
 

 

 

Eindhovenmeetsjanoshi  
 

Nieuws reizen 

In september zijn Kees Bikker en ik een lang weekend naar Oekraïne geweest om te kijken of we 

verder gaan in het kamp en, als we verder gaan, op welke manier dan. Hoewel het er in 1e instantie 

op leek dat de deuren dicht gingen voor we er waren, hebben we toch gemerkt dat deze in Oekraïne 

open gingen. We kregen het idee dat God ons toch verder in dit kamp wil gebruiken. 

We hebben weer aantal reizen opgezet voor 2020. Uiteindelijk zijn er alleen inschrijvingen gekomen 

voor een zomerreis. Helaas was ik de enige coach. Hadden we het dan toch verkeerd begrepen en 

moesten we toch stoppen?? We denken van niet, want naast een groep enthousiaste deelnemers 

heeft God op een bijzondere manier toch ook nog een coach gegeven (Jaap Fijnvandraat). Daarnaast 

heeft Kees Bikker besloten om mij mee te gaan helpen om de reizen op te zetten. Ook een enorm 

dankpunt, want om alleen deze verantwoordelijkheid te hebben is best zwaar en is denk ik ook niet 

echt goed. 

Er komt dus gelukkig wel een reis en wel een speciale reis. We gaan dit keer starten met een 

tienerkamp voor de tieners uit het zigeunerkamp. Zo komen ze eens uit hun wereldje/cultuur en kan 

dit een goede mogelijkheid zijn om ze meer te laten zien van Gods Liefde. Na het tienerkamp zullen 

we in het zigeunerkamp weer kinderwerk gaan doen en i.p.v. tienerwerk gaan we dan moederwerk 

doen. Daarnaast  zullen we wat bouwprojecten oppakken. De bedoeling is in ieder geval om bij te 

gaan dragen aan een soort gezamenlijke fitness/sport ruimte. Deze vraag is vanuit een zigeuner 

gekomen, die er zelf een stuk land voor wil geven plus wat materialen. En als dat nog niet bijzonder 

genoeg is, is het ook nog iets voor het gehele kamp. Waar men normaal heel erg op zichzelf gericht 

is, is er nu een vraag gekomen voor een gezamenlijk project. 

We proberen geld in te zamelen voor de weg naar achter in het kamp. Dit heeft een hoge prioriteit 

bij de zigeuners naast de elektriciteit. De huidige zandweg zit vol met gaten. In de winter staan deze 

vol met water. Dit levert levensbedreigende situaties op. Een ambulance kan daar bijvoorbeeld niet 

komen. 

Voor de elektriciteit is ondertussen het geld binnen, maar we hebben geen toestemming om het te 

laten aanleggen. Dit lijkt een lang verhaal te gaan worden. We hopen op een wonder. Bidden jullie 

mee? 



School & Viki 

In het kamp is een school opgezet waar nu ongeveer 30 kinderen naar school gaan. Dit is mogelijk 

door de maandelijkse bijdragen vanuit Eindhoven. Twee juffen geven dagelijks les. De kinderen 

krijgen twee keer per dag te eten. Zij  leren hen sociale omgangsvormen, lezen en schrijven. Dit geeft 

nieuwe kansen en mogelijkheden om uit de armoede te komen. 

Ook Viki ondersteunen we bij haar werk in het kamp. Zij gaat wekelijks naar het kamp om de 

kinderen over God te vertellen. 

Meer weten, zie ‘nieuws’ op http://eindhovenmeetsjanoshi.nl. Hier staat een stukje van Viki over 

haar werk en nieuws over de school. Wil je financieel meehelpen, stuur dan een mailtje naar 

oekraine@eindhovenbouwt.nl. 

 

Reis gebed/belangstellenden 

Misschien komt er in april of mei een lang weekend naar Janoshi met als doel bemoediging voor de 

betrokkenen in Oekraïne. Verder ontmoet je de mensen voor wie je bid en ondersteunt. Je ervaart 

wat de jongeren meemaken, waardoor je hen beter kan begrijpen en ondersteunen. Belangstelling? 

Neem dan contact op via: oekraine@eindhovenbouwt.nl. 

Gebedspunten: 

• het project/reizen 

• voor de school: 

✓ dat de ouders het nut van scholing mogen zien, waardoor alle kinderen naar school mogen 
van hun ouders;  

✓ dat de kinderen die al instromen op de gewone school mee kunnen met de aangeboden 
lesstof en niet gepest worden; 

✓ voor de juffen die lesgeven in het kamp dat ze voldoende energie en kracht daarvoor blijven 
houden; 

✓ voor voldoende hout voor de school om de school warm te krijgen en te kunnen koken; het is 
soms erg moeilijk om aan droog hout te komen, aangezien veel Oekraieners zijn overgegaan 
op hout i.p.v. gas, omdat de gasprijzen enorm duur zijn.  

• voor de winterperiode; dit is altijd een erg moeilijk periode voor de zigeuners; dat ze voldoende 
geld hebben om eten te kopen en voor hout (hout voor de warmte en het koken in de huisjes);  

• dat ze God en Zijn Liefde mogen leren kennen & dus ook de hoop die wij in Hem hebben mogen 
ervaren.  

• Voor de elektriciteit; zie eerder bij de info over de reizen; 
• Peter en Viki: voor voldoende energie en kracht om voor Hem te blijven werken in dit kamp en 

voor extra ondersteuning voor hen hierbij. 
• Peters gezondheid: de laatste jaren gaat het steeds slechter vanwege zijn suiker en zijn hart; 

o voor extra ondersteuning voor hen in het kamp; dat er meer hulp mag komen naast hen 
in het kamp om Gods liefde te laten zien door het werk wat zij daar doen. 

 

Nogmaals onze dank voor jullie betrokkenheid! Groetjes Lisette Schneider 
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