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Project EINDHOVEN meets JANOSHI – PROJECTVERSLAG OEKRAÏNE reizen 2019 

 
 

1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

1 . 1 S i t uat i es c h ets  

Stichting Eindhoven Bouwt (SEB) organiseert sinds 2012 werkreizen voor jongeren naar Oost-Europa 
(Oekraïne) om daar voor mensen te bouwen en om te helpen (kinder-, tiener- en moederwerk). 
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 68 huisjes (waar meerdere gezinnen in wonen).  
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 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. 
 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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1 . 2 Do el s t ell i n g  v an  h et  p ro j ec t   

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 kinder-, tiener- 
en moederwerk vind plaats in 3 groepen door onze jongeren samen met de plaatselijke bevolking, 
zoals de zigeuners zelf en Peter (directeur SEM) en Viki (kinderwerkster).  
 
Specifiek voortraject: het bouwen aan vertrouwen en onderlinge relaties begint al in de voorbereiding 
in Eindhoven om samen met de jongeren (inzameling)acties te organiseren en een gezamenlijke 
toerusting en teambuilding te organiseren. 
 
 

1 . 3 B eh aal de p ro j ec t resul t at en   

Er zijn dit jaar 3 reizen naar Janoshi geweest. Eén reis in april met 5 deelnemers en 2 zomerreizen (een 
groep met 15 en een groep met 18 deelnemers).  
 
Daarnaast is een voorbereidingsreis geweest van 3 dagen waar het kinder-, tiener-, en moederwerk 
voor de drie reizen is doorgesproken en de verdere uitwerking van het bouwproject (waaronder de 
winkel in het kamp en de huisjes etc.).  
 
Voor alle drie reizen heeft SEM gezorgd dat er van de lokale bevolking een bouwmeester (Miklos), 
tolken 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 (leider in het kamp). 
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Samen met hen en andere Oekraïners, hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:  
 

• Twee volledige huisje gebouwd; 

• Twee fundamenten gebouwd in 
samenwerking met de toekomstige 
eigenaars. Daarnaast hebben wij hen 
bouwmateriaal gegeven, zodat zij het huisje 
zelf kunnen afmaken.  Het ene huisje is op 
dit moment al af en het andere huisje hopen 
zij eind oktober, begin november klaar te 
hebben.  

• Eén kamer aangebouwd aan  een 1-kamer 
huisje waar een gezin met 4 generaties 
woonde.  

• Eén fundament gemaakt, maar aangezien 
de toekomstige eigenaar uiteindelijk niet 
meewerkte volgens afspraak, zijn we met 
dit huis gestopt. 

• 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.; 

• Voedselpakketten uitgedeeld; elk huisje 
heeft een pakket gekregen; 

• Op verzoek hebben we voorzien in basis-
medicijnen. 
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Speeltuin 
We hebben de speeltuin niet kunnen realiseren vanwege het feit dat we geen toestemming hebben 
gekregen van de lokale overheid om het stuk grond te gebruiken dat we op het oog hadden voor de 
speeltuin. Dit is een stukje grond dicht bij de huidige school. Deze speeltuin zal toegankelijk zijn voor 
alle kinderen. De speeltuin bij de school is dit niet. We hopen dat hierdoor de kinderen niet meer het 
hek om de school vernielen om daar te kunnen spelen.  
 
Zodra we toestemming krijgen het stukje grond te mogen gebruiken, willen we van start gaan met de 
speeltuin. Hier staat nu een reservering voor van € 3.000.  
 
Deze € 3.000 hebben we van een fonds gekregen en mogen we laten staan tot we de speeltuin 
kunnen realiseren. 
 

Dak voor Sanyi Varga 
Vanwege de ingewikkelde constructie van het dak en het niet tijding vinden van een vakkundige die 
het aandurfde dit dak te vervangen, konden we dit jaar niet  het dak vervangen. Ondertussen zijn we 
in contact met een vakkundige die waarschijnlijk ons in het voorjaar van 2020 zal kunnen bijstaan. 
Hier staat nu een reservering voor van €2.500. 
  

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.).  
 
