
Louise schrijft daarover: “Een eeuw na een korte
turbulente periode van onafhankelijkheid vond in
Kiev de conferentie plaats “Soul of Europe” 2017,
waarbij ik aanwezig kon zijn. Dankzij een             

Beeld: Natalja Yeschenko       toegewijde vertaalster kon ik daarin een werkgroep
                                           meemaken over het geestelijk reveil in de tijd na de
WO 1 en na de revolutie in Rusland, toen ook het Goetheanum tot stand kwam.
Deze  periode  zou  helemaal  in  de  vergetelheid  zijn  geraakt  onder  het
Sovjetbewind, ware het niet dat één man in staat was, na zijn terugkeer in 1991
naar  Oekraïne,  de  betrokken  kunstenaars  weer  tot  leven  te  wekken  en  hun
gedachtegoed  in  de  aandacht  te  brengen.  En  daardoor  de  antroposofie  te
ontdekken! “

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



 Kaartenactie Natalja Yeschenko 

De  engel  van  de  hoop  tussen  licht  en  duister.
Natalja Yeschenko is schilderes en lerares op de vrijeschool
in  Kyjiv.  Natalja  is  inmiddels  gevlucht  naar  Zwitserland.
Carla en Louise begonnen een actie om het beeld van de
„Groene Engel“ te drukken en verkopen: 

Wij  hebben 1000 kaarten op A5 formaat laten drukken.
Het  geld  dat  we  daarmee  ophalen,  gaat  naar  onze
Hulpkring  voor  steun  aan  Oekraïne. De  kaartenactie
verloopt  tot  nu  toe  zeer  voorspoedig,  waarvoor  we  u
hartelijk  danken!  Er  zijn  nog  rond  10  setjes  met  10
kaarten  te  bestellen.  U kunt een  setje  van  10  kaarten

bestellen à 30 euro, bij Louise Kelder, via haar mailadres. louisekelder@casema.nl
-  Graag uw adres daarbij vermelden.

  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, zoals de
Stichting Sophia. 
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 begeleidden we een aantal  van hen op afstand naar  opvang in
Slowakije, Tsjechië, Duitsland of Nederland. 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. Wij ondersteunen er verschillende
projecten. 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


