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Project EINDHOVEN meets JANOSHI – PROJECTVERSLAG OEKRAÏNE reizen 2019-2020 

 

1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

1 . 1 S i t u a t i e sc h e t s  

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 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  D o e l st e l l i n g  v a n  h e t  p r o j e c 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 e h a a l d e  p r o j e c t r e su l t a t e n   

Vanwege het corona virus hebben we de reizen 2019-2020 moeten cancelen. We waren al wel gestart 
met de voorbereidingen. De bedoeling was om 3 reizen te organiseren, maar tegen het voorjaar werd 
al snel duidelijk dat er een grote kans zou zijn dat de reizen eventueel niet door zouden gaan. De 
voorjaarsreis werd al snel gecanceld door de lockdown die in alle landen kwamen. We hielden nog 
even hoop voor de zomer. Maar ook deze hebben we uiteindelijk moeten cancelen.  
 
Voor de zigeuners was dit wel een dubbele tegenslag. EN corona waardoor de werkloosheid steeg en 
de prijzen ook al gauw omhoog gingen in Oekraïne EN geen groepen Nederlanders die hen kwamen 
helpen. 
 
We hebben toen gekeken naar mogelijkheden. Mogelijkheden om hen het gevoel te geven dat ze er 
niet alleen voor staan. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een aantal projectresultaten mede 
mogelijk gemaakt door een aantal fondsen en particuliere giftgevers.  
 
 
 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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SEM (onze lokale partner) heeft ervoor gezorgd dat in samenwerking met de lokale bevolking allerlei 
activiteiten/projecten zijn gerealiseerd. 
 
Voedselpakketten 
Nu we er zelf niet heen gingen, heeft Peter Gabor van de SEM samen met een aantal mensen uit het 
kamp voedselpakketten georganiseerd. Vooral nu door corona waren de mensen erg dankbaar voor 
deze pakketten. In totaal kregen 82 families een voedselpakket en 200 kinderen een apart pakketje 
voor hen met wat lekkers. De kosten hiervoor waren € 3.000.  
 
Van Peter ontvingen we de volgende boodschap:  
I would like to share that this year delivering the food packages went different way then normal. The 
goal was to involve the local people to distribute, to estimate the needed stuff for the families and 
later to deliver it.  This year we organized two different kinds of food packages. The families who have 
less than 5 members received smaller, families who have more than 5 members received bigger 
packages. In total we distributed 200 sweet packets for each children 1 pack and 82 families received 
food packages. Here is the list to show the difference between the small and the bigger packages: 
 

Small package  big package: 
Flour    - 2 kg    - 4 kg 
Sugar    - 2 kg    - 4 kg 
Macaroni   - 1 kg   - 2 kg 
Oatmeal   - 1 kg   - 2 kg 
Buckwheat   - 1 kg   - 2 kg 
Rice     - 1 kg   - 2 kg 
Margarin   - 0,9 kg    - 1,35 kg 
Sunflower oil   - 2 l    - 4 l 
Chocolate pasta  - 0,5 kg   - 1 kg 
Spices     - 1 kg   - 1 kg 
Coffee    - 0,5 kg    - 1 kg 
Coffeeta   - 1 pc    - 2 pc 
Sausage   - 0,5 kg   - 1 kg 
Chocolate   - 2 pc    - 4 pc 
Toilet paper   - 4 pc    - 8 pc 
Dishwashing liquid   - 1 tube   -2 tube  
Washing powder  - 1 pc    - 2 pc  
Liquid hand soap  - 1pc    - 2 pc 
 
The pastor (Karcsi) has possibility to share the good news personality. They were very happy. It was 
very positive that we could involve people from the camp to do this action. We teach them to feel 
what a big bless when you give something to others.  
 

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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Speeltuin 
We hebben de speeltuin niet kunnen realiseren vanwege het feit dat we eerst nog niet de 
toestemming kregen van de lokale overheid om het stuk grond te gebruiken dat we op het oog 
hadden voor de speeltuin en vervolgens dit project door corona helemaal stil kwam te liggen. 
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 corona voorbij is en we weer in de gelegenheid zijn om hiermee bezig te gaan, hopen we ook 
de speeltuin te kunnen realiseren. Hier staat nu een reservering voor van € 5.000. Deze € 5.000 
hebben we van verschillende fondsen gekregen en mogen we laten staan tot we de speeltuin kunnen 
realiseren. 
 
 

Elektriciteit 
Dit jaar hebben we zo goed als de elektriciteit kunnen vernieuwen in het kamp. Begin december waren 
32 huisjes aangesloten op het nieuwe elektriciteitsnetwerk en met kerst waren bijna alle huisjes 
aangesloten. De elektriciteit is zo aangelegd dat het mogelijk is om nieuwe huisjes die nog gebouwd 
gaan worden ook aan te kunnen sluiten. 
 
De kosten van dit project waren € 32.030 en zijn betaald met het geld dat er de afgelopen jaren voor 
is gespaard en met behulp van een heel grote particuliere gift.  
 

   
  

http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/
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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.  
 
Naast de weg naar achteren in het kamp willen we ook graag de andere wegen in het kamp begaanbaar 
maken. Hier zijn 2 aparte projectplannen voor. 1 voor fase1 en 1 voor fase 2. De totale kosten worden 
geschat op fase 1 € 35.000 en fase 2 € 40.000. 
 
Aangezien dit voorlopig niet mogelijk is, hebben we de gaten laten opvullen met grind, zodat ze 
voorlopig er beter op kunnen rijden. Dit is een noodoplossing, want grind zakt weg en verdwijnt. 
 
De kosten die hiervoor zijn gemaakt zijn € 625. 
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School 
Voor de school is ondertussen een apart projectplan ontstaan omdat we de school willen uitbreiden 
zodat meer kinderen de mogelijkheid krijgen naar school te gaan. De projectkosten zijn hiervoor 
geraamd op € 24.000 en de lopende kosten voor 3 jaar op € 42.000. 
 
Aangezien de school hard toe was aan een aantal renovaties en niet konden wachten tot de school 
verbouwd gaat worden, hebben we deze laten uitvoeren. De kosten hiervoor waren € 1.100. 
 
Daarnaast hebben we gekeken voor een aantal zigeuners die naar de dorpschool gaan (dus niet in 
het kamp) of we hen konden ondersteunen met laptops zodat zij in de lockdown ook onderwijs 
konden krijgen. Hiervoor is een actie gedaan en € 2.060 voor opgehaald. Dit bedrag is aan de laptops 
besteed. Ook is er nog extra geld gebruikt voor materialen in de school in het kamp, voor een bedrag 
van € 500. 
 
 
Kinderwerk, tienerwerk en moederwerk 
Voor de reizen waren de programma’s voor het kinder-, tiener- en moederwerk al zo goed als klaar 
en de meeste materialen waren hier in Nederland of in Oekraïne al ingekocht. Het meeste kunnen 
we gewoon weer gebruiken voor de eerst komende reizen. De spullen staan nu opgeslagen.  
De gemaakte kosten hiervoor zijn bijna € 3.000. 
 
Onkosten door corona 
Door het corona virus hebben we helaas ook onkosten gemaakt. Reizen die afgelast moesten 
worden, waardoor er toch een aantal kosten gemaakt moesten worden die niet gedekt zijn/waren. 
Dit geldt voor de gedeeltelijke restitutie van de vliegreizen van de voorjaarsreis, T-shirts, 
accommodatie terugreis, reservering van het kamphuis voor het jongeren kamp, materialen die niet 
zo lang houdbaar waren en al ingekocht waren. Totale onkosten tot nu toe ongeveer € 2.200. 
 
Voor de tickets van de zomerreizen hebben we vouchers gekregen en hopelijk kunnen we deze nog 
een jaar verlengen, anders worden de onkosten verhoogd met een bedrag van ongeveer € 3.200. 
 
 
Voordelen van deze resultaten zijn:  
Betere en veiligere leefomstandigheden voor de zigeuners en voor hun kinderen en tieners een 
mogelijkheid tot scholing.   
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2 PROJECTORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

2 . 1 P r o j e c t g e g e v e n s  

Opdrachtgever:   Stichting Eindhoven Bouwt  
Projectleider:   Lisette Schneider  
MT lid Oekraïne:  Kees Bikker 
Projectperiode:   Aanvang: 01-10-2019 -  Afronding: 01-11-2020  
Projectcoaches voor de reizen:  Ronald Schneider, Jaap Fijnvandraat en Lisette Schneider 
 
 
 

3 FINANCIEEL VERSLAG PROJECT 2020 

3 . 1 i n k o m s t e n  t e n  b e h o e v e  v a n  p r o j e c t k o st e n  

6 fondsen reis 2019-2020  € 19.250,00 

Giften particulieren en kerken reis 2019-2020  € 12.286,95 

Bijdrage deelnemers aan reis-en verblijfkosten reis 
2019-2020  

€ 16.828,86 

Reservering elektra en bouwproject speeltuin van reis 
2018-2019  

€35.600,00 

Overschot bouwkosten reis 2018-2019  €      861,00 

Totaal inkomsten t.b.v. projectkosten   € 84.827,22 

 
 
TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2019 - 2020              € 84.827,22 
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3 . 2  P r o j e c t k o s t e n  

Kosten bouwproject reis 2019-2020: 

  
              

Elektriciteit € 32.030,00 

Voedselpakketten € 3.000,00 

Kinder-, tiener en moederwerk € 2.685,88 

Schoolmateriaal € 500,00 

Online les € 2.060,00 

Schoolrenovatie € 1.100,00 

Voorbereidingreis&voorbereidingen € 1.665,57 

Bemiddelingskosten € 60,50 

Verwervingskosten incl. onkosten corona  € 2.186,79 

Totaal overige kosten  € 45.288,74  
 
 
Kosten overig reis 2019-2020: 

Vervoer: nu vouchers, incl. deposit bus € 3.777,73 

Onkosten vliegen en verblijf corona  € 1.617,83 

Kosten acties € 714,25 

Voorbereiding € 1.676,48 

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

€ 1.465,81 

Totaal overige kosten  € 6.109,81 

 
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. 
 
 
TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE-PROJECT 2019  -2020              € 51.398,55 
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3 . 3  R e c a p i t u l a t i e  

 
TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-PROJECT reis 2019-2020  €   84.827,22 
TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE-PROJECT reis 2019-2020    €   51.398,55 
 
TOTAAL PROJECT reis 2019-2020 (Inkomsten – Uitgaven) :   €   33.428,67 
 
Voor Oekraïne-project 2020-2021 gereserveerd    €    33.428,67 
 
  Waarvan is gereserveerd : 
  Speeltuin:     €   5.000,00 
  Schoolrenovatie:    €   3.000,00 
  Deelnemersbijdrage 2021:    € 16.828,86 
  Fondsgeld voor reis 2021:   €   5.000,00 
  Fitness gebouw:   €   2.000,00 
  Kw, tw en mw:    €   1.599,81 
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4 BESTUUR EN ADRESSEN 

4 . 1 B e s t u u r  e n  c o n t a c t p e r so o n  

 
Samenstelling bestuur & MT 
Voorzitter:   Kees Bikker 
Penningmeester:  Thijs van der Veen  
Bestuurslid:  Anouk van Leur 
 
 
Aanvrager en contactpersoon voor dit project: 
Lisette Schneider, MT Lid Oekraïne Stichting Eindhoven Bouwt (projectmanager Oekraïne reizen) 
 
 
Namens Stichting Eindhoven Bouwt: 
 

 
 
Kees Bikker, voorzitter 
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4 . 2  A d r e ss e n  

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 t.n.v. stichting Eindhoven Bouwt / 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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