Ondertussen heeft Peter Gabor een maatschappij gevonden, die de elektra daar wil aanleggen in het 
gehele dorp. Deze maatschappij had al eerder heeft een schatting van de kosten gemaakt, maar er zijn 
veranderingen in de eisen gekomen voor de elektriciteit in Oekraïne, waardoor het bedrag behoorlijk 
is verhoogd.  
 
Op dit moment zijn er 68 huisjes in het kamp waarvan al 15 een legale aansluiting hebben. Dit houdt 
in dat 53 huisjes nog hierin moeten worden voorzien.  
Elk 1 kilowatt extra aangelegde elektriciteit kost +/- 3.200 UAH (+/- € 118*). Een huisje heeft minimaal 
5 KW nodig. Het totaal bedrag wordt dan 5 x €118 x 53 (huisjes) = € 31.270*. Hierbij komen 5.930 UAH 
(+/- € 220*) administratie en calculatie kosten. Het totale bedrag wordt dan: € 31.490*. 
 
Tot nu toe hadden we een reservering van € 5.000. Dit jaar hebben we dit bedrag kunnen vergroten 
naar € 30.100. We zijn aan het kijken of de zigeuners dit bedrag zelf kunnen aanvullen met wat nog 
nodig is en anders zal een gedeelte van de eerste projectgiften die we binnen hebben gekregen voor 
project 2019-2020 naar de elektriciteit gaan. 
Zodra we toestemming hebben van de lokale overheid in Janoshi, gaan met het project starten. 
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Wegaanleg 
We zouden nog steeds graag de weg naar achter in het dorp afmaken, maar hier hebben we 
onvoldoende middelen voor ter beschikking gehad afgelopen jaren.  
De zigeuners geven aan dat zij heel graag willen dat de weg ook gedaan wordt. In herfst en winter 
maanden is het onbegaanbaar naar achter in het dorp. Dit levert soms levensgevaarlijke situaties op 
als iemand door een ambulance moet worden opgehaald en deze daar niet kan komen.  
De weg naar achterin het dorp zal ongeveer 650 meter zijn. De prijs per m2 is 650 UAH. Bij een 2 meter 
brede weg, is de totaal prijs 650 x 2 x 650 = 845.000 UAH (+/- € 31.350*). 
 
 
 
 
Voordelen van deze resultaten zijn:  
Betere en veiligere leefomstandigheden voor de zigeuners en voor hun kinderen en tieners een 
welkome afleiding in hun sombere bestaan.  
 
 
 
 
*= de grivna is niet stabiel op het moment. In januari 2019 was 1 euro nog ongeveer 31 grivna, 
momenteel (sept’19) is 1 euro 26 grivna. 
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2 PROJECTORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

2 . 1 Pro j ec t g egev en s  

Opdrachtgever:   Stichting Eindhoven Bouwt  
Projectleider:   Lisette Schneider  
Projectperiode:   Aanvang: 01-10-2018 -  Afronding: 01-11-2019  

2 . 2 Pro j ec t c o ac h es  

Naam       Rol/functie binnen de projectgroep: 
Lisette Schneider    teamleider/coach reis voorjaar 
Jan Hagens     teamleider/coach reis zomerreis 1 
Rolf Pelleboer     teamleider/coach reis zomerreis 1 
Lisette Schneider    teamleider/coach reis zomerreis 1 
Maarten Lakerveld    teamleider/coach reis zomerreis 2 
Lisette Lakerveld     teamleider/coach reis zomerreis 2 
  

2 . 3  Dat a re i z en  

 
 
 
 
 

Reizen: Wanneer: 
1. Voorbereidingsreis 18/01/2019 - 21/01/2019 

2. Voorjaarsreis 13/04/2019 – 20/04/2019 

2. Zomerreis 1 13/07/2019 - 27/07/2019 

3. Zomerreis 2 27/07/2019 - 10/08/2019 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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3 FINANCIEEL VERSLAG PROJECT 2019 

3 . 1 i n ko ms t en  t en  beh o ev e v an  p ro j ec t ko s t en  

Fondsen en donateurs:   
   

