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1. AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 

 

1.1 Situatieschets 
 

Stichting Eindhoven Bouwt (SEB) organiseert in 2015 werkreizen voor jongeren naar Oost-

Europa (Oekraïne) om daar voor mensen te bouwen en om te helpen (kinderwerk). 

Daartoe heeft de stichting contact met Oost-Europa Zending, een organisatie die contacten 

heeft in de Oekraïne en kan zorgen voor ondersteuning. Zie ook bijlage 3. 

We gaan werken en helpen in het plaatsje Janoshi, in een zigeunerkamp (de allerarmste en 

meest kansloze mensen in de Oekraïne), bestaande uit 57 gezinnen. 

In bijlage 2 wordt kort iets neergezet over de Oekraïne en Janoshi.  

SEB organiseert werkreizen voor jongeren met als motto bouwen aan jezelf door te 

bouwen voor een ander. Bouwen in velerlei opzicht: 

• bouwen aan projecten zoals huizen voor de zigeuners,  

• bouwen aan het leven van de kinderen,  

• bouwen aan het zelfvertrouwen van de mensen daar en van de deelnemende 

jongeren  

• bouwen aan onderlinge relaties 

• bouwen aan jezelf  

 

De werkvakanties zijn bedoeld voor jongeren tussen van 16 - 25 jaar uit Eindhoven en 

omstreken. Ontmoeting en samenwerking staan dus centraal. Kleine groepen uit 

Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo de Oekraïense cultuur van 

binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de lokale 

bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen. 

 

Meer informatie over SEB en ook over andere activiteiten van onze stichting treft u aan in 

bijlage 1. 

 

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=Yzf5GNTaOW4 (Project SEB 2012),  

http://youtu.be/Fe1MILOoRdk (Project mei SEB 2014). 
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1.2 Doelstelling van het project  

Doelstelling: Stichting Eindhoven Bouwt (SEB) is een stichting die met Eindhovense 

jongeren projectmatig wil bouwen, in de letterlijke zin van het woord, maar ook daardoor 

bouwen de jongeren aan zichzelf en aan relaties. 

  

Plaats: het zigeunerkamp in Janoshi. Het bouwen aan en restaureren van huizen en het 

kinderwerk zal plaats vinden in 3 groepen: groep 1, 1 x 10 dagen in het voorjaar en groep 2 

en 3,  2 x 17 dagen  in de zomervakantie (18 personen per groep). 

 

Specifiek voortraject: het bouwen aan vertrouwen en onderlinge relaties begint al in de 

voorbereiding in Eindhoven om met alle deelnemers samen (inzameling)acties te 

organiseren, gezamenlijke toerusting en een dag van teambuilding voor de gezamenlijke 

deelnemers. 

1.3 Verwachte projectresultaten  

SEM (een Oekraïense NGO, zie ook bijlage 3) heeft ervoor gezorgd dat er van de lokale 

bevolking een bouwmeester is (Miklos), een of meer tolken en een kinderwerkster (Viki), 

die ons in het kamp helpen. Daarnaast vraagt SEM zigeuners uit het kamp om te helpen, 

waaronder de (toekomstige) (hoofd)bewoner van de huisjes die gebouwd worden of 

waaraan verbeteringen aangebracht worden. 

 

Samen met hen en andere Oekraïners, vinden de volgende activiteiten plaats:  

• Eén huisje bouwen; 

• Meerdere huisjes renoveren (10 -12); 

• Extra voorzieningen aanleggen in de vorm van waterpompen en toilethuisjes; 

• Afvalvoorziening; opruimen, grasmaaien, brandnetels verwijderen met een zeis, 

etc.; 

• Kinderwerk; Viki helpt ons elke dag in het kamp; samen organiseren wij allerlei 

activiteiten met de kinderen: Bijbelvertellingen, knutselen, sport en spel, etc.; 
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• Moederprogramma; paar keer tijdens de reis een speciaal programma voor de 

moeders; Bijbelvertellingen, knutselen en kopje theeOp verzoek voorzien we in: 

• Microkrediet ten behoeve van het opzetten van een winkeltje, of iets dergelijks,   

waarbij het doel is dat de lokale bevolking steeds meer in haar eigen  

levensbehoefte kan voorzien;- basismedicijnen. 

  

Naast bovenstaande activiteiten is er een plan om de elektriciteitsvoorziening te 

verbeteren en beschikbaar te maken voor alle woningen. Er bestaan nu levensgevaarlijke 

situaties met betrekking tot elektriciteit (loshangende bedrading, slechte en illegale 

bekabeling etc.).  

