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Nieuwsbrief september 2008
Beste vrienden,
Graag willen wij door deze Nieuwsbrief u weer op de hoogte brengen van onze werkzaamheden/
activiteiten en hulp in Oekraïne, we zijn blij en dankbaar voor alles wat er met uw “Helpende Handen”
mogelijk geworden is.
Directie en medewerkers van het kinderhuis zijn zo blij met de renovatie van de verschillende afdelingen.
Het kinderhuis krijgt subsidie van de Overheid voor het levensonderhoud van de kinderen en de medewerkers worden door de Overheid betaald.
Het levensonderhoud bestaat voornamelijk uit de voeding, voor kleding en onderhoud van het Kinderhuis is er geen geld beschikbaar.
Een kinderhuis welke geen financiën kan vinden voor aanvulling van het bestaande budget is troosteloos, kindonvriendelijk en ongezond.

Jongerenreis

In Augustus zijn we weer met een enthousiaste groep jongelui voornamelijk van de PKN kerk uit Beekbergen naar Oekraïne geweest, 19 jongelui met 5 begeleiders voor hand– en spandiensten in het kinderhuis en drie oudere echtparen voor de begeleiding van de reparatie werkzaamheden en de bereiding van alle maaltijden. Totaal een groep van 30 mensen
De groep van PKN kerk heeft zich het hele jaar ingezet om financiën bij elkaar te brengen voor de
materialen die nodig waren voor de werkzaamheden en andere zaken die op het verlanglijstje van 3
verschillende kinderhuizen stonden en van het thuislozen project in L’viv.
Met allerlei acties is er geld ingezameld o.a. een fietstocht, paalzitten, een stamppot verkoop, een
High Tea, pannenkoeken restaurant en meerdere acties.
We hebben gewerkt in en buiten het kinderhuis van directrice Myroslava.
Het paviljoen had nog de laatste verfbeurt nodig en we zijn begonnen met de reparatie van de muren
rondom het kinderhuis, verzorging van de tuin en het maken van muurschilderingen.
Voor het Thuislozen Project hebben we een Partytent met 3 tafels en 6 banken meegenomen zodat de
mensen die daar soep komen krijgen kunnen zitten en niet in weer en wind hoeven te staan.
U kunt zich wel voorstellen hoe blij de directrice en haar Team is met deze gift uit Holland, de TV van
L’viv was aanwezig om opnamen te maken die verschillende keren werden uitgezonden.
Voor het Kinderhuis van directrice Maria had de groep 3 kleine bolderwagens meegebracht die overgedragen werden en de groep een rondleiding kreeg in het Kinderhuis waarbij de kinderen verwend
werden met snoep, kleding en speelgoed.
Voor het Kinderhuis van directrice Alla en het Kinderhuis van directrice Myroslava had de groep twee
grote bolderwagens ( voor 6 kinderen) meegebracht, ook in het Kinderhuis van directrice Alla werden
de kinderen verwend met snoep, kleding en speelgoed.
Uiteraard kregen de kinderen in het Kinderhuis van Myroslava alle aandacht van de groep tijdens de
werkzaamheden. Op www.pknbeekbergen.nl/jeugd kunt u een verslag lezen van de reis.
Op de achterzijde van deze brief ziet u nog een fotoverslag.
Hartelijk dank weer voor uw “Helpende Handen” , blijft u helpen de kinderen in Oekraine betere levensomstandigheden te bieden? UW KLEINE BIJDRAGE DOET GROTE DINGEN IN OEKRAINE.
Met hartelijke groeten, de Here Jezus Zegene U . Piet Huisman
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Dank U voor jullie “Helpende handen”