 

 7 fondsen   € 20.600,00 

Giften particulieren en kerken   € 7.467,65 

Inkomsten t.b.v. voorbereidingsreis  € 471,35 

Overschot bouwkosten 2018  € 1.338,81 

Totaal inkomsten t.b.v. projectkosten   € 29.877,81 

3 . 2 O v er i ge  i n ko ms t en  t en  beh o ev e v an  o v er i ge  ko s t en  

 
Bijdrage deelnemers aan reis-en verblijfkosten  
(5* €550 + 33* €700)   

€ 25.600,00  

Extra inkomsten deelnemers 2019  € 9.237,86 

Extra inkomsten deelnemers t.b.v. projectkosten  
(5* €250 + 33* €300)  

€ 11.1150,00 

Totaal inkomsten t.b.v. overige kosten   € 45.987,86 

 
 
TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2019                           € 75.865,67 
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3 . 3 P ro j ec t ko s t en  

Kosten bouwproject: 
Extra kamer aanbouw Molnar Klarika € 3.327,46 

Huis Molnar Karci € 6.064,68 

Huis Viola Horvath € 4.816,05 

Fundament Varga Geza € 1.023,00 

Fundament Erika Horvath € 1.041,85 

Fundament Gabi € 912,85 

Huis materialen Gabi € 2.263,14 

Fundament Ruszlan € 944,29 

Huis materialen Ruszlan € 2.172,38 

Reservering dak Sanyi Varga € 2.500,00 

Reservering speeltuin €3.000,00 

Ramen, sloten hekreparatie school € 482,03 

Totale bouwkosten € 28.647,73 

  
Overige kosten project:  

Voedselpakketten € 1.960,00 

Kinder-, tiener en moederwerk € 5.452,31 

Bijbels € 58,40 

Transport € 732,13 

Voorbereidingsreis € 1.313,81 

Bemiddelingskosten € 4.749,25 

Verwervingskosten  € 2.910,00 

Totaal overige kosten  € 18.492,84  
 
Totale projectkosten       € 47.140,58 
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Onder projectkosten 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. 

3 . 4 O v er i ge  ko s t en  

 
Reiskosten deelnemers  € 15.067,35 

Verblijfskosten deelnemers  € 7.848,42 

Kosten acties € 1.805,62 

Voorbereiding € 1.676,48 

Overig (activiteit tijdens reis, T-shirts, 
aankleding, algemeen, e.d.)  

€ 1.465,81 

Totaal overige kosten  € 27.863,68 

 
 
TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2019                        € 75.004,26 

3 . 5 R ec ap i t ul at i e  

 
TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2019     €   75.865,67 
TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2019     €   75.004,26 
 
TOTAAL PROJECT 2019 (Inkomsten – Uitgaven) :     €         861,41 
 
Voor Oekraïne-project 2020 gereserveerd    €         861,41 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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4 Programma reizen 2019 

 
DAGPROGRAMMA VOORBEREIDINGSREIS 
 

• Dag 1 vrijdag: Vertrek rond 8.15 uur vanuit Eindhoven naar Boedapest Airport. Vanuit daar 
naar Janoshi. 

• Dag 2 zaterdag: gesprekken met Viki en Peter over het bouwproject en kinder- en tienerwerk 
en bezoek kamp. 

• Dag 3 zondag: gesprek Joszika over de winkel en controle en daarnaast afrondende 
gesprekken met Viki en Peter over het project. 

• Dag 4 maandag: Vertrek vanuit Janoshi naar Boedapest Airport en vandaar naar Eindhoven. 
 
 
DAGPROGRAMMA VOORJAARSREIS 
 

• Dag 1 zaterdag: Vertrek rond 8.15 uur vanuit Eindhoven naar Boedapest Airport. Vanuit daar 
naar kerk Andras om de materialen op te halen die met transport verzonden waren en 
vervolgens met busjes naar Janoshi. 

• Dag 2 zondag: Kerk en activiteit (Karpaten, bergen). 

• Dag 3-6 maandag - donderdag: ’s Morgens kinderwerk en ’s middags tienerwerk, gehele dag 
bouwwerk. 

