
 

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 

Schoolproject & ondersteuning van Viki/Peter 

 
 

EINDHOVEN meets JANOSHI, Project Oekraïne  

Via deze brief willen wij u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid, uw gebeden en 

uw giften. Wij zijn daar enorm dankbaar voor. Vanuit Oekraïne hebben Peter Gabor en Viki Antal 

voor ons een stukje geschreven.  

 

Hier volgt nu eerst een stukje van Peter:  

 

Janoshi  

„This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord’s people but is also 

overflowing in many expressions of thanks to God” 

2 Corinthians 9:12 

 

School en kleuterschool  

Het jaar 2020 bracht veel veranderingen en problemen in deze wereld. Covid-19 raast rond. Helaas 

ook in ons kleine dorpje Janoshi. De mensen in het district Beregowo hadden echt niet verwacht dat 

de pandemie zo'n groot probleem zou zijn in het hele land van Oekraïne.  

Het probleem van de Covid-19 is groot in de Roma-gemeenschap. Het kamp heeft geen waterleiding 

en riolering. Het besef van goede hygiëne in het kamp is laag. Dat zorgt voor een kwetsbare situatie. 

Het maakt het risico veel groter om sneller het virus te krijgen.  

In het voorjaar heeft de regering alle scholen en kleuterscholen gesloten. Pas begin september was 

het pas mogelijk om ze weer te openen. De kinderen konden op school een normaal schooljaar niet 

afmaken. De kinderen moesten wel meer aan de school wennen. De 2e coronagolf zorgde voor een 

hernieuwde sluiting van de school. Een heel onzekere situatie, net zoals bij ons in Nederland.   

Wij vinden het erg belangrijk om het hart van de kinderen te bereiken. En zo in contact met de 

ouders te komen. Helaas kon het in 2020 niet gebeuren zoals we hadden gepland, maar we 

vertrouwen op God dat Hij voor ons betere tijden brengt in deze moeilijke periode. We zien dat de 

school en de kleuterschool echt nodig zijn waar de kinderen de mogelijkheid hebben om een 

gezonde levensstijl te leren, zodat ze opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.  

God geeft ons veel zegeningen om Zijn wens mogelijk te maken (Johannes 1: 1-4). Zelfs als het jaar 

2020 met een slechte activiteit in het kamp maar veel andere zegeningen bracht.  

Samen met Stichting Eindhoven Bouwt konden we belangrijke bouwwerkzaamheden starten. Dankzij 

de genade van God heeft dit werk in de zomer van 2020 al plaatsgevonden.  



 

 
 

 

 

EINDHOVEN meets JANOSHI, Project Oekraïne 

We hopen dat alle begonnen bouwwerkzaamheden (de legale elektriciteit bij de huizen) in de 

komende tijd afgerond kan worden. Wij geloven dat alle ontwikkeling nuttig zal zijn voor de mensen 

die in dit kleine kamp wonen. 

We hebben wat foto’s gemaakt van de activiteiten in het kamp. Deze geeft een goed beeld. Er wordt 

hard gewerkt. 

 

Met vriendelijke groet  

Peter Gabor 

  
Het gat voor de eerste elektriciteitspaal! De eerste elektriciteitsmast in de grond 

  

  
Door grind te storten zijn de grootste kuilen 

opgevuld. Een tijdelijke oplossing. 
Het waren aardig wat vrachtauto’s 

 

Van Peter hebben we ondertussen begrepen dat nu in ieder geval 30 huisjes al voorzien zijn van de 

elektra en dat er overal licht is bij de straten. De overige huisjes zijn ze nu mee bezig en we hopen dat 

dit deze maand nog afkomt. 
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Viki schrijft het volgende:  

Allereerst wil ik u bedanken voor het geld waarmee u mij steunt. Dit is een grote hulp voor mijn 

familie en mij. Het klinkt ironisch en vreemd, maar tijdens de pandemie heeft ons land de prijzen 

voor alles verhoogd. De salarissen komen, in het goede geval, te laat en in het slechtste geval niet. 

Mijn salaris is nu ongeveer 230 euro. Meer dan de helft hiervan gaat naar het betalen van 

elektriciteit, gas, water en internet. Godzijdank zijn we niet ziek. Het is erg duur voor ons. De situatie 

in ons land is niet goed, want mensen houden zich niet aan die elementaire zaken als het dragen van 

een masker op een openbare plaats of gewoon afstand bewaren. Hierdoor zijn er veel 

geïnfecteerden. Velen gaan niet naar de dokter en gaan door de ziekte heen. Goed als ze gewoon 

thuis blijven, in het slechtste geval lopen ze tussen mensen door en besmetten ze. 

Ons leven is in Gods handen. 

 

       

Ik ben erg dankbaar voor de laptops. Niet alleen ik, maar de kinderen die de laptops hebben 

gekregen. Vooral hun ouders hebben dit als een wonder ervaren omdat er geen voorspelling was dat 

ze een laptop zouden krijgen. De meesten hadden niet eens een telefoon, dus 

dat was een groot probleem voor hen. Nu kunnen ze deelnemen aan online 

lessen, zonder het gevoel te hebben dat ze niet konden leren. De ouders 

waren erg blij en sommigen bekenden dat ze zich schaamden omdat ze geen 

apparaat voor hun kind konden kopen om op te studeren. 

God zegene u en uw gezin voor uw goedheid 

Liefs Viki 
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Van Jozsika hebben we gehoord dat het corona virus nu ook in het kamp 
aanwezig is. Eén van hen is overleden, Erszabet, een vrouw van ergens in 
de 50. Het is zwaar voor hen. Inkomens die weggevallen zijn. Ook komt de 
kou eraan. -15 tot -10 graden. Dit zijn extra zware omstandigheden voor 
hen. 
 

  

 

In het kamp van Ruslan heerst het virus ook. Van Ruslan droevige 
berichten gehoord. Een van de voorgangers van zijn kerk is overleden en 
een vriend van hem ligt aan de beademing in het ziekenhuis. Als beide 
ouders corona hebben en niet kunnen werken, hebben ze geen inkomen, 
Sommigen zijn weken ziek. Vaak hebben ze geen geld voor medicijnen. 
Heel heftig allemaal. Laten we bidden voor bescherming, kracht en hulp 
voor hen die het nodig hebben! 

  

 

Waarschijnlijk hebben een aantal van jullie het droevige nieuws al 
gehoord dat Miklos aan het corona virus is overleden. Heel verdrietig. 
Heel zwaar ook voor Kati. Hun kinderen wonen in Engeland en kunnen nu 
niet langskomen. Miklos zorgde voor het inkomen van Kati. Dat is nu 
weggevallen. Vaak kregen Miklos en Kati financiële hulp van hun kinderen 
uit Engeland, maar ook hun kinderen hebben hun werk verloren en net 
genoeg voor hun eigen gezin. 
 

 

Zware tijden voor hen in Oekraïne. 

 

Laten we bidden voor de mensen daar! 

 

Door de hogere prijzen in Oekraïne is de maandelijkse bijdrage voor de school ook omhoog gegaan. Van 

€800 naar €950. Mocht u het op uw hart hebben daar iets extra’s maandelijks voor te willen geven, dan 

horen wij het graag. 

 

Extra giften kunt u overmaken t.n.v. Stichting Eindhoven Bouwt: 

• Voor de school naar: NL97 ABNA 055 24579 49 o.v.v. ‘Schoolproject Janoshi’  

• Voor Viki en/of Peter: NL97 ABNA 055 24579 49 o.v.v. ‘Viki en/of Peter’ 

• NB: Voor andere extra hulp: NL10 ABNA 0412542447 o.v.v. bijvoorbeeld  Ruslan, Kati, Project 

Oekraïne (voor ondersteuning in het kamp zelf). 
 

Mochten jullie vragen hebben, dan horen wij die graag. 

 

Nogmaals onze dank voor jullie ondersteuning! 
 

 

Namens Lisette Schneider en Kees Bikker  


