
 
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.).  
 
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. 



 

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. 
 
 

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. 
 
 
Kinder-, tiener- en moederwerk 
Zoals ieder jaar hebben we dit jaar ook weer kinder-, tiener- en moederwerk gedaan. Meestal waren 
er wel 70 kinderen in totaal ’s morgen en ’s middags rond de 20-25 tieners. Elke dag stond een thema 
centraal, zongen we met hen, hoorden ze een stukje evangelie/bijbelverhaal en konden daarna een 
knutselwerkje maken. En natuurlijk verwenden we hen elke dag met wat drinken en iets lekkers. 
Het is mooi dat we ook op deze manier iets van Hem en Zijn liefde kunnen laten zien. 
   



 


