
Berichten uit Janoshi – Oekraïne 

Normaal gesproken zouden we nu druk bezig zijn met de laatste voorbereidingen voor de 

zomerreizen. We zouden vol verwachting uitkijken hoe het jaar van voorbereiding en samen 

optrekken zijn uitwerking zou hebben in Janoshi en hoe we Gods nabijheid daar zouden 

mogen ervaren.  

Nu is het een heel ander jaar geweest voor velen van ons. Een jaar met ups en downs, 

waarin verdriet, boosheid, schuldgevoel, en vele andere emoties steeds de kop op staken. 

Maar toch ook een jaar waarin we hoop, liefde, zegen en Gods trouw en nabijheid hebben 

mogen ervaren. We zijn dan ook heel dankbaar voor jullie gebeden en steun!  

 

Begin maart zijn Ronald en ik voor een lang weekend naar Oekraine geweest om met alle 

betrokkenen van de reizen te praten over het ongeluk, over hun belevingen en de onze. Op 

de heenweg zijn vanuit het vliegveld eerst langs Andras en Hajnalka (de kerk waar we tijdens 

de reizen in Boedapest slapen) gereden. Daar hebben gesproken over de pijn, het verdriet, 

maar ook over Gods aanwezigheid. We hebben samen mogen huilen en samen God mogen 

opzoeken. Na dit bezoek zijn we doorgereden naar Oekraine. We hebben daar met Peter, 

Viki, Miklos, Ruslan en Jozsika mogen spreken. Iedereen heeft het ongeluk op zijn eigen 

manier beleefd en het was goed daar zo samen over te praten en te huilen. Jozsika was ook 

erg dankbaar dat we daar waren. De zigeuners waren bang dat we nu niet meer zouden 

terugkomen als groepen. Ze waren boos op God, hoe God dit kon laten gebeuren, een 

jongen overleden die zich voor Hem inzette en boos omdat ze nu zonder ons verder zouden 

moeten. Jozsika gaf aan dat door ons bezoek ze onder andere zagen dat God hen toch niet 

los laat. 

 

Hoewel er dit jaar dus geen zomerreizen zijn, gebeurd er nog van alles in het dorp. Viki geeft 

met hulp van tieners uit het dorp toch nog kinderwerk tijdens de school vakantie. We, ons 

gezin en Matthias, hadden het verlangen om haar te ondersteunen. Dat gaan we doen van 

10 tot 18 juli en zullen helpen bij het kinder-, tiener- en moederwerk en willen proberen wat 

wc-hokjes te bouwen. Het tiener en moeder werk kan Viki namelijk niet alleen. 

We zien er erg naar uit om te gaan, maar het roept ook spanning op. We vliegen op 

Boedapest, maar vandaaruit gaan we met een busje verder naar Oekraïne. Voor het eerst 

weer in een busje, voor het eerst weer het kinderwerk. Allerlei angsten en herinneringen die 

op het juiste plekje moeten komen. We hopen deze reis meewerkt in een stuk heling. We 

willen jullie dan ook vragen om voor ons te bidden. 

 

Verder zijn we bezig geweest om Jozsika te helpen een plan te maken om een winkel op te 

zetten in het kamp en te zorgen dat de zigeuners daar kunnen kopen tegen normale prijzen. 

Op dit moment hebben de zigeuners vaak veel schulden bij een winkel buiten het kamp. Ze 

hebben nl een soort creditcard waar voor hun kinderbijslag op komt. Als hun geld op is, 

geven ze de winkel de creditcard en pincode, zodat de winkelier er de volgende maand geld 

vanaf kan halen. Hij rekent er dan vaak 50% rente over. De schuld wordt op deze manier 

steeds groter en ze krijgen hun pas niet meer terug. We hopen door ze “vrij te kopen” en 



aan het winkeltje in het dorp te binden, dat ze beter leren met geld om te gaan en dat er 

geen woeker praktijken maar zullen zijn.  

 

Naast de winkel zijn we bezig om de elektra aan te leggen in het dorp. Nu zijn er gevaarlijke 

situaties waarin de elektra illegaal wordt afgetapt. Vaak krijgen ze dan boetes die hoger zijn 

dan de elektriciteitskosten. Hiervoor zijn we nog opzoek naar fondsen. We hebben nu rond 

de €5.000, maar er is zo’n €11.000 nodig.  

 

Voor de school hebben we voldoende giften kunnen ophalen, zodat de school kan blijven 

bestaan. Van onder deze giften wordt deze maand de schoorsteen van de school 

gerepareerd. Die was gebarsten en was onveilig geworden. 

 

Ondertussen wordt ook Viki maandelijks ondersteund, zodat ze extra werk kan doen in het 

kamp en weeshuis. Om te overleven moest Viki 2 banen hebben, dat is heel gewoon in 

Oekraïne. Nu heeft ze nog haar vaste baan als lerares en met de ondersteunen kan ze nu 

extra tijd stoppen in het werk onder de zigeuners. 

 

Ondertussen zijn we aan het kijken of het haalbaar is om in 2019 weer reizen te organiseren 

en hoe we dit gaan aanpakken, met de bus of vliegen bijv. We hopen dat er weer 2 

zomerreizen dan zullen zijn. We zullen jullie hierover op de hoogte brengen zodra we meer 

duidelijkheid hebben. Lijkt het je leuk om een keer als coach mee te gaan, neem dan contact 

met mij op via onderstaand mobiele nummer of via de mail : lisette.schneider@gmail.com. 

Dan kunnen we daar eens een gesprek over hebben. Op de site 

(http://eindhovenmeetsjanoshi.nl) vind je meer info over wat we van een coach verwachten. 

 

We hebben mogen ervaren dat jullie ons hebben gedragen in gebed, daar zijn we God 

enorm dankbaar voor. We geloven dat God veel groter is dan dat we kunnen bedenken of 

beseffen en kijken uit wat we komend jaar mogen doen in Zijn Koninkrijk. 

 

Lisette Schneider 

06 22389541 

 

Wilt u het project financieel steunen dan kunt u geld overmaken naar NL10 ABNA 

0412542447 tnv stichting Eindhovenbouwt ovv elektra, kinderwerk, etc of daar waar het 

meest nodig is. 
 

 

 

mailto:lisette.schneider@gmail.com
http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/