Dit project kan echter alleen gerealiseerd worden, indien we voldoende middelen ter 

beschikking krijgen (kosten worden geraamd op ruim € 9.000). In 2014 stond dit ook in ons 

projectplan. Helaas was er toen geen geld beschikbaar. 

 

Verder willen ook dit jaar weer het transport naar Janoshi regelen om hen te helpen aan 

kleren, schoenen en jassen en willen we daarnaast materialen voor onze activiteiten daar 

op transport zetten. Om alles wat we nodig hebben in de busjes mee te nemen is niet 

haalbaar. 

 

We willen na ruim 6 weken actief bezig zijn meerdere huizen hebben gebouwd dan wel 

gerenoveerd en veel kinderwerk hebben gedaan, water- en sanitaire voorzieningen hebben 

verbeterd, kleine ondernemingen op gang hebben geholpen en, indien financieel haalbaar, 

de elektriciteitsvoorziening veilig en toegankelijk hebben gemaakt.  

 

Voordelen van deze resultaten zijn: Betere leefomstandigheden voor de zigeuners en voor 

hun kinderen een welkome afleiding in hun sombere bestaan. Daarnaast hebben 

Eindhovense jongeren hierdoor kennis gemaakt met een hele andere wereld dan die zij in 

Nederland kennen, waardoor zij zich beter kunnen inleven in armoede en iets willen 

betekenen voor hun medemens. 
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1.4 Uitgangspunten 

Het aantal deelnemers bedraagt in totaal 54 verdeeld over drie (groeps)reizen. 

Teamwork staat centraal zowel bij de voorbereiding in Nederland als bij de uitvoering in de 

Oekraïne. Dit speelt vooraf in het gezamenlijk bij elkaar brengen van (een deel van) de 

middelen. Daartoe zijn er 3 verplichte bijeenkomsten: een startavond in November (2014), 

een toerustingsweekend in januari 2015 en 1 gezamenlijk verplichte actie dag (gezamenlijk 

een dag iets doen voor de maatschappij, in Eindhoven). 

Elke deelnemer die meegaat in mei zorgt voor € 800,- en elke deelnemer in de zomer zorgt 

voor € 850,-. Hiervan is een gedeelte om eigen reis- en verblijfkosten te bekostigen en een 

gedeelte voor projectgeld. Dit wordt bij elkaar gebracht door individuele sponsoring, 

individuele acties of in klein groepsverband, een gezamenlijke actie, en algemene 

projectgiften om zo veel mogelijk projectgeld in te zamelen voor hulp, materialen e.d. 

 

1.5 Randvoorwaarden, Reisvoorwaarden en Risico 

• Voorjaarsreis gaat per vliegtuig tot Boedapest en vandaar met 2 9-persoons 

huurbusjes door naar Oekraïne. 

• Zomerreizen gaan vanuit Eindhoven in huurbusjes (2 per groep, busjes van 9 

personen) naar de Oekraïne.  

• We verblijven daar in huizen bij de lokale Oekraïense bevolking en in een school.  

• Iedere deelnemer brengt van de reissom tenminste een bedrag van € 150,- eigen 

middelen in. Inschrijfgeld. Dit stimuleert de commitment van de deelnemende 

jongeren. 

• De risico’s worden gevormd door de reis met gehuurde busjes, vliegtuig,  vervoer 

materialen (zoek raken), ongevallen in verkeer, ongevallen bij de bouw, ziekte. 

• De reisvoorwaarden staan in een apart document beschrevenen te vinden op de 

site.  
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• Iedere deelnemer dient zelf het reisrisico verzekerd te hebben. 

1.6 Relatie met andere projecten en/of initiatieven 

We maken tegen een relatieve geringe betaling gebruik van de contacten van SEM en 

krijgen van hen ondersteuning daar waar nodig. Zie ook bijlage 3. 
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2. PROJECTORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

2.1 Projectgegevens 
Opdrachtgever:   Stichting Eindhoven Bouwt  

Projectleider/administratie:  Lisette Schneider  

Projectperiode:   Aanvang: 24-04-2015 -  Afronding: 15-09-2015 (reünie) 

2.2 Projectcoaches 

     Rol/functie binnen de projectgroep: 

Naam: Lisette Schneider  teamleider/coach reis voorjaar 

Naam: Otto Deddens   teamleider/coach reis voorjaar 

Naam: José Bakker   teamleider/coach reis zomer 1 

Naam: Jan Hagens   teamleider/coach reis zomer 1 

Naam: Mathieu Nouwens  teamleider/coach reis zomer 1 

Naam: Anette Pelgrim  teamleider/coach reis zomer 2 

Naam: Marten de Jong  teamleider/coach reis zomer 2 

Naam: Arjan Scheele    teamleider/coach reis zomer 2 

2.3 Project activiteiten  

Activiteit:     Wanneer:    

 

Voorbereidingsactiviteiten:    

1. Website updaten   v.a. september 2014 

2.  Infoavonden    November 2014 

3. Inschrijving deelnemers  september- november 2014 

4. Start voorbereidingsactiviteiten 01/09/2014 

5. Inzameling middelen   15/08/2014 - 28/06/2015 

6. Ontmoetingsavonden   januari/februari/maart/2015 

7. Toerustingsweekend   17/01/2015 - 18/01/2015 
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Projectactiviteiten: 

8. Gezamenlijke actiedag  voorjaar 2015 

9. Voorjaarsreis    24/04/2015 - 03/05/2015 

10. Zomerreis 1    17/07/2015 - 02/08/2015 

11. Zomerreis 2    31/07/2015 - 16/08/2015 

2.4 Communicatie 

- Door projectieadministratie (Lisette Schneider) per mail  

- via pagina op Facebook: https://www.facebook.com/EindhovenmeetsJanoshi 

- via Facebook groepen 

- via onze site: www.eindhovenmeetsjanoshi.nl 

- lokale pers 

- kerken en hun contactorganen 
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3. PROJECTBEGROTING 

 

3.1 Projectuitgaven 
 

Een globaal projectoverzicht toont qua kosten het volgende beeld. 

 

 
 

 

Alle uren door projectleider, projectadministratie, teamleiders en deelnemers zijn 

onbezoldigd.  

Er zijn uitsluitend vrijwilligers betrokken. 

 

‘zie 6.’ en ‘zie 9.’ In de kolom ‘kosten’ verwijzen naar paragraaf 3.2 de verdere uitwerking 

van de kosten. 

 

NB. Projectgeld: Onder voorbehoud van wijzigingen, die veroorzaakt kunnen worden door 

overleg met de lokale bevolking of door nieuwe mogelijkheden. Daarbij kan gedacht 

worden aan een beslissing om te investeren in Small Business Projecten of in 

bouwmaterialen die we in Nederland inkopen en daarheen overbrengen voor de bouw van 

huisvesting, waardoor de investering per gezin hoger wordt. Het hier genoemde bedrag is 

onze begrotingsdoelstelling voor een geslaagd project. Maar hoe meer geld we kunnen 

werven, hoe beter het is en hoe meer we kunnen doen! Er zijn tenslotte in totaal 65 

gezinnen te helpen.  
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3.2 Kosten per activiteit  

 
 

De nummering 6/7/8 en 9/10/11 sluit aan bij paragraaf 3.1. 
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De verblijfskosten zijn als volgt gespecificeerd: 

• Zomerreis: €14,50 per persoon per dag, verblijfsperiode: 14 dagen, totaal aantal 

personen (inclusief begeleiding): 36  

• Meireis: €14,50 p.p.p.d., 14 dagen, 18 personen. 

 

De reisfolder treft u aan in bijlage 4. 

 

Informatie over allerlei acties staat op de site en op de Facebookpagina. 

 

In bijgaand staafdiagram worden de kosten nog eens op (een andere wijze) in beeld 

gebracht. 

 

 

 
 

De twee belangrijkste kostencategorieën zijn de reis- en verblijfkosten en de hulpkosten in 

Janoshi.  

Voor de laatste kostenpost zoeken wij vooral fondssteun (zie 6.2.) 
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3.3 Dekking projectkosten 

 

 
 

Het grootste deel van de kosten van dit werkproject wordt opgebracht door de deelnemers 

zelf: €45.000 (58%). Wij hebben daarbij de kosten van paspoorten, reisverzekeringen en 

inentingen, die de deelnemers ook zelf moeten dekken, niet meegenomen (ca. €200 p.p.)  

 

We willen graag steun ontvangen van fondsen voor een bedrag van €25.352, circa een 

derde van de projectkosten. 
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4. PROGRAMMA 2015 
 

 

4.1 Wanneer 
 

Er zijn 3 reisperiodes: 

1. Voorjaarsreis    24/04/2015 - 03/05/2015 

2. Zomerreis 1    17/07/2015 - 02/08/2015 

3. Zomerreis 2    31/07/2015 - 16/08/2015 

4.2 Globaal Dagprogramma 

4.2.1 Globaal Dagprogramma Voorjaarsreis 

 

• Dag 1 vrijdag: Vertrek 17.30* uur vanuit Eindhoven airport 

naar Boedapest en vervolgens met busjes naar Janoshi 

• Dag 2 zaterdag: Naar zigeunerkamp en werkvoorbereiding 

• Dag 3 zondag: Kerk en activiteit (zwemmen) 

• Dag 4-8 maandag - vrijdag: Bouwen en kinderwerk 

• Dag 9 zaterdag: Naar de Karpaten (zwemmen en bbq’n) 

• Dag 10 zondag: naar Boedapest en rond 15.30* uur vliegen 

naar Eindhoven 

 
* tijden kunnen nog veranderen 

 

4.2.1. Globaal Dagprogramma zomerreizen 
 

• Dag 1 vrijdag: Vertrek rond 5.30 uur vanuit Eindhoven naar Boedapest 

• Dag 2 zaterdag: Vanuit Boedapest naar Janoshi 

• Dag 3 zondag: Kerk en activiteit (zwemmen) 

• Dag 4-8 maandag - vrijdag: Bouwen en kinderwerk 

• Dag 9 zaterdag: Naar de Karpaten (zwemmen en bbq’n) 

• Dag 10 zondag: Kerk en activiteit (Markt) 
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• Dag 11-14 maandag - donderdag: Bouwen en kinderwerk  

• Dag 15 vrijdag: Bouwen en kinderwerk en afscheid 

• Dag 16 zaterdag: Vertrek vanuit Janoshi naar Boedapest 

• Dag 17: zondag: Vanuit Boedapest naar Eindhoven  

(plusminus 21.30 uur thuis) 

4.3 Slapen, eten en vervoer 

4.3.1 Slapen, eten en vervoer voorjaarsreis 

Voorjaarsreis vliegt van Eindhoven naar Boedapest. Vervolgens in gehuurde busjes naar 

Janoshi. De groep slaapt in de Ark, een huis die gebruikt wordt als accommodatie, in 

Berehove. Lena kookt daar voor de groep. 

Vanuit Berehove gaat de groep bijna dagelijks naar het zigeunerkamp. Dit is ongeveer 8 km. 

Terugweg op dezelfde manier. 

 

4.3.1 Slapen, eten en vervoer zomerreizen 

De groepen reizen met 2 gehuurde 9 persoonsbusjes vanuit Eindhoven naar Janoshi. 

Onderweg wordt 1 keer overnacht. Dit jaar waarschijnlijk niet in Boedapest, omdat dit te 

ver is in 1 keer, maar het is de bedoeling te overnachten in een pension dicht bij de grens 

Oostenrijk- Hongarije in of nabij het plaatsje Mosonmagryarovar. Terugweg gaat op 

dezelfde manier. 

 

De zomerreizen slapen in de school in Janoshi dorp en eten hier tegenover bij fam. Miklos 

Poscai. 
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4.4 De reissom en prijsopbouw  
 

4.4.1 De reissom en prijsopbouw Voorjaarsreis  

De reissom bedraagt € 800 per deelnemer. Deze € 800 bestaat uit: 

- € 550 voor de reis- en verblijfkosten. Deze € 550 dient uit eigen middelen betaald te 

worden en/of door acties en sponsoring verworven te worden. Binnen de reis- en 

verblijfkosten hoort het vervoer met busjes, verblijf ter plaatse, maaltijden en één 

of meerdere tolken. Maaltijden of consumpties naast de geplande maaltijden zijn 

voor eigen rekening. 

- € 250 voor projectkosten. Deze € 250 dient door middel van acties of sponsoring bij 

elkaar verzameld te worden. Voor de groepsbinding is het aan te bevelen dat het 

bedrag bij elkaar gewerkt wordt via gezamenlijke klussen en acties. 

- Alle gelden die boven het genoemde bedrag binnen komen worden 100% aan het 

project toegevoegd en kunnen niet worden geretourneerd. 

 

De Reissom is als volgt opgebouwd. 
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4.4.2 De reissom en prijsopbouw Zomerreizen 

De reissom bedraagt € 850 per deelnemer. Deze € 850 bestaat uit: 

- € 600 voor de reis- en verblijfkosten. Deze € 600 dient uit eigen middelen betaald te 

worden en/of door acties en sponsoring verworven te worden. Binnen de reis- en 

verblijfkosten hoort het vervoer met busjes, verblijf ter plaatse, maaltijden en één 

of meerdere tolken. Maaltijden of consumpties naast de geplande maaltijden zijn 

voor eigen rekening. 

- € 250 voor projectkosten. Deze € 250 dient door middel van acties of sponsoring bij 

elkaar verzameld te worden. Voor de groepsbinding is het aan te bevelen dat het 

bedrag bij elkaar gewerkt wordt via gezamenlijke klussen en acties. 

- Alle gelden die boven het genoemde bedrag binnen komen worden 100% aan het 

project toegevoegd en kunnen niet worden geretourneerd. 

 

De Reissom is als volgt opgebouwd. 
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4.5 Hoe en wanneer te betalen 

 
 

De totale reissom dient te worden betaald op bankrekening NL10 ABNA 041.25.42.447 ten 

name van Stichting Eindhoven Bouwt onder vermelding van  ‘naam deelnemer’ en 

‘Oekraïne-reis’ 

4.6 Werkzaamheden deelnemers 

Kinderwerk  

Ter voorbereiding voor de reis: 

- opzet van dagprogramma kinderwerk (welke verhalen/thema’s/etc), verdeling van 

  werkjes, verhalen, zingen, etc 

- werkjes uitwerken en materialen hiervoor verzamelen 

- verhalen uitwerken, platen of toneelstukje bij zoeken/maken 

- uitwerken van buitenspelen en materialen inkopen/verzamelen 

Ter plekke: 

- 2 drijvende krachten kinderwerk (organisatoren) (incl. materialen) 

- 1 contactpersoon tolk/lokale kinderwerker 

- 2 verantwoordelijken voor de verhalen en uitbeelden daarvan 

- 2 verantwoordelijken voor de spelen 

- 1 verantwoordelijke voor eten en drinken kinderen + leiding 

  

Bouwteam 

Ter voorbereiding voor de reis: - Uitzoeken welk gereedschap mee moet 

Ter plekke: - 2 drijvende krachten bouwwerkzaamheden (organisatoren) (incl. 

gereedschap) - 1 contactpersoon tolk/lokale bouwopzichter - 1 verantwoordelijke voor 

eten en drinken 
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5. BESTUUR EN ADRESSEN 

 

5.1 Bestuur en contactpersoon 
 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:     Marten de Jong 

Penningmeester/MT lid Oekraïne:  Otto Deddens 

Secretaris:     Hans Smit 

Bestuurslid:    Rolf Pelleboer 

MT Lid M25:     Arjan Scheele 

MT Lid Reboot:    Bert Battjes 

MT Lid Oekraïne:   Lisette Schneider 

 

Aanvrager 

Otto Deddens, penningmeester Stichting Eindhoven Bouwt 

 

Contactpersoon voor dit project: 

Lisette Schneider 

 

 

Namens Stichting Eindhoven Bouwt: 

 

 
Otto Deddens, penningmeester 
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5.2 Adressen 

Stichting Eindhoven Bouwt:  algemeen 

• Mailadres: info@eindhovenbouwt.nl 

• Website: http://www.eindhovenbouwt.nl 

 

Stichting Eindhoven Bouwt : Oekraïne project 

• Reizen: http://eindhovenmeetsjanoshi.nl  

• Contactpersoon: Lisette Schneider 

• Mailadres: oekraine@eindhovenbouwt.nl 

• Facebook: http://www.facebook.com/EindhovenmeetsJanoshi?ref=hl 

  

Bank 

• Voor de reizen & projecten:  

�NL 10 ABNA 0412 5424 47 tnv stichting EindhovenBouwt / Oekraïne project 2015 

 

Kamer van Koophandel 

• Dossiernummer 51492598 Kvk Brabant 

 

Anbi Beschikking 

• Fiscaal nummer 850050509, dossiernummer 77761 

 

Shidno-Evropejska Misija (SEM) 

• B. Chmelnytskoho 61 

• 90202 Beregowo 

• Zakarpatska obl. Ukraine 

• E-mail: info@sem.org.ua 

• Website: www.sem.org.ua 
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6. BENODIGDE INFORMATIE EN FONDSAANVRAGEN 

 

6.1 Benodigde informatie 
 

• Aanbiedingsbrief 

• Projectplan 

• Aanvraagformulier (indien van toepassing) 

• Jaarverslag en jaarrekening 2014 

• Statuten  

• Inschrijving Kamer van Koophandel  

• ANBI verklaring belastingdienst 

• Folder  

 

 

6.2 Fondsaanvragen 
 

Begin 2015 wordt bij de volgende fondsen 

een aanvraag ingediend : 

• Stichting Weeshuis der 

Doopsgezinden 

• Stichting voor Christelijke 

Ziekenverzorging Nederland 

• Familiefonds Wierda Baas 

• ASN Foundation 

• Marthe van Rijswijck Foundation 

• Stichting Kinderfonds van Dusseldorp 

• Haëlla Stichting 

• Stichting Mundo Crastino Meliori 

Zigeunerhuisje in wintertijd 
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BIJLAGE 1: Stichting Eindhoven bouwt 

Stichting Eindhovenbouwt (SEB) is ontstaan vanuit het verlangen om jongeren uit 

Eindhoven samen op reis te laten gaan naar Oost-Europa om daar iets voor de medemens 

te betekenen. Naast de werkvakanties (‘Eindhoven meets Janoshi’) organiseert de stichting 

andere activiteiten voor jongeren.  

Missie 

‘Eindhoven meets Janoshi’ is een onderdeel van de Stichting Eindhoven Bouwt. 

Wij verzorgen werkvakanties voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit Eindhoven en 

omstreken in Oost-Europa waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staat. Kleine 

groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van 

binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de lokale 

bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen. 

Visie 

Eindhoven Bouwt heeft de christelijke levensovertuiging dat Gods liefde voor mens en 

wereld het verschil maakt. We willen de jongeren helpen zich in te zetten voor persoonlijk 

en maatschappelijk welzijn van hun medemens (kinderen en volwassenen) voor wie een 

beetje aandacht of een helpende hand een wereld van verschil maakt. Wij willen de 

jongeren uitdagen mee op reis te gaan en samen met deze mensen op te trekken en samen 

te bouwen aan het project. Eindhoven Bouwt helpt ze daarmee hun talenten en hun 

identiteit te ontwikkelen en de jongeren hiermee helpen, juist op het punt van 

verantwoordelijkheidsgevoel en hoe te staan in deze wereld. 

Waarden 

Op onze werkvakanties is iedereen welkom. Wij helpen ook zonder onderscheid des 

persoons. Onze achtergrond, visie en werkwijze zijn gebaseerd op het christelijk geloof. Wij 

geloven dat God aan de mensen de opdracht heeft gegeven goed voor elkaar te zorgen; in 

het bijzonder voor de weerlozen en minst bedeelden in de maatschappij.  

Naast ’Eindhoven meets Janoshi’ heeft de stichting ook de volgende activiteiten: 

     Reboot, het interkerkelijke kamp  (http://www.rebooteindhoven.nl/) 

 

The Pub, een interkerkelijke soos  (https://nl-nl.facebook.com/ThePubatPitStop) 
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BIJLAGE 2: Oekraïne en Janoshi 

 

Janoshi ligt in het gebied in de Oekraïne 

wat Trans-Karpaten genoemd wordt. 

Het rode gedeelte hieronder op het 

kaartje. Dit gebied hoorde voor de 

Tweede Wereldoorlog bij Hongarije. 

Het overgrote deel van de mensen is 

dan ook van Hongaarse afkomst. Het 

doel is om op die plaatsen te assisteren 

waar weinig of geen hulp geboden 

wordt. Dit gaat dan vooral om projecten die gericht zijn op onderwijs. 

 

Kerngegevens Oekraïne: 

Afstand v.a. NL: 1650 km 

Oppervlakte 603.700 km2 

Aantal inwoners: ca. 45 

miljoen (aantal zigeuners: ca. 

48.000) 

Officiële taal: Oekraïens  

 

70% van de bevolking van 

Oekraïne is van oorsprong 

Oekraïens. De officiële 

voertaal is Oekraïens. Tot en met 1991 was de voertaal Russisch. Deze twee talen lijken 

overigens veel op elkaar. De meeste mensen kunnen dan ook beide talen verstaan en vaak 

ook spreken. In het grensgebied Transkarpatië wonen veel Hongaren, die onderling 

Hongaars spreken. Ook de scholen zijn vaak Hongaars. Op onderwijsgebied bestaat een 

achterstand als gevolg van geringe toewijzing van financiën, tekort aan lesmaterieel en 

goede leerkrachten. Bovendien hebben veel zigeunerkinderen helemaal geen toegang tot 

onderwijs. Verreweg de grootste kerk in Oekraïne is de Oekraïense Orthodoxe Staatskerk. 

In Transkarpatië neemt tevens de Hongaars Gereformeerde Kerk een belangrijke plaats in. 

De meeste etnische Hongaren in dit gebied behoren tot deze kerk. De zigeuners behoren 

meestal tot de kerk waar de meerderheid van de gemeenschap lid van is. 

De kwaliteit van de volksgezondheid is afgenomen als gevolg van de stijgende armoede, 

verslechterende arbeidsomstandigheden, huisvesting en sociale en medische zorg. Het 

gevolg is een voortdurende stijging van het sterftecijfer en daling van de levensverwachting 

met ca 4 jaar sinds de onafhankelijkheid.  

De grote onrusten in februari 2014 zorgen ervoor dat er in februari een negatief reisadvies 

geldt voor Oekraïne. Dat betekent dat het nodig is dat de interim-regering het land onder 

controle krijgt, anders is het voor ons niet mogelijk af te reizen. In mei 2014 zijn er 

vervroegde verkiezingen uitgeschreven. 
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BIJLAGE 3: SEM 

 

Als je mee gaat met onze werkvakantie, ga je op op reis naar Janoshi. Hier werken we 

samen met één van de partners van Oost-Europa zending, namelijk de SEM (Shidno-

Evropejska Misija). De SEM is een christelijke organisatie en organiseert in omgeving van 

Beregowo allerlei lokale diaconale projecten met een praktische missie voor mensen die 

minder bedeeld zijn. Dit zijn vooral projecten in verschillende zigeunerwijken, maar ook in 

het ziekenhuis, weeshuis en andere achtergestelde wijken. 

De medewerkers van de SEM werken met hart en ziel voor hùn kinderen en volwassenen, 

om hen van aandacht, brood, kleding, onderdak of scholing te kunnen voorzien. Ze staan 

klaar voor velen die dat nodig hebben, zonder onderscheid te maken in ras of geloof. 

    

Peter (directeur SEM)      Viki (kinderwerkster) 

Er is besloten om een 5 jaren plan aan te gaan samen met de SEM over de periode 2012 – 

2016 om de zigeunerwijk in Janoshi op te knappen. Na 5 jaar gaan we evalueren in 

hoeverre we werkelijk tot hulp zijn geweest en of we door ons werk daar ook Gods liefde 

hebben kunnen laten zien. Afhankelijk daarvan wordt besloten door te gaan met dit project 

of op zoek te gaan naar een nieuw project. In 2012 zijn we voor het eerst in de zomer met 

2 groepen daar geweest. 

Voorbeelden van kinderprojecten en humanitaire projecten van SEM 

Kinderprojecten 

• Het Arendsnest: Niet alle kinderen in Beregowo hebben een veilige plek om te 

slapen. Zij brengen de nacht door bij hun alcoholistische moeder, bij vriendjes of bij 

een moeder die werkt als prostituee. Deze kinderen leven niet op straat, maar 
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hebben ook geen ‘thuis’. Het doel van dit project is allereerst deze kinderen een 

veilige plek te bieden. In het Arendsnest kunnen de kinderen weer even kind zijn. 

Bovendien worden ze aangemoedigd na te denken over hun toekomst en kennis te 

maken met het Evangelie van Jezus Christus. Daarbij wordt hen vaardigheden 

geleerd die nodig zijn zelfstandig in de Oekraïense maatschappij te kunnen 

functioneren. Partner organisaties: Maon Foundation (UA) | Children’s Relief (NL) | 

Stichting Breath (UA / NL) 

• Kinder Sponsor Plan: Het Kinder Sponsor Plan biedt financiële hulp aan kinderen in 

arme gezinnen. Met deze hulp ontvangen zij goede voeding en kleding, kunnen zij 

naar school gaan en kunnen ze thuis opgroeien in plaats van in kindertehuizen of 

internaten. Contactpersonen ter plaatsen brengen de maandelijkse giften van 

mensen uit Nederland, België, Duitsland and Engeland naar de gezinnen. Bovendien 

proberen zij de gezinnen te bemoedigen door God’s Woord en gebed.  Partner 

organisaties: Stichting Kinder Sponsor Plan (NL) | Eastern European Outreach (UK) 

• Familiehuis: Het Familiehuis zorgt voor kinderen die achtergelaten zijn door hun 

ouders. Vaak zijn de ‘ouderlijke rechten’ in handen van de overheid. In normale 

omstandigheden vinden deze kinderen hun thuis in een staatsinternaat of 

kindertehuis. In het familiehuis echter, krijgen de kinderen genoeg liefde en 

aandacht, zodat zij ook mogelijk de opgelopen ontwikkelingsachterstand (vaak 

opgedaan door het lange verblijf in het ziekenhuis) kunnen inhalen. Als het kind de 

‘normale’ ontwikkelingsstandaard heeft behaald, kan het mogelijk worden 

geadopteerd door een Oekraïens gezin. Verscheidene kinderen hebben zo hun 

plekje gekregen in een liefdevol gezin waar zij in een veilige omgeving kunnen 

opgroeien.  Partner organisatie: Children’s Relief (NL) 

• Schooltassen:  Veel gezinnen hebben niet genoeg geld om voor hun kinderen 

schoolspullen te kopen, zoals bijvoorbeeld pennen, boeken, kladblokken en een 

schooltas. SEM voorziet deze arme gezinnen van gevulde schooltassen tegen het 

einde van de zomer. Op deze manier geven we aan, onderwijs erg belangrijk te 

vinden en willen we deze kinderen een kans geven op een betere toekomst. Partner 

organisatie: Children’s Relief (NL) 

• Kinderafdeling Ziekenhuis: Veel kinderen die op de kinderafdeling van het 

ziekenhuis liggen, komen uit moeilijke thuissituaties. Armoede, werkeloosheid en 

alcoholproblemen zijn hier vaak de oorzaak van. Deze kinderen komen soms direct 

na de geboorte op de afdeling terecht of worden, wanneer de thuissituatie kritiek 

is, tijdelijk uit huis geplaatst door de locale overheid. De kinderen in het ziekenhuis 

krijgen geen goede voeding, leven in slechte hygiënische omstandigheden en 

krijgen bovenal zeer weinig liefde en aandacht. De lange termijn werkers op de 

kinderafdeling behalen zichtbare resultaten op het gebied van onder andere de 

sociale- en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een ontwikkeling die 

noodzakelijk is om het leven aan te kunnen.  Partner organisatie: Children’s Relief 

(NL) 

• Gezinsbegeleiding: Veel baby’s, die uit moeilijke gezinsomstandigheden komen, 

verblijven soms maanden op de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis. In 

deze periode is er vrijwel geen contact mogelijk tussen moeder en kind. Als het 

kindje naar huis gaat (vaak rond het eerste jaar), is er vaak geen band ontwikkelt 

tussen moeder en kind. Het project Gezinsbegeleiding helpt de moeder contact te 
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kunnen onderhouden met haar kind en tegelijkertijd de gezinssituatie te 

verbeteren. Op deze manier is wellicht mogelijk dat het kindje eerder naar huis mag 

of wordt de vizueuze cirkel van verblijf in het ziekenhuis, verblijf thuis en soms weer 

naar het ziekenhuis, verbroken.  Partner organisatie: Children’s Relief (NL) 

Humanitaire hulp  

• Humanitair transport: SEM bezit een grote opslag in Beregowo, welke jaarlijks vele 

vrachtwagens met hulpgoederen ontvangt. Naast de administratieve taken die het 

binnenhalen van vrachtwagens omvat is het belangrijkste doel het verdelen van de 

goederen onder mensen die dit het hardst nodig hebben. Verschillende ruimtes in 

de opslag zijn of zullen bovendien worden gerenoveerd en verhuurd aan externe 

partijen wat zorgt voor een kleine, maar structurele bron van inkomsten. Partner 

organisaties: OostEuropa Zending (NL) | Stichting Werkgroep de Ruyter (NL) 

• Roma projecten: Het doel van het werk onder de Roma bevolking is hen uit hun 

geïsoleerde situatie te halen en hen, met hart en handen, duidelijk te maken dat 

God er ook voor hen is. In samenwerking met een Nederlandse partner is een 

badhuis gebouwd op één van de grootste kampen in de Zakarpaten. Dit is geen 

overbodige luxe omdat slechts één procent van de 5000 mensen die het kamp telt 

een eigen badkamer heeft. Daarnaast is er een Christelijk café geopend en zijn er 

verschillende huizen gebouwd. Partner organisatie: Stichting Munkacs (NL) 

• Medische hulp: Het doel is hier het geven van financiële en morele steun en het 

bieden van medische hulpmiddelen aan mensen in nood. Na een aanvraag volgt 

een bezoek en na deze een goedkeuring of afwijzing voor financiële steun. SEM 

biedt alleen financiële hulp in die situaties waarbij we zeker weten dat de hulp met 

100 procent zekerheid goed terecht komt. Partner organisatie: Stichting Oekroe 

(NL) 

• Bouwprojecten en renovaties: Van verschillende organisaties uit het buitenland 

ontvangen we hulp voor bouw- en renovatie projecten voor mensen en organisaties 

in nood. Om wat voorbeelden te noemen: we renoveerden de Infectieafdeling van 

het ziekenhuis in Beregowo, een aantal doktersposten in verschillende dorpjes, 

verschillende badkamers en daken van gebouwen. Het doel is de omstandigheden 

te verbeteren voor de mensen die daar werken en hen voor wie zij zorgen. Partner 

organisaties: Stichting SOEN (NL) | Stichting Werkgroep de Ruyter (NL) | All Saints 

Malvern (UK) 
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BIJLAGE 4: Reisfolders 2015 

 

Flyer 1 

 



http://www.tuxx.nl/ 

Project EINDHOVEN meets JANOSHI – OEKRAÏNE voorjaar en zomer 2015   

Flyer 2 

 

 


