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Update & terugblik Oekraïne reizen 
 
Zoals de meesten van jullie weten, zijn er komend jaar geen Oekraïne reizen. Maar we 

laten het dorp zeker niet los. Het dorp heeft nog veel hulp nodig. We willen dan ook 

proberen geld in te zamelen voor de elektriciteit (De draden hangen nu gevaarlijk, vaak 

laag, over de huisjes. Er zijn al kinderen door overleden. We hopen dan ook dat we hen 

hier zsm bij kunnen helpen. Voor dit project is 12000 euro ongeveer nodig. We zijn als 

SEB al even aan het sparen, maar we hebben nog lang niet genoeg. 

 

Verder willen we Jozsika helpen met een soort micro-credit (we lenen hem geld en hij 

betaalt dit later uit de winst maandelijks terug) om een winkeltje opzetten die de prijzen 

laag houdt voor de zigeuners. Er is een heel plan gemaakt om dit te kunnen 

bewerkstelligen. Het gebouw hebben we dit jaar met hem kunnen bouwen, maar er zijn 

nog andere middelen nodig om de winkel te kunnen starten. 

Viki wil graag meer evangelisatie werk doen. We willen haar financieel hierbij helpen.  
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En daarnaast willen we kijken of we iets van volwassen onderwijs kunnen opstarten in 

het dorp.  

Mochten jullie ideeën hebben om naast fondswerving geld op te halen voor 
bovenstaande plannen, dan horen we dat graag. 
 
Ook als u zelf een steentje bij wilt dragen, dan kan dat door geld over te maken naar: 
NL10 ABNA 0412542447 tnv stichting Eindhovenbouwt mvv 1 van de projecten (Viki, 
Electra, winkel) NB: dit is een ander rekeningnummer dan die van de school. 
 

Korte Terugblik 

Ondertussen zijn we alweer 6 jaar naar Oekraïne geweest. Een korte terugblik laat ons 

dat zien dat we in deze jaren 16 groepen hebben gehad met 202 deelnemers en 40 

coaches. We hebben elk jaar door ons heen en in het kinder-, tiener- en moederwerk 

proberen te laten zien dat God van hen houdt. Ook door het bouwwerk heen proberen 

we hen Gods liefde te laten zien.  

Er is ondertussen al veel gebeurd. Er zijn al 10 nieuwe huisjes gebouwd en 18 huisjes 

gerenoveerd. Verder zijn er waterpompen aangelegd, 38 wc-hokjes gebouwd, het dorp 

opgeruimd en elk huisje heeft ledlampen gekregen. Verder is de school gerenoveerd en 

is er financiële ondersteuning op gang gekomen, zodat nu al een aantal jaar ongeveer 30 

kinderen naar school kunnen gaan. Door deze scholing zijn er nu kinderen die zelfs al 

kunnen doorstromen naar de reguliere school in Janoshi. Er zijn wegen aangelegd in het 

dorp, zodat de huisjes bereikbaar blijven als het slecht weer is. Verder hebben we de 

afgelopen 2 jaar voedselpakketten uitgedeeld aan elk huisje en daardoor kregen we de 

kans om met hen te bidden. Dit jaar konden we er ook een luisterbijbel bij uitdelen. 

Het is mooi om te zien dat er verschillende zigeuners nu zelf aan het werk gaan en 

meehelpen. Ze hebben hun tuinen nu door hekken van elkaar gescheiden en houden 

hun tuin schoon. Een hoop veranderingen, maar er moet ook nog een hoop gebeuren. Er 

zijn nog een hoop huisjes waar nauwelijks in te wonen valt, maar belangrijker nog is dat 

we nog meer van Gods liefde willen laten zien en meer zaadjes willen zaaien.  

Heel belangrijk is jullie gebed hierbij. Blijven jullie mee bidden voor hen? 
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Dit jaar hebben we met 3 huisjes mee kunnen helpen om te bouwen . Jozsika heeft ze 

met hulp van andere zigeuners helemaal afgemaakt. Hij stuurde via facebook trots de 

foto’s van de huisjes. De huisjes worden steeds gekleurder 😊 Zie foto’s. 

 

 


