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 Verslag Oekraïne voorbereidingsreis 8-10 januari 2016 - Oekraïne MT  
Ontmoeting 1  
Peter en Viki  
Locatie: mission centre  
Bijpraten persoonlijk, toestand in Oekraïne en toestand in Gipsy camp.  
Het belangrijkste daaruit:  
- toestand in Oekraïne verslechterd vanwege de oorlog omdat het de overheid veel geld kost dat 
opgehoest moet worden door de burgers. Vele jongeren vertrekken naar buitenland om daar hun 
geld te verdienen, Duitsland en Nederland.  
- 'machtswisseling' in het dorp. Er is sprake van een vorm van democratie. We krijgen de vinger er 
niet achter hoe de democratie precies werkt (er speelt in elk geval ook inmenging van zigeuners 
buiten het dorp). Jozsi sr., de voormalige chief en voorganger, is zijn invloed niet volledig kwijt, maar 
is tweede man. Sjanny (Baron) is het huidige opperhoofd. Sjanny is geen christen, maar wel de 
samenwerking met Peter en SEB zeer goed gezind.  
- het schooltje loopt en ze krijgen steeds meer steun van de openbare school in Janoshi, omdat de 
directrice de zigeuners welgezind is (Peter heeft goed contact met haar) en ze hebben er ook belang 
bij, inmiddels gaan er, mede door het schooltje in het kamp, 7 kinderen naar de openbare school in 
Janoshi (zie meer nieuws over school bij nieuwsbrief school maart 2016) 
  
  
Ontmoeting 2  
Sjanny (Baron), Jozsi (sr. voormalig chief), Jozsi (Jozsika) (jr. zoon van Jozsi sr)  
Locatie: School in gipsy camp (samen met Peter en Viki)  
Kennismaking met Sjanny, de baron. Jozsi sr. en Jozsi jr. zijn er ook bij.  
Viki en Peter vertalen. Sjanny wil van ons weten hoe we de komende tijd het werk zien. Opvallend 
genoeg vult hij dat aan met: …'ook in spirituele zin.'  
Wij geven aan dat we juist gekomen zijn om dat van hun te horen. Dus om toch de aftrap te doen 
geven we aan dat wij ons bezig willen houden met het verbeteren van dingen in het dorp, maar dat 
we van hun willen horen wat voor hun prioriteit heeft. Spiritualiteit kunnen en willen we niet komen 
brengen, wel stimuleren om dat verder te 'ontwikkelen'. Wij kunnen dat niet geven, het komt van 
God en moet van binnenuit komen.  
 
Sjanny begint.  
Hij begint over de tweede weg in het dorp. Een ambulance kan/wil niet eens doorrijden tot de huisjes 
die aan die weg liggen. Al is het maar het fundament, dan scheelt dat al veel. 
 Vervolgens elektriciteit. De toestand is zorgelijk en illegaal. Met steeds meer loshangende draden 
wordt het steeds gevaarlijker. Hij vervolgt over een stal waarin dieren en het voer van de dieren kan 
worden opgeslagen. Hij laat via Peter weten dat ze de investering als lening kunnen krijgen en 
terugbetalen uit de opbrengst van het bedrijfje dat met de stal kan worden opgezet. Ook zou hij 
agrarische bedrijfjes willen opzetten, dat dorpelingen gaan verbouwen en dat kunnen verkopen. 
Peter vult dat aan met een idee voor kassen (van landbouwplastic) om bijvoorbeeld ook bloemen te 
kweken. De verkoop van bloemen gaat goed, nl.  
 
Dan Jozsi sr. Hij benadrukt het belang van elektriciteit en de weg. Verder zou hij graag nog een paard 
en wagen voor het dorp willen. Een transportbedrijfje. Nu moeten ze vaak van een ander dorp 
'inhuren' als ze het nodig hebben. Op de vraag of ze daarmee geld kunnen gaan verdienen is het 
antwoord: igen, perse: ja, natuurlijk!  
 



Jozsi jr. begint met mooie woorden van dankbaarheid, dat we nu al die jaren komen om het dorp 
vooruit te helpen. Hij geeft aan dat hij beseft dat het door God op ons hart wordt gelegd en dankt 
God voor het omzien naar hun in hun situatie. Zijn woorden zijn ontroerend en getuigen van een 
diepgeworteld geloof. Hij geeft aan dat hij graag een winkel zou starten in het dorp, niet met woeker 
prijzen, maar om het geld in het dorp te houden en weer gebruikt kan worden voor andere dingen. 2 
Wij geven aan dat we vanwege alle ideeën over kleine ondernemingen we willen onderzoeken hoe 
het zit met micokrediet: leningen zonder zekerheid (en ik dacht zonder rente) die terugbetaald 
worden, om ondernemerschap te leren en bevorderen, zonder in de tang genomen te worden door 
streekgenoten die er vooral zelf beter van willen worden. Ze kennen het en beamen dat het een 
goed idee zou zijn om daarmee bedrijfjes te starten.  
 
We vragen of het alles is, en dan komt er uit dat er toch ook nog steeds veel huisjes zijn die 
gerestaureerd moeten worden of vernieuwd. Ze geven aan dat ze dat met elkaar zullen overleggen 
en als wij de volgende dag terug kunnen komen, dat we dan een rondje zullen maken. We spreken af 
om samen met Viki de volgende dag om 13:00 terug te komen. Dit mede naar aanleiding van onze 
vraag naar prioriteit.  
 
Daarbij komen ze ook nog met ideeën voor een EHBO-post met medicijnen, een wasserette etc. 
Ideeën genoeg. De prioriteit blijkt dan nog steeds te liggen bij: 1. elektriciteit; 2. weg; 3. restauratie 
huisjes (daaronder blijken dan ook WC-huisjes te vallen); 4. stal.  
 
Jozsi jr. is degene die het initiatief neemt om met kringgebed af te sluiten. Jozsi sr en Jozsi jr bidden 
ook mee in het Hongaars, wat we dus niet goed kunnen volgens, maar wel een paar keer onze 
namen voorbij horen komen.  
 
Ontmoeting 3  
Peter en Viki  
Locatie: huis Peter en Elisabeth  
We ontmoeten elkaar bij Peter thuis met een maaltijd en praten na over de ontmoeting in het dorp. 
We kunnen nu toelichting krijgen op dingen die in ons in het gesprek niet helemaal duidelijk waren.  
 
Ontmoeting 4  
Miklos en Katti  
Locatie: huis van Miklos: bij hen eten de zomergroepen altijd  (samen met Peter en Viki)  
Het is vooral een ontmoeten en Miklos geeft ons ieder een fles eigen gemaakte Palinka cadeau.  
 
Ontmoeting 5  
Sjanny (Baron), Jozsi (sr. voormalig chief), Jozsi (Jozsika) (jr. zoon van Jozsi sr)  
Locatie: buiten in gipsy camp, huis van Sjanny (Baron) en zijn vrouw. (samen met Viki)  
In de stromende regen komen we aan in het dorp. Viki is er al. We kunnen alleen de huisjes bekijken 
aan de voorste straat, de rest is niet bereikbaar door te brede en diepe plassen. Na het fotograferen 
van 6 huisjes, gaan we naar binnen bij Sjanny en spreken na over het werk. Het wordt ons duidelijk 
dat ze veel respect hebben voor Peter en veel waarde hechten aan zijn oordeel. Ook zijn hulp bij 
financiën is belangrijk. Jozsi sr. en Jozsi jr. zijn er al die tijd bij en er blijkt wel een bepaalde hiërarchie, 
maar wel in milde vorm. Voor expertise wordt hoog geacht, dat merken we al het gaat om de bouw 
van een nieuw huisje tegen een oud huisje aan. Dan heeft plots Jozsi jr. het woord en is gauw 
duidelijk dat iedereen zich neerlegt bij hetgeen hij te vertellen heeft.  
Sjanny blijkt vol grappen en streken en volgens Viki herhaalt hij zichzelf veel. Viki vertaalt dat hij 
aangeeft dat hij best christen zou willen worden maar dat het (nog) niet gaat vanwege zijn rol/werk. 
Uitleg over hoe en waarom blijft uit.  
 
Ontmoeting 6  



Peter en Viki  
Locatie: huis Peter en Elisabeth  
Met Peter en Viki spreken we alle mogelijkheden door voor het project die tot dan toe op tafel zijn 
gekomen en kijken naar prioriteiten. Als we terug in Nederland zijn zullen Sjanny, Jozsi en Jozsi jr nog 
andere huisjes laten zien die hoognodig gerestaureerd moeten worden.  
We spreken af dat we dan pas een totaal plaatje hebben en keuzes gaan maken afhankelijk van 
hoeveel projectgeld we binnen gaan krijgen. 
 
 