• Dag 7 vrijdag: ’s Morgens kinderwerk & bouwen en ’s middags soep eten met zigeuner 
kinderen en tieners & afscheid. 

• Dag 8 zaterdag: Vertrek vanuit Janoshi naar Boedapest Airport en vandaar naar Eindhoven. 
 

 
DAGPROGRAMMA ZOMERREIZEN 
 

• Dag 1 zaterdag: Vertrek rond 8.15 uur vanuit Eindhoven naar Boedapest Airport. Vanuit daar 
naar kerk Andras om de materialen op te halen die met transport verzonden waren en 
vervolgens met busjes naar Janoshi.  

• Dag 2 zondag: Kerk en activiteit (zwemmen). 

• Dag 3-7 maandag - vrijdag: ’s Morgens kinderwerk en ’s middags tienerwerk, gehele dag 
bouwwerk. 

• Dag 8 zaterdag: Naar de Karpaten (zwemmen en bbq’n). 

• Dag 9 zondag: Kerk en activiteit (Markt). 

• Dag 10-13 maandag - donderdag: ’s Morgens kinderwerk en ’s middags tienerwerk, gehele 
dag bouwwerk. 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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• Dag 14 vrijdag: ’s Morgens kinderwerk & bouwen en ’s middags soep eten met zigeuner 
kinderen en tieners & afscheid. 

• Dag 16 zaterdag: Vertrek vanuit Janoshi naar Boedapest Airport en vandaar naar Eindhoven. 
 

4 . 1 s l ap en ,  et en  en  v erv oe r  20 19   

 
Voorbereidingsreis: Bij deze reis is door 2 personen naar Boedapest gevlogen en vandaaruit met 1 
gehuurde auto doorgereden naar naar Janoshi in Oekraïne. De terugweg is op dezelfde manier 
gegaan. 
 
Er is geslapen en gegeten in Family house Lambert in Berehove, een dorpje dichtbij Janoshi. 
 
 
Voorjaarsreis: Bij deze reis is de groep naar Boedapest gevlogen en vandaaruit met 1 gehuurd busje 
doorgereden naar naar Janoshi in Oekraïne. De terugweg is op dezelfde manier gegaan. 
 
Deze groep heeft in een appartement geslapen en zelf voor ontbijt en lunch gezorgd. Het avondeten 
werd soms verzorg door Peter Gabor of de groep at in een restaurant.  
 
Zomerreizen: Bij deze reizen is de groep naar Boedapest gevlogen en vandaaruit met 2 gehuurd 
busje doorgereden naar Janoshi in Oekraïne. De terugweg is op dezelfde manier gegaan. 
 
Deze groepen hebben gegeten en geslapen bij de fam. Miklos Poscai. 
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4 . 2 We rkz aamh eden  d eeln eme rs  20 19 

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 B es t uur  en  c o n t ac tp ers o o n  

 
Samenstelling bestuur & MT 
Voorzitter:   Kees Bikker 
Penningmeester:  Thijs van der Veen  
Bestuurslid:  Rolf Pelleboer 
 
 
Contactpersoon voor dit project: 
Lisette Schneider ( MT Lid Oekraïne, projectmanager Oekraïne reizen) 
 
 
 
Namens Stichting Eindhoven Bouwt: 
 

 
 
Kees Bikker, voorzitter 
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5 . 2 Ad res s en 

Stichting Eindhoven Bouwt Oekraïne reizen 
• Website: http://eindhovenmeetsjanoshi.nl  
• Contactpersoon: Lisette Schneider 
• Mailadres: oekraine@eindhovenbouwt.nl 
• Facebook: http://www.facebook.com/EindhovenmeetsJanoshi?ref=hl 

  
 
Stichting Eindhoven Bouwt algemeen 

• Mailadres: info@eindhovenbouwt.nl 
• Website: http://www.eindhovenbouwt.nl 

 
 
Bankgegevens voor de reizen & projecten:  

• NL 10 ABNA 0412 5424 47 tnv stichting EindhovenBouwt / Oekraïne project 2020 
 
 
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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