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15 september a.s. is het 50 jaar geleden dat Piet en Klaasje 
Huisman aan hun huwelijksreis zijn begonnen. Tevens  is het 15 
jaar geleden dat de Stichting ‘Helping Hands” werd opgericht. 
We willen dit DV vieren op 15 september en houden een receptie 
van 17.00 uur – 22.00 in de school De Branding, Zuidsingel 32 te 
Swifterbant.   U bent van harte WELKOM. Cadeautip voor  
“Helping Hands”  :    Donatie voor het werk in Oekraine.  

 
 
 
Zojuist zijn we terug uit Oekraine, we zijn daar geweest met een Groep jongelui met 
begeleiding van de PKN Kerk uit Ellecom/De Steeg. 
Er zijn weer veel werkzaamheden verricht, tot grote vreugde van de Directrice en Staf 
van het Kinderhuis aan de 117 Antonovych street in L’viv. 
De werkzaamheden waren:  het vernieuwen van het hekwerk rond de speeltuinen voor de 
kinderen, het opknappen en verven van de muren rondom het terrein van het kinderhuis, 
het aanbrengen van muurschilderingen op de muren van de vernieuwde afdelingen voor 
het verblijf van de kinderen, het opnieuw schilderen van de speelwerktuigen 
Hieronder ziet u wat foto’s en een verslag van Ditte Wismeyer van de verschillende 
werkzaamheden: 
 
                                                           

 Diaconale Jongerenreis Oekraïne - Een korte impressie... 
 
Na een jaar hard werken was het dan zo ver! Op 16 juli zijn wij, de groep jongeren en 
begeleiding, 
vertrokken naar L’viv om aldaar een weeshuis op te knappen voor kinderen van 0 tot 4 
jaar. Het eerste weekend hebben we gebruikt om de stad L’viv te verkennen en ons te 
verdiepen in de Oekraïnse geloofsbeleving. We waren uitgenodigd bij een Evangelische 
gemeente om een kerkdienst bij te wonen. 
 
Op maandagochtend zijn we naar het weeshuis gegaan. Omdat we genoeg geld hadden 
opgehaald, hadden we de mogelijkheid om voorwerk te laten doen door professionals.  
De buitenmuur van het complex was gestuukt en de hekken rondom de speeltuinen waren 
opnieuw gebouwd. Zo konden we direct de eerste dag beginnen met schuren en 
schilderen. 
 
Het was indrukwekkend om te zien hoe de begeleiders, de verzorgers en de kinderen in 
het weeshuis zich staande houden met de weinige middelen die zij tot hun beschikking 
hebben. Er werd zoveel liefde, plezier en respect uitgestraald naar de kinderen en ook 
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naar ons dat wij de kracht vonden om, ondanks de hoge temperaturen van gemiddeld 30 
graden C., aan de slag te gaan om de omstandigheden in het weeshuis te verbeteren. 
 
We hebben met de kinderen gespeeld en geknuffeld, we hebben alle hekken rondom de 
speeltuintjes geschilderd, muren geschilderd, speeltoestellen opgeknapt, de bankjes die 
verrot waren opnieuw gemaakt en geschilderd, muurschilderingen gemaakt in de 
slaapkamers en groente en fruit gekocht voor de kinderen en nieuwe kinderbedjes 
geschonken. Bij het afscheid hebben we het weeshuis een cheque van 700 euro gegeven. 
 
We hebben samengewerkt als een team, schouder aan schouder stonden we voor elkaar 
klaar op ieder moment. 
Het was een prachtige ervaring en er was een grote dankbaarheid, niet alleen vanuit het 
weeshuis maar ook vanuit de groep. We zijn dankbaar dat we deze reis hebben mogen 
maken. We willen, ook namens het tehuis en stichting “Helping Hands”, iedereen 
bedanken die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd. 
 
Ditte Wismeyer (namens alle reisdeelnemers)  
 
 

                                           
      Gezellig met de kinderen.                          Het  carousel ….                              vernieuwd                                  Doorgaan bij 30C. 

                                                                              
           Oude muur                                     en nu!                                              Leuke decoraties                  weer frisse speeltoestellen    

                                                
Ria Huisman breidde met de hand prachtige overdekens                                  Vernieuwd hekwerk                               De groep 

Het was geweldig om met deze enthousiaste jongeren weer een kleine bijdrage te geven 
voor het wel en wee van de inderen. 
Door de crisis is het voor de kinderhuizen heel moeilijk om met het bestaande budget 
rond te komen.  Zr. Maria Cernik van het 2e Kinderhuis vertelde ons dat zij in 20 jaar 
niet zoveel moeilijkheden heeft gehad. 
We doen als “Helping Hands” wat we kunnen, maar hebben meer “Helpende Handen” 
nodig.          
     
     Verras ons met een fijne bijdrage op nr. 6895789 van de ING. 

Hartelijke groeten,   Piet en Klaasje Huisman 

                                                                                                                                                                               

http://www.pges.nl/oek1.jpg�
http://www.pges.nl/oek2.jpg�
http://www.pges.nl/oek8.jpg�
http://www.pges.nl/oek3.jpg�
http://www.pges.nl/oek7.jpg�

