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1. AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
 

1.1 Situatieschets 
Stichting Eindhoven Bouwt (SEB) organiseert sinds 2012 werkreizen voor jongeren naar 
Oost-Europa (Oekraïne) om daar voor mensen te bouwen en om te helpen (kinderwerk). 
Daartoe heeft de stichting contact met de SEM (een Oekraïense NGO: Shidno-Evropejska 
Misija),  een organisatie die contacten heeft in Oekraïne en kan zorgen voor ondersteuning.  
We gaan werken en helpen in het plaatsje Janoshi, in een zigeunerkamp (de allerarmste en 
meest kansloze mensen in Oekraïne), bestaande uit 65 gezinnen. In bijlage wordt kort iets 
verteld over 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 en tieners 
• 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. 
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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 zal dit jaar 
vooral door de zigeuners zelf plaatsvinden en het kinderwerk door Viki onze plaatselijke 
kinderwerkster. Door een noodlottig ongeval in Duitsland in augustus 2017, op de terugweg 
uit de Oekraïne, is besloten dat jaar geen jongerenreis te organiseren. Wel willen we de band 
Eindhoven – Janoshi in stand blijven houden. De jongeren vanuit Nederland zijn daarom 
betrokken en zullen sponsorgeld voor het zomerproject 2018 proberen op te halen, maar er 
was aanvankelijk geen behoefte om deze zomer met een forse groep uit Eindhoven zelf af te 
reizen naar de Oekraïne.  In 2019 zullen er weer jongerengroepen gaan. 
 
Specifiek voortraject: het bouwen aan vertrouwen en onderlinge relaties begint al in de 
voorbereiding in Eindhoven om met de jongeren samen (inzameling)acties te organiseren. 

1.3 Behaalde projectresultaten  

Ondanks dat er geen reizen waren gepland vanwege het noodlottige ongeval in 2017, waren 
een aantal jongeren zo betrokken met het project dat we dus uiteindelijk kleinschalig toch 2 
reizen hebben opgezet. Één reis in de zomer 2018 met 7 deelnemers en één reis in oktober 
2018 met 4 deelnemers. Beide reizen waren een week. 
 
Verder is er een voorbereidingsreis geweest van 4 dagen waar het kinder-, tiener-, en 
moederwerk voor de zomer en oktober 2018 is doorgesproken en de verdere uitwerking van 
het bouwproject (waaronder de winkel in het kamp en de wc’s). Deze reis is door de 
projectmanager zelf betaald aangezien dit tevens voor haar eigen verwerking is geweest 
i.v.m. het noodlottige ongeval. 
 
SEM heeft ervoor gezorgd dat er van de lokale bevolking een bouwmeester (Miklos), een 
tolk en een kinderwerkster (Viki) in het kamp waren die ons kwamen helpen. Daarnaast heeft  
SEM zigeuners uit het kamp gevraagd om te helpen, waaronder Jozsi (een van de 
belangrijkste mannen uit het kamp en degene die de leiding krijgt van de winkel). 
 
Samen met hen en andere Oekraïners, hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:  

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/


 

 

Project EINDHOVEN meets JANOSHI – PROJECTVERSLAG OEKRAÏNE  2018 

• Vier toilethokken gebouwd; 

• De winkel is afgemaakt en is ondertussen gestart in september 2018. Vele zigeuners 
kunnen daar nu hun inkopen op een goedkope manier doen 

• Kinder-, tiener- en moederwerk; De kinderen hadden ’s morgens een programma in 2 
groepen en de tieners ’s middags. De moeders hadden op sommige dagen een 
programma na het tienerwerk. Samen met Viki hebben wij deze programma’s in elkaar 
gezet: Bijbelvertellingen, zingen, trucjes, knutselen, sport en spel, etc.; 

• Op verzoek hebben we voorzien in basis-medicijnen 
 

  
Elektriciteit: 
Naast bovenstaande activiteiten is er nog steeds het 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.).  
Er is ondertussen een maatschappij gevonden die de elektra daar wil aanleggen in het gehele 
dorp in 1 keer of in 2 keer. Deze maatschappij heeft een schatting van de kosten gemaakt. In 
1 keer het gehele dorp voorzien van elektra zou dan uitkomen op een bedrag van rond de 
€12.000 en zouden we er voor kiezen om het in 2 keer te doen, dan komen we op een bedrag 
van €18.000. Voorkeur heeft dan ook om het gehele kamp in 1 keer te voorzien, aangezien 
dit €6.000 scheelt.  
Tot nu toe hadden we een reservering van €3.000. Dit jaar hebben we dit bedrag kunnen 
vergroten naar circa €5.000. Deze reserve wordt gebruikt als startkapitaal voor de volgende 
jaarlijkse reis in 2019. 
 
Wegaanleg: 
Ook is zouden we nog steeds graag de weg naar achter in het dorp afmaken, maar hier 
hebben we onvoldoende middelen (€10.000 en mankracht) voor ter beschikking gehad 
afgelopen jaren en liggen de prioriteiten eerst bij andere projecten.  
 
Voordelen van deze resultaten zijn: Betere leefomstandigheden voor de zigeuners en voor 
hun kinderen en tieners een welkome afleiding in hun sombere bestaan.  
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2. PROJECTORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

2.1 Projectgegevens 
Opdrachtgever:   Stichting Eindhoven Bouwt  
Projectleider/administratie:  Lisette Schneider  
Oekraïne manager:   Lisette Schneider 
Projectperiode:   Aanvang: 01-03-2018 -  Afronding: 14-10-2018  

2.2 Projectcoaches 

     Rol/functie binnen de projectgroep: 
Naam: Ronald Schneider  teamleider/coach reis zomer 
Naam: Lisette Schneider  teamleider/coach reis zomer 
Naam: Lisette Schneider  teamleider/coach reis oktober 

2.3 Data reizen 

   Reizen: Wanneer: 

1. Voorbereidingsreis 02/03/2018 - 05/03/2018 

2. Zomerreis  10/07/2018 - 18/07/2018 

3. Oktoberreis 03/10/2018 - 08/10/2018 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/


 

 

Project EINDHOVEN meets JANOSHI – PROJECTVERSLAG OEKRAÏNE  2018 

3. FINANCIEEL VERSLAG PROJECT 2018 
 
3.1 Inkomsten ten behoeve van projectkosten 

Fondsen en donateurs:   
- Niet nader te noemen fonds  € 5.000,00 

- Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds   € 1.000,00 

- De Johanna Donk Grote Stichting   € 2.500,00 

- Stichting Mundo Crastino Meliori  € 1.050,00 

- Stichting vd Hucht-Beukelaar  € 2.000,00 

-   Stichting Jagtspoel Fonds  € 2.500,00 

 Totaal fondsen   € 13.550,00 

   

   
Giften particulieren en kerken   € 2.376,28 

Reservering elektra  € 3.000,00 

Reservering winkel  € 3.800,00 

Overschot bouwkosten 2017  € 33,89 

Totaal overig   € 9.210,17 

   

   
Totaal inkomsten t.b.v. projectkosten   € 22.760,17 

   
 
 
3.2 Overige inkomsten ten behoeve van overige kosten 

 

Bijdrage deelnemers aan reis-en verblijfkosten (11*450)   € 4.950,00 

Extra inkomsten deelnemers 2018  € 311,54 

Totaal inkomsten t.b.v. overige kosten   € 5.261,54 

 
 
TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2017                           € 28.021,71 
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3.3 Projectkosten 

 

Toiletten € 344, 17 

Gereedschap 131,39 

Winkel  € 10.000,00 
 € 10.475,56 

  
Overige kosten project:  
 

 
Kinder-, tiener en moederwerk € 1.532,98 

Bijbels €203,30 

Bemiddelingskosten € 3.093,06 

Verwervingskosten  € 1.507,24 

Totaal overige kosten  
€ 6.336,58 

 

  
 

 
Totale projectkosten  € 16.812,14 

  

 
Onder project verstaan wij zuiver en alleen de kosten die rechtstreeks naar het project 
gaan: materialen en het inhuren van professionals, kosten goederentransport, kinder-, 
tiener- en moederwerk, bemiddelingskosten en verwervingskosten. 
Alle uren door de projectleider, projectadministratie, teamleiders en deelnemers zijn 
onbezoldigd. Er zijn uitsluitend vrijwilligers betrokken. 
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3.4 Overige kosten 

 

Reiskosten deelnemers  € 2.646,91 

Verblijfskosten deelnemers  € 1.919,67 

tolken en band € 100,00 

Voorbereiding € 24,00 

Overig (inkoop, aankleding, algemeen, e.d.)  € 180,19 
  

Totaal overige kosten  € 4.870,77 

 
 
 
TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2018                         € 21.682,91 
 
 
Een globaal projectoverzicht toont qua kosten het volgende beeld. 
 
 
3.5  Recapitulatie 

 
TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2018     € 28.021,71 
TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2018     € 21.682,91 
 
TOTAAL INKOMSTEN – UITGAVEN OEKRAÏNE-PROJECT 2018 €  6.338,80 
Waarvan: 
Reservering Oekraïne-project 2019                          €  1.338,80 
Reservering Elektra 2019                     €  5.000.00 
 
 
 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/


 

 

Project EINDHOVEN meets JANOSHI – PROJECTVERSLAG OEKRAÏNE  2018 

4. Programma reizen 2018 

 
De helft van de deelnemers van de zomerreis heeft zich dagelijks beziggehouden met het 
kinder-, tiener-, en moederwerk en de andere helft met het bouwen van wc-hokjes. Verder 
heeft de zomerreis gezorgd dat de winkel in september geopend kond worden. 
 
De oktoberreis heeft naast het kinder-, tiener, en moederwerk gesprekken gehad over de 
verwerking van het noodlottige ongeluk bij alle betrokkenen in Oekraïne en hoe daar in 
verder te gaan. Verder is zij ook bezig  geweest met de opzet van de programma’s voor het 
kinder-, tiener,- en moederwerk. 
 
 
 
4.1 Slapen, eten en vervoer  

 
Zomerreis: Bij deze reis is de groep naar Boedapest gevlogen en vandaaruit met 1 gehuurd 
busje doorgereden naar Janoshi in Oekraïne. De terugweg is op dezelfde manier gegaan. 
 
Deze groep heeft gegeten en geslapen bij de fam. Miklos Poscai. 
 
 
Oktoberreis: Bij deze reis is de groep naar Boedapest gevlogen en vandaaruit met 1 
gehuurd busje doorgereden naar de familie Zambo Andras. De plek waar we altijd met de 
zomergroepen slapen. Hier is overnacht en de volgende dag is doorgereden naar Janoshi in 
Oekraïne. De terugweg is op dezelfde manier gegaan. 
 
Deze groep heeft in Family house Lambert geslapen en hier gegeten of bij de fam. Miklos 
Poscai.  
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4.2 Werkzaamheden deelnemers 

Kinder-, tiener- en moederwerk 
 
Ter voorbereiding voor de reis: 

• opzet van dagprogramma (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: 

• drijvende krachten kinderwerk (organisatoren) (incl. materialen) 

• 1 contactpersoon tolk/lokale kinderwerker 

• extra krachten voor hulp bij de verhalen en het uitbeelden daarvan, de spelen en 
knutselwerkjes en voor eten en drinken kinderen  

  
 
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 
- extra krachten bij bouwwerk 
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5. BESTUUR EN ADRESSEN 

 
5.1 Bestuur en contactpersoon 
 
Samenstelling bestuur & MT 
Voorzitter:   Kees Bikker 
Penningmeester:  Remco van Dijk  
Secretaris:   Simone Slagboom 
Bestuurslid:  Rolf Pelleboer 
MT Lid (M25):  Arjan Scheele 
MT Lid (Oekraïne): Lisette Schneider (projectmanager Oekraïne reizen) 
 
 
Contactpersoon voor dit project: 
Lisette Schneider 
 
 
 
Namens Stichting Eindhoven Bouwt: 
 

 
 
Kees Bikker, voorzitter 
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5.2 Adressen 

Stichting Eindhoven Bouwt algemeen 
• Mailadres: info@eindhovenbouwt.nl 
• Website: http://www.eindhovenbouwt.nl 

Stichting Eindhoven Bouwt Oekraïne reizen 
• website: 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 2017 

 
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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Bijlage: Oekraïne en Janoshi 

 
Janoshi ligt in het gebied in 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.  
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