
Oekraïne verslag reizen 2016 
 
Als eerste willen wij jullie bedanken voor jullie gebed en ondersteuning bij onze reizen. 
Mede hierdoor ware de reizen mogelijk en hebben we God aan het werk gezien  
 
Ook door jullie deelname aan acties en financiële ondersteuning waren de reizen mogelijk. 
Heel wat acties hebben jullie ondersteund, als bijv: 
- lege flessen acties in verschillende kerken; Er zijn heel wat lege flessen ingeleverd, 
waardoor we best veel statiegeld hebben kunnen krijgen.  
- diner of andere etentjes   
- sponsorloop; Er is veel gesponsord bij de sponsorloop  
- cake of bakacties; jullie hebben heel veel bij ons besteld van cupcakes tot allerlei taarten 
- zwarte pieten actie 
- oliebollenactie 
- autowasactie 
- etc 
 
 Ik denk dat we met alle acties zeker €25.000 hebben opgehaald. Onze dank daarvoor! 
 
Ondertussen is de laatste groep van dit jaar die naar Oekraïne is geweest weer terug. 
We kunnen terugkijken op 3 mooie en bijzondere reizen (1 in de meivakantie en 2 in de 
zomervakantie) waarin we een heleboel hebben kunnen doen. 
 
Kinder- en tienerwerk 
We hebben aan de kinderen en 
tieners dmv dagelijks kinder- & 
tienerwerk iets mogen laten zien van 
wie God is. Tijdens deze programma’s 
vertelde Viki over God dmv verhalen 
uit de bijbel of thema’s en teksten uit 
de bijbel. Bij de tieners stond bijv. dit 
jaar de vruchten van de Geest 
centraal.  

Naast het 
gedeelte van 
Viki hebben wij door toneel of trucje en door het werkje het thema 
van die dag proberen neer te zetten. Soms hadden we zelfs het 
lekkers bij het drinken nav  het thema. Bij bijv het verhaal van Kain en 
Abel, kregen de kinderen een het altaar van marshmallows en chips 
en beertjes. 
  

 
Naast dat we iets van God konden laten zien, hebben ook veel andere leuke & mooie dingen 
mee gemaakt in het kinder- en tienerwerk. Teveel om allemaal op te schrijven. Wil je dan 
ook meer horen spreek gerust iemand aan die mee is geweest. Ik weet zeker dat je dan veel 
zult horen.  



Een van de dingen die ik zelf erg leuk vond is dat je bijvoorbeeld met een jongen van 20 jaar 
intensief met strijkkralen bezig bent en hij heel graag wil dat je hem helpt bij het maken van 
een hart voor een armband. Een jongen van 20, super stoer, echt zo’n patser. Heel apart om 
mee te maken. Vooral als hij je later onderuit trapt met voetbal ;).  
Of als je met een werkje dat de tieners gaan maken het lokaal binnen komt en zodra ze het 
zien dat ze van blijheid gaan 
applaudisseren.  
 
Of als Viki Fiona (de handpop) uit de koffer 
haalt, hoe al die gezichtjes van de kinderen 
gaan stralen, dat is zo mooi om te zien. 
 
 
Ook bijzonder om te zien hoe de meiden 
voor de moeders het lied gaan zingen dat 
ze tijdens het programma hebben geleerd.  
 
 
Of terwijl je aan het bouwen bent komen er opeens de kinderwerkers met de kinderen 
zingend en muziek makend door het dorp met hun eigen gemaakte muziekinstrumenten. 
Genieten toch? 

 
Het was erg mooi om te zien hoe de deelnemende jongeren met de kinderen en tieners 
optrokken en meededen in het programma en allemaal hun eigen gaven en talenten 
inzetten. Sommigen werden helemaal enthousiast van het voorbereiden van stukjes drama, 
anderen van het spelen van muziek of samen knutselen, weer anderen zag je enorm  
genieten van het buitenspelen met de kinderen. De een had veel met het kinderwerk en een 
ander juist met het tienerwerk. 
 
 



 
Niet altijd was het even makkelijk.  
Een deelnemer stuurde de foto hiernaast afgebeeld. 
Echt heel passend voor de kinderen/tieners die we in 
ons programma hadden. Hierdoor was het soms best 
moeilijk. Aan de andere kant als je op dat moment 
besefte hoe verdrietig het eigenlijk is en hoe nodig ze 
Zijn liefde hebben, wordt het wel iets makkelijker Zijn 
Liefde uit te delen als ze aan je lopen te trekken, 
stenen naar je gooien of je uitschelden. Vooral als je 
Hem er dan bij betrekt.  

 
 
 
Moederwerk 
Naast het kinder- en tienerwerk is er ook tijdens elke reis een paar keer moederwerk 
geweest. Heftig om te zien hoe meiden van vorig jaar nu opeens al moeder zijn. Maar ook 

heftig om te merken hoe de moeders om aandacht 
vragen. Ze zuigen meer energie dan de kinderen en 
tieners. Er waren elke keer rond de 40 moeders 
waarvan een aantal hun kinderen/baby’s mee hadden.  
 
Toen de moeders met een werkje aan de gang gingen 
werden de kinderen zo in onze handen gedumpt. De 
meiden vanuit onze groep vonden dat natuurlijk aan de 
ene kant geweldig om ze even te kunnen vasthouden, 
maar aan de andere kant vonden ze het vreemd te 

merken dat ze zomaar een kind in hun handen kregen en de moeders al weg waren gelopen 
voordat ze doorhadden wie nu de moeder van het kind was die ze opeens vasthielden. 
 
Ondanks dat het vrij pittig was, was het toch heel bijzonder om te laten zien aan de moeders 
dat ze van waarde zijn en dat God van hen houdt en te zien dat ze door deze aandacht ook 
erg aan het genieten waren. We bidden dat God hen echt mag laten ervaren dat God van 
hen houdt, dat ze van waarde zijn en dat ze dit mogen doorgeven aan hun kinderen (en 
man) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwwerk 

Natuurlijk is er  ook weer volop gebouwd. Tijdens de 3 reizen hebben we het 

volgende kunnen doen: 

 Er zijn 10 wc-hokjes gebouwd; de zigeuners die een hokje kregen hebben zelf 
een gat gegraven in hun tuin en hun wc-hokje daar geplaatst.  

 

 2 nieuwe huisje;  1 huisje is helemaal af en het andere huisje wordt 
afgemaakt door de bewoners zelf. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 We hebben het fundament voor de stal gemaakt. De zigeuners maken de stal zelf verder af.  
Deze stal zal als werkvoorziening gaan dienen voor een aantal zigeuners. Zo’n fundament 
maken is best veel werk, eerst maak graaf je met een schep ‘gleuven’ in de grond van 
ongeveer 40-50 cm diep en 30 cm breed. Vervolgens vul je dit met cement en keien. Cement 
niet uit een cementmolen, maar gewoon zelf mengen met scheppen en spades. Dan maak je 
van hout een bekisting, waar vervolgens weer cement in gestort moet worden met keien. De 
bovenste laag maak je van fijner cement zodat het een gladde laag wordt. Dan mag de 
bekisting er weer af. En wordt binnenin gevuld met eerst zand (grond van naast de stal, geen 
gekocht zand) en daarover heen gaat weer cement. Al met veel zwaar werk, maar heerlijk 
werk om je gedachten op 0 te zetten en gewoon te knallen  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Een van de zigeuners (Joszika, zoon van de oude chief) heeft  
een voorraadschuur gemaakt voor het dorp, waar wij 
heeeeeeeeeeeeeeel veel kilo’s graan naar toe hebben 
moeten verplaatsen met emmers. Dit graan is dan weer te 
gebruiken voor het gehele dorp voor hun kippen. 

 

 We zouden in alle huisjes nieuwe ledverlichting ophangen, aangezien we deze gesponsord 
zouden krijgen. Maar helaas is dit voor de reis niet gelukt om voor elkaar te krijgen.   

 

 Er is een stuk weg aangelegd naar achterin het dorp. Geen asfalt, maar de weg is egaal 
gemaakt en er zijn steentje op gestort, zodat het begaanbaar wordt tijdens regenperiodes en 
het mogelijk is om naar achter in het dorp te komen. 
 

 En … na al die jaren is eindelijk het eerste stuk weg (weg vanaf de hoofdweg naar het dorp) 
geëgaliseerd en grind hierover heen gestort. Dus volgend jaar is het minder hobbelen om bij 
het kamp te kunnen komen  Dit stuk weg hoort niet bij het kamp en de mensen die daar 
woonden wilden niet dat het gebeurde en wilden dit al helemaal niet betalen. Maar eindelijk 
hadden we toestemming om dit te mogen gaan doen!! Nu blijft het wel spannend hoeveel 
grind er volgend jaar nog ligt ;) 



 

 
 

Bidden en voedselpakketjes  

Dit was een nieuw onderdeel van de reis deze zomer. Nu we in de build-up fase zitten willen we ook 

graag meer verdieping in de hulpverlening willen brengen, in geestelijke zin. Niet alleen bij de 

kinderen en tieners die naar het programma komen.  

We hadden bedacht dat het goed zou zijn om bij de zigeuners in hun huisjes met hen te gaan praten 

en hen om gebedspunten te vragen, zodat we met hen konden bidden als zij dit goed vonden. We 

hadden hierbij de hoop dat Ruszlan (een zigeuner uit een ander zigeunerkamp, die daar in zijn kamp 

het evangelie heeft gebracht) ons kon helpen. Zodat als wij er niet zouden zijn, hij misschien een 

ingang in dit kamp had gekregen om hier ook meer het evangelie te kunnen gaan brengen. Helaas 

had hij geen tijd. Nu zijn we samen met een tolk langs de huisjes gegaan. We zijn met beide groepen 

langs alle huisjes geweest. In elk huisje hebben we kunnen en mogen bidden. In kleine groepjes van 3 

a 4 jongeren, een coach en de tolk. Heel mooi, maar ook een hele heftige ervaring. Mooi om zo dit te 

mogen en kunnen doen en samen te bidden voor hun noden, zorgen en hen bij God te brengen. 

Heftig omdat er zoveel heftige noden zijn. In elk gezin was er wel iets. Bijv een heel ziek kindje met 

een gat in het hart. Bijna een jaar maar nog geen 4 kg. Het kindje zou eigenlijk naar het ziekenhuis 

moeten, maar het gezin kan dit niet betalen. Het kost 1500€. En het ziekenhuis waar het mogelijk is 

om te opereren is in Kiev (900 km verderop). Of anderen die suikerziekte hebben, maar geen geld 

voor insuline. Huisjes waar de gaten in de muren zitten. Maar ook de tegenstellingen tussen de 

zigeuners. Sommigen van hen kunnen beter met hun geld omgaan als ze dat hebben kunnen 

verdienen of krijgen van de kinderbijslag. Bij hen zie je ook dat het huisje netter is, de kinderen 

kleren aanhebben, soms zie je zelfs een tandenborstel. Bij anderen zie je de kindjes vies en naakt 

rondlopen, zijn de huisjes vies, kunnen niet sparen om eten te kopen, werken niet.  

 

Tijdens de bezoekjes namen we ook voedselpakketten mee, zodat elk huisje aan het eind van de 

reizen iig een pakket had gekregen. Bij sommigen van hen kreeg je de indruk dat je met hen mocht 

bidden zodat ze maar een pakket kregen. En dat voelt soms heel naar, maar toch denk ik dan …. We 

hebben ze voor de troon van God mogen brengen. En we bidden dat God hen zal bereiken. 

Ik zou hier nog veel meer over kunnen schrijven, over vrouwen die je achterna lopen en steeds 

vragen of je bij hen komt, omdat ze bang zijn niets te krijgen, mensen die in een huisje lijken te 

wonen, maar waar later van blijkt dat degene niet uit dit kamp komt. Een dakloze in het kamp. Of 

kindjes die vies zijn en geen kleren hebben, maar waar de moeder wel netjes gekleed is. En ga maar 

door. Allemaal ervaringen in het kamp die een diepe indruk achterlaten. En waar Gods liefde 

heeeeeeel hard nodig is. Heel graag jullie gebed voor deze mensen in het kamp. 



Mocht je graag meer willen horen spreek ons dan aan. We vertellen graag meer. 

 

Namens de Oekraïne-gangers 

Lisette Schneider 

 

  



 


