NIEUWSBRIEF
VAN STICHTING VRIENDEN VAN ZