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De aartsengel Michaël beschermt Oekraïne
Tekening van Hannusya, 10 jaar
Narine Maltseva verbond deze tekening met een spreuk van Rudolf Steiner:
Geest der overwinning!
Doorvlam de onmacht
Van angstige zielen
Verbrandt de zelfzucht
Ontsteek het medelijden
Opdat zelfloosheid,
De levensstroom van de mensheid,
Vloeit als bron
Van geestelijke wedergeboorte.
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Beste mensen,
hierbij ontvangt u de achtste Nieuwsbrief van de Hulpkring Oekraïne. Na een
wat langere zomerpauze zijn we weer terug. Helaas woedt de oorlog nog verder,
hoewel het lijkt dat Oekraïne nu het initiatief heeft op verschillende fronten. De
mobilisatie in Rusland voorspelt echter niet veel goeds. Bovendien neemt dat een
volgende golf van vluchtelingen met zich mee vanuit Rusland. Het beeld van de
oekraïense vluchtelingen is wisselend. Een aantal gingen terug naar de gebieden
die nu veiliger lijken. Anderen gaan juist weg door nieuw oorlogsgeweld, met
name in het zuiden en oosten. Ook willen veel mensen weg vanwege de winter, of
om hun kinderen naar school te laten gaan. Landen waar veel oekraïeners heen
willen, zoals Polen, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, komen aan een grens met de
opvang. Het wordt daar steeds moeilijker een plek te vinden, zowel voor
huisvesting als voor de kinderen op een vrijeschool. In de Duitse grote steden is
het vol, in sommige deelstaten, zoals Hessen, nemen de vrijescholen geen nieuwe
leerlingen uit Oekraïne meer aan. In Duitsland zijn de vrijescholen privé, en
hebben een hoog schoolgeld. Er komt dan een grens aan hoeveel kinderen je
gratis kunt opnemen. In Roemenië is het nog makkelijker een plek te vinden.
In deze Nieuwsbrief vindt u een bericht van Andrey Gorsky, de voorzitter van
Stichting Sophia met wie wij samenwerken. Hij laat daarin zien waar hun steun
naartoe is gegaan in het afgelopen halfjaar. Dan is er een vervolgbericht over de
therapeutische werkplaats “Consonant” in Odessa, waarvoor veel belangstelling
was in de vorige twee uitgaven. Meis Saltet schrijft over haar ervaringen met
taalles aan oekraïeners in Nederland. U las haar oproep in de vorige uitgave.
Verder is er een bericht over een project om handwerk uit Oekraïne in Nederland
te verkopen. En we geven een overzicht over de donaties van de Hulpkring.
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

Hulp buiten Nederland
In Oekraïne zijn vrijescholen in Kyiv, Dnipro en Odessa weer begonnen met een
beperkt aantal leerlingen, en ten dele online. Ook de kleuterschool Sonyakh in
Kyiv opende haar deuren. Verder zijn er kleinere groepen en klasjes, ook
heilpedagogisch die zo goed als het gaat proberen te werken. Sommige
leerkrachten die in het westen zijn en daar aan een klas oekraïense leerlingen
lesgeven, blijven ook hun oorspronkelijke klas begeleiden met inhouden via
youtube of andere sociale media. Zij hebben eigenlijk twee klassen tegelijk.
Bericht van de Sophia Stichting – Andrey Gorsky
“Sinds februari hebben wij aan 688 mensen persoonlijke hulp mogen geven. Het
totale bedrag dat wij uitgaven aan mensen en projecten in die periode is ruim
78.000.- euro. Tegelijkertijd geven we niet alleen maar geld. We proberen ook
bewustzijn te wekken voor de rol die geld speelt. Bij sommige projecten
betekende dit, dat we een garantie-gemeenschap hebben opgebouwd rond hun
project.
We ondersteunden ook de gemeenschap van medici en patiënten die de hulp
nodig hebben van antroposofische artsen. Daarbij ondersteunden wij de vorming
van een kleine voorraad van antroposofische medicijnen. Dit proces leidde tot
samenwerking in de medische gemeenschap en ook tot een verandering in de
benadering van relaties. De artsen kregen een ander beeld van de rol van geld en
de verschillende soorten geld. Dit bewustzijn leidde tot verschillende vormen van
omgaan met geld. Door een onderscheid te maken tussen schenkgeld en leengeld
kon ook de manier van humanitaire hulp gedifferentieerd worden. Hierdoor kon
steeds een individueel evenwicht gezocht worden tussen de financiële
draagkracht van iemand en zijn behoefte aan medicijnen of medische hulp. Bij
sommige mensen lijkt het gevoel voor verhoudingen en de rol van geld daarbij
nog te slapen. Bij anderen zien we het tegenbeeld, namelijk een blokkade
vanwege schaamte, een gevoel van onwaardigheid of nog iets anders. Door
mensen uit te nodigen om samen de mogelijkheden te onderzoeken tot
persoonlijke betrokkenheid, helpen we hen om zichzelf en anderen vanuit een
ander perspectief te bekijken. Tegelijk ontstond er zo voor meer mensen toegang
tot de medicijnen en behandelingen die ze nodig hebben. Door de actieve
uitwisseling konden mensen nieuwe dimensies ervaren van verbonden zijn in een
medische gemeenschap. Voor veel collega’s en patiënten groeide zo een nieuw
bewustzijn voor de relaties tussen ons allen, ook over de grenzen heen, door het
erkennen van het proces van geven en ontvangen.
Misschien is dit voor de vrienden die aan de Sophia Stichting schenken vanuit de
Europese gemeenschap heel gewoon. Maar in onze samenleving zijn dit moeilijke
en belangrijke ontdekkingen die we doen, ook dankzij jullie betrokkenheid.
Helaas hebben velen die hulp ontvangen in Oekraïne in deze tijd niet de

mogelijkheid om deze gedachten in zich op te nemen, ook sommige vrienden uit
de antroposofische gemeenschap. Het lijkt me echter juist in deze dagen een van
de belangrijkste opgaven om bewustzijn te wekken voor zulke vragen.

Hulp van Sophia aan projecten
Zomerkampen
Tegen het einde van de zomer organiseerden
verschillende groepen leraren van vrijescholen
zomerkampen voor gezinnen in het westen van
Oekraïne, waar het nog redelijk veilig is. Voor de
meeste gezinnen was het van levensbelang om
gelijkgezinde
mensen
en
klasgenoten
te
ontmoeten, evenals het gezonde actieve samenzijn
in de natuur. Maar door financiële moeilijkheden
was niet iedereen in staat om de minimumkosten
te betalen voor de reis en het verblijf in het kamp.
Dat gold vooral voor grote gezinnen. Wij konden
hen
financieel
ondersteunen,
evenals
de
organisatoren van de kampen die dat nodig
hadden.
Zomerkamp Karpaten

Vrijescholen
Verder ondersteunden we leraren van meerdere kleinere vrijeschool initiatieven
die geen hulp kregen sinds het uitbreken van de oorlog, en hun school niet
konden openen.
Therapeutische werkplaats “Consonant”
Ook ondersteunden we de therapeutische werkplaats “Consonant” (zie ook in
deze Nieuwsbrief CB). Wij maakten hen er op attent, dat ze zelf een bron van
inkomsten hadden die ingezet kan worden. Wij willen ook helpen om in Oekraïne
te zoeken naar bronnen voor financiering voor hun initiatief. Sommige processen
vragen tijd en de bereidheid om nieuwe wegen naar een oplossing te vinden.
Leraren opleiding
In de tweede helft van de zomer kwam een verzoek van de leraren opleiding om
sommige leraren en ouders financieel te ondersteunen om hieraan deel te
nemen.

Nood bij enkele vrijescholen
Een grote uitdaging voor ons is nu de kritische situatie van sommige scholen, met
name die welke afhankelijk zijn van ouderbijdragen. Een groep van hen
benaderde ons met de vraag om hen te helpen overleven, om het pedagogische
proces weer te starten vanaf het nieuwe schooljaar en overeind te blijven terwijl
de inkomsten sterk zijn gedaald. De scholen die geen staatssteun kregen hebben
een financiële terugval van rond 50%. Niet alleen de jongere initiatieven hebben
dat probleem. Ook de oudste vrijeschool “Stupeni” in Odessa staat er zo voor. Er
is een grote kans dat deze scholen vanaf half oktober niet aan hun hun financiële
verplichtingen kunnen voldoen, ook aan de leerkrachten. Maar ik ben er van
overtuigd, dat de hele vrijeschool gemeenschap in Oekraïne voor de gezamenlijke
financiële vragen zal ontwaken, wanneer we de jongere actieve scholen kunnen
redden.
Werkbijeenkomst Sophia
In juli konden we een vierdaagse werkbijeenkomst organiseren voor de hele kring
van Stichting Sophia. Deze levende ontmoeting was nodig! Ook op spiritueel
niveau is het belangrijk elkaar als Kring van de Sophia Stichting te ervaren. Wij
konden spiritueel op een heel ander niveau werken en een aantal stappen voor
de komende maanden uitwerken.”
Met warme groet,
Andrey Gorsky (voorzitter)

Onze relatie met Stichting Sophia
Het leidend principe van onze Hulpkring Oekraïne is “zelfbestemming” (zie
Nieuwsbrief 5). Dat brengen wij op organisatie-niveau zo in praktijk, dat we de
meeste aanvragen niet zelf beoordelen en behandelen, maar doorsturen naar
Stichting Sophia. Zij hebben ter plekke een beter zicht op wat nodig is. Op onze
webpagina zullen wij binnenkort meer informatie geven over de Stichting Sophia:
Over het project zelf, hoe is de stichting ontstaan in 2019, en wie de
bestuursleden zijn.
Door ons terug te houden en het beoordelen en toewijzen aan hen over te laten,
ontstaat niet een afhankelijkheid van een buitenlands fonds en eventuele
machtstructuren daar omheen. Wij doneren af en toe een groter bedrag aan
Sophia, zodat zij vrij zijn om dat in te zetten waar zij het zinvol achten. Zo
konden we half juli weer 10.000.- euro overmaken, dankzij uw steun. Stichting
Sophia dankt u heel hartelijke daarvoor! Sophia geeft ons een beeld van waar dat
geld naar toe gaat, en sommige initiatieven schrijven voor de Nieuwsbrieven een
bericht voor onze lezers en donateurs. (CB)

Therapeutische werkplaats Odessa

De chrotta uit Nederland wordt met veel belangstelling gebruikt in de therapeutische werkplaats

In de Nieuwsbrief nr 6 las u over de reis van een chrotta, die in verschillende
etappes zijn weg naar Odessa vond, in het zuiden van Oekraïne aan de Zwarte
Zee. Het therapeutische strijkinstrument was geschonken door Ettje Ferwerda, en
met grote vreugde ontvangen door de therapeutische werkplaats “Consonant”,
waar men met getraumatiseerde vluchtelingen werkt, die uit de oorlogsgebieden
in de omgeving naar Odessa kwamen. In Nieuwsbrief nr 7 schreef Alla
Selikhanovic, medeoprichtster van “Consonant”, een bericht over de verschillende
werkgroepen in het centrum. Inmiddels was er een seminar over traumatherapie
met medewerkers uit Duitsland. Trots stuurde Alla een foto van haar certificaat.
Ook in deze Nieuwsbrief een bericht van haar, waarin ze nog eens terugkomt op
de chrotta en de waarde die deze voor hen heeft. (CB)
“Vandaag kwam er een nieuwe groep gezinnen uit de gebroken, bezette steden
van Oekraïne.Terwijl de kinderen
in de kleuterschool leren,
speelden, naar een sprookje
luisterden, boetseerden met was,
aten en plezier hadden, waren
hun ouders bij mij voor
kunsttherapie . We zijn begonnen
met schilderen. We spraken over
de aard van kleur en
temperamenten, over indrukken
en ontmoetingen met de wereld
van kleur en vorm. We tekenden met kleurpotloden en aquarellen, waren verrast
en hoe blij de kinderen waren.

En dan was er nog een tweede les in muziek, klanktherapie, het ontwaken van
stilte en de geboorte van muziek daaruit. De vreugde van ritmisch spelen met
houten instrumenten, improvisatie was groot. Een ongelooflijk gevoel van
tederheid en vrede door het geluid van lieren. Het lierensemble liet de klanken
van de zee golven, en kalmeerde de zielen van nieuwe vrienden die nog nooit in
hun leven muziek hadden gespeeld. Maar toen ik de koffer opende met chrotto,
veroorzaakte het ontzag en een gevoel van diepte, zachtheid. De eerste
aanraking, de geboorte van een geluid, uit de diepte van de ziel of de ruimte van
een muziekinstrument.
Veel dank aan lieve Ettje voor zo'n nobel goddelijk geschenk. We willen haar zo
graag zien. Grote hallo uit Oekraïne voor iedereen die meeleeft en voor ons bidt.
We hebben echt steun nodig. We zaten helemaal zonder geld.🙏🙏🙏
We zijn dankbaar en blij voor de kleinste bijdrage aan ons project.
Gewonde mensen komen bij ons tot leven, hun gezichten en zielen fleuren op,
mensen krijgen de zin van het leven terug. We hebben al vier mensen in dienst,
waaronder een assistent vrijeschool leraar in het medisch blok. Wonderen.”
Stichting Sophia in Oekraïne steunde de werkplaats in juni. U kunt de
therapeutische werkplaats ook direct steunen via de rekening van Stichting
Sophia bij de GLS Treuhand:
IBAN: DE63 4306 0967 0013 0227 10
BIC: GENODEM1GLS.
Hierbij aangeven: Sophia Stiftung – Alla Selichanovich Projekt “Heilen mit Kunst”.
Boeken van Tonke Dragt uitgegeven bij Naïri in Kyiv

Brief aan de koning

Een leuk berichtje: Er zijn inmiddels twee boeken van de
bekende nederlandse schrijfster Tonke Dragt verschenen
bij de vrijeschool uitgeverij Naïri in Kyiv. Het gaat om de
titels: “Brief aan de koning” en “Geheimen van het wilde
woud”. Het was nog een klus, want niets gaat vanzelf op
het moment. Zo werd het nieuwste boek gedrukt in
Kharkiv, een stad die al vanaf het begin onder vuur ligt.
Deze boeken zijn voor de oekraïense kinderen heel
inspirerend, omdat na een spannende geschiedenis het
goede toch overwint. De boeken zijn vooral uitgegeven
met het oog op de kinderen van de 6e en 7e klas van de
vrijeschool in Kyiv, die voor een deel uitgezwermd zijn in
Europa. Een leraar zorgt ervoor dat ze die nu daar
krijgen. Maar het is natuurlijk sowieso mooi dat de
boeken ter beschikking zijn als een hart onder de riem in
deze moeilijke tijden.

Slowakije
In Slowakije worden een aantal oekraïense gezinnen opgevangen door de
vrijescholen. De Associatie van vrijescholen kreeg in maart een donatie van
Stichting Helias. 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. Nu komen ze toch in de knel,
omdat het lang duurt voordat de uitkeringen van de overheid worden gegeven, en
omdat men enkele mensen een baan wilde geven in de vrijeschool, maar de
overheid moeilijkheden opwerpt. Wanneer ze het niet redden komen ze bij ons
terug met een vraag om steun voor de vluchtelingen.
Tsjechië
Steun voor lerares in Semily
In Tsjechië worden meer dan 400.000 oekraïeners opgevangen. Ook daar loopt
het vol, en het is steeds moeilijker om woonruimte te vinden. Vrijescholen vangen
veel kinderen op en helpen hun ouders, bijvoorbeeld door ze werk aan te bieden
op school. Dat gaat ook niet zo makkelijk. De diploma’s moeten in Tsjechië
erkend worden, en een examen in de tsjechische taal is verplicht. Het kan dus
een tijd duren voordat iemand formeel als leraar aan de slag kan. De vrijeschool
in Semily wilde niet daarop wachten en stelde Daria Zelenska aan als gymnastiek
lerares in een duobaan met de tsjechische gymlerares. Nu zoekt men financiële
ondersteuning om haar te kunnen betalen dit jaar. De Hulpkring droeg daaraan
1200.- euro bij.

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.

Handwerk uit Kyiv bij Rozemarijn

Viltdieren, glasornamenten en sprookjeskaarten
Tatyana Nechytailo, was vroeger vrijeschoollerares en nu actief als geestelijke in
Kyiv, waar de kerk in de huidige tijd een toevlucht is voor allerlei mensen. Zij
vroeg of we een mogelijkheid zagen om de poppen, dieren en ander handwerk uit
handen van moeders uit Kyiv te verkopen om voor hen nog enige inkomsten te
genereren.
De stad is leeg, de mannen zijn in het leger, de moeders zijn met hun kinderen
naar buitenland gevlucht. Aan wie kunnen ze hun handvaardigheid nu kwijt?
Tatyana bemiddelt voor hen en ze heeft moeite gedaan zo goedkoop mogelijk
vervoer te regelen. U kunt viltdieren, glasornamenten en sprookjeskaarten vinden
bij de bekende winkel voor speelgoed en kinderboeken ‘Rozemarijn’ in Zeist.
Hopelijk worden ze later ook op hun website getoond. Www.rozemarijn.nl
Louise Kelder

Meis Saltet – 4 maanden taalles voor oekraïense vluchtelingen
In een vorig bulletin schreef ik over mijn plannen voor een korte cursus
Nederlands van 8 weken voor Oekraïense vluchtelingen in mijn woonplaats. Het
doel van mijn cursus was om de cursisten een eerste, vooral mondelinge toegang
te verschaffen tot de Nederlandse taal. Denk hierbij aan thema’s als: Je
voorstellen, groeten, basisvragen stellen, boodschappen doen etc. Daarnaast heb
ik ook een aantal keer, met een tolk, iets verteld over Nederland, over de
Nederlandse schilders, hierbij maakte ik gebruik van afbeeldingen die ik liet
beschrijven, dit was o.a. het kinderportret van Titus van Rembrandt en de kamer
van Vincent van Gogh. De kaart van Nederland heb ik gebruikt, om een en ander
uit te leggen over de geografie en de geschiedenis van Nederland. Toen ik de
mensen vroeg op de blinde kaart hun woonplaats in Nederland weer te geven met

een potloodstip was dat een enorme puzzel. Vorige week op 25 augustus heb ik
de tweede groep afgeleverd.
Het was een spannend avontuur! De
eerste groep liep als een trein,
iedereen wilde eigenlijk wel door. Het
enige moeilijke moment kwam, toen
we een excursie maakten naar de stad
met een bezoek aan de bibliotheek,
het VVV en we tenslotte een buurthuis
bezochten. Er was een muziekcafé en
de mensen die optraden, brachten met
piano en accordeon het Oekraïense
volkslied ten gehore. Ze wisten dat we
zouden komen. Dit had echter een hele
andere uitwerking dan bedoeld! Ik had
Beeld van Jan-Kees Saltet
daar ook helemaal niet stilgestaan.
Mijn groep zong de eerste drie regels
van het lied met hartstocht mee, daarna brak iedereen in tranen uit, ik ook. Er
was veel ontreddering en verdriet. Uiteindelijk ontstond er gelukkig een prima
gesprek en contact tussen de Oekraïners en de uitvoerenden. Een van de
Oekraïners treedt nu, met zijn instrument, ook regelmatig op in dit buurthuis.
Mijn tweede groep cursisten, deze zomer, bestond uit ongeveer 12 deelnemers
maar er was veel verloop. Sommige cursisten gingen terug naar eigen land, of ze
verhuisden binnen Nederland.
De laatste weken kwam de klad erin. Enkele cursisten leken zelfs achteruit te
gaan! Totdat me plotseling duidelijk werd waarom. Op een avond, toen ik wat
huiswerk opgaf, verzuchtte een cursist, dat ze ook al huiswerk hadden voor
Engels. Engelse les, daar wist ik niets van. Na enig navragen bleek, dat er andere
vrijwilligers waren die nu in het opvangcentrum Engels geven. Mijn cursisten
vertelden, dat ze ervan uitgaan, dat ze betere kansen op de Nederlandse
arbeidsmarkt hebben, wanneer ze Engels spreken. Dit geldt zeker voor hoger
opgeleiden, maar die spreken meestal al prima Engels. Voor volwassenen van
rond de 40, die in eigen land alleen Oekraïens hebben geleerd en die het Latijnse
schrift nauwelijks beheersen, is het leren van twee vreemde talen een bijna
onmogelijke opgave! Dit heb ik natuurlijk ook met de coördinatoren van het
vrijwilligerswerk besproken.
Nu neem ik eerst eens even afstand van mijn werk en bezin me op de toekomst.
Hoe kan ik het beste verder gaan? De eerste vragen dienen zich direct al aan.
Ouders van twee pubers vroegen mij vorige week, of ik hun kinderen bijles wilde
geven. Ze hadden grote moeite na de vakantie de draad weer op te pakken op
school. Een kind vond de wiskunde veel te makkelijk. In Oost-Europa is het
niveau van deze vakken een stuk hoger dan bij ons. Een ander kind blijkt
problemen te hebben met de uitleg en de instructie taal van rekenen en
wiskunde. Dit is een bekend probleem, veel buitenlandse leerlingen hebben
problemen met instructietaal. Het is belangrijk dat daarmee op school rekening
wordt gehouden en er expliciet aandacht is voor instructietaal. Een opdracht als:

“Pak je passer en je schrift en teken een cirkel op de tweede bladzijde en schrijf
er het woord cirkel onder”, dat is natuurlijk duidelijk een brug te ver. Maar hoe
makkelijk geven we niet zo’n opdracht als docent?
Toch blijkt er meer aan de hand. Veel jongeren in het opvangcentrum, hebben
deze zomer achter hun telefoons en laptops gezeten om het nieuws te volgen uit
hun land. Maar ook om spelletjes te doen, in een schijnbaar veilige virtuele
wereld, waar Engels de voertaal is. Dan is het hard, om plotseling met de bus
naar school te moeten in een vreemd land met een onbekende taal, waar ook nog
eens van je wordt verlangd om mee te doen in een groep. Daarbij komt, dat deze
leeftijdsgroep vanwege Corona en de oorlog, al bijna twee jaar of langer niet naar
school is geweest. Dus laten we aandacht hebben voor deze kwetsbare leerlingen,
die hun weg in ons land moeten vinden. Tot zover mijn verslag.
Meis Saltet

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.
Binnenkort plaatsen wij een compilatie van teksten en beelden die door Narine
Maltseva van uitgeverij Naïri zijn verzameld.
Hier kunt u onze pagina vinden: https://www.antrovista.com/ukraine.html

Wie ondersteunden wij als Hulpkring Oekraïne?
Hieronder geven wij u een overzicht van de projecten die wij als Hulpkring tot nu
toe konden steunen dankzij uw betrokkenheid. De donaties verschillen tussen
kleinere maandelijkse bedragen tot soms enkele duizenden euro’s bijvoorbeeld
van een schoolactie. Hartelijk dank daarvoor! Normaal gesproken geeft men een
financieel overzicht aan het begin van een kalenderjaar, maar sommige mensen
waren toch nieuwsgierig. Bij deze dan. Tussen haakjes is aangegeven in welke
Nieuwsbrief over deze donaties een bericht verscheen, behalve bij de Stichting
Sophia. Daarover schreven we meermaals, ook in deze Nieuwsbrief. Wij zijn in
Oekraïne vooral met deze organisatie verbonden. We hebben hen met grotere
bedragen gesteund, zonder de donaties te verbinden aan een speciale
bestemming. Zij kunnen ter plaatse het beste zelf beoordelen waar de prioriteiten
liggen.

Ontvangen tot 8 september 2022:

30.066,74

Ondersteund tot 17 september 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 -4: Dopomaha Kharkiv
(NB 3)
11-4: Stichting Sophia
22-4: kleuterschool Zernyatka, Kharkiv (NB 4)
22-4: Hulpcentrum Zernyatka, Kharkiv (NB 4)
9-5: Glucosemeter familie Kulyk
(NB 5)
13-7: Stichting Sophia
16-9: Natalja Yeschenko – kaartenactie (NB 5)
16-9: Toezegging Semily (CZ) tbv lerares (NB 8)

1000.5000.1600.750.129.72
10.000.1000.1200.-

Totaal uitgaven:

19.479,72

Besteedbaar 17-9-2022

10.587,02

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 twee jaar geleden 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 ondersteunden 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

