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Oproep van Stichting Sophia in Oekraïne: 
                                                                                   

                         In Oekraïne gaat het leven verder…
                                                         ….en ook de hulp!

De actuele Situatie

Wat zien we? 
Veel gezinnen zijn gevlucht, in de vrijescholen ontbreken bijvoorbeeld 40% van de leerlingen. 
De mensen die gebleven zijn, vinden vaak geen werk – terwijl de mannen vechten in de oorlog. De 
meeste  gezinnen  kunnen  het  schoolgeld  niet  meer  betalen!  -  Kleuterscholen,  lagere  scholen,
opleidingen en kleine bedrijven lijden door het gebrek aan stroomvoorzieningen. 

Wat ontbreekt er? 
Geld voor: voeding, huur, verwarming, medicijnen of operaties. De hoogste prioriteit hebben op dit
moment stroomgeneratoren. 

Wie vraagt om hulp? 
De meeste hulpvragen komen van moeders met 2-3 kinderen, van senioren of hulpbehoevenden, de
meeste  zijn  verbonden  met  de  oudergemeenschappen  van  de  vrijescholen  of  heilpedagogische
inrichtingen – kleine kleuterscholen, opleidingen of instituten voor traumatherapie, bedrijven die
vrijescholen ondersteunden. 

Wie willen wij helpen? 
Moeders met meerdere kinderen – leraren in de vrijescholen, maar ook: - mensen die een nieuwe
opleiding nodig hebben om een nieuw leven te kunnen beginnen… - kinderen die moeten bijkomen
van de oorlog (bijvoorbeeld in een vakantie-verblijf) – oudergemeenschappen rond vrijescholen. 
Wij  willen  kleine  instituten  helpen.  Die  trekken  sociaal  helende  initiatieven  en  ideeën  aan,  en
vormen  ook  vaak  een  gespreksplatform  voor  toekomstige  sociale  concepten.  Vrijescholen  en



kleuterscholen,  kleine  bedrijven,  antroposofische  artsenpraktijken,  kleine  bio-dynamische
boerderijen – dat zijn enkele voorbeelden. 

Werkwijze van Sophia
Wij volgen heel eenvoudige procedures. De aanvragers hoeven alleen een formulier in te vullen en 
aan ons op te sturen. Dat formulier kan sinds 24-25 februari op onze website gedownload worden. 
Het is langs meerdere kanalen bekend gemaakt. Op het formulier beschrijven zij de situatie van het 
gezin, hoeveel ze nodig hebben en waarvoor. Wij nemen dan direct telefonisch kontakt op en werken 
aan een zo efficiënt mogelijke begeleiding of advies. Veel hebben we al kunnen doen met uw hulp. In
7 maanden werd rond 70.000.- euro gedoneerd (vooral tbv voeding). Rond 500 gezinnen werden 
geholpen.  

Het bestuur van de Stichting Sophia:

• Andrey Gorsky (Kyiv)                    - voorzitter – pedagoog
• Maxim Penkov (Kyiv)                   - plaatsvervangend voorzitter – ondernemer
• Valentina Golovina (Odessa)        - Bestuurslid – heilpedagoge – therapeute
• Sergey Zabolotni (Kyiv)                - Bestuurslid – Regiseur – Doku-filmmaker
• Andrey Ziltsov     (Odessa)           - Bestuurslid – priester christengemeenschap
• Lashia Malashkhia (Dnipro-Georgië) – Bestuurslid – docent – opleider
• Jean-Pierre Caron (Frankrijk)      - Bestuurslid – bankier en adviseur

Doneren vanuit Nederlan  d       
                                                                           
De Hulpkring Oekraïne werkt nauw samen met Stichting Sophia in Oekraïne. De 
bovenstaande oproep van Sophia sluit aan bij onze kerstactie die u via de Nieuwsbrief 
ontving. Daarom sturen wij hun oproep hierbij door. U kunt de oproep steunen via de 
rekening van de Hulpkring Oekraïne:  
         
IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40  van de IONA Stichting, tbv 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/ 

Wanneer u speciaal deze kerstactie wilt ondersteunen, dan graag daarbij
vermelden:  GENERATOREN.  Namens  de  Oekraïense  vrienden  alvast
hartelijk bedankt!

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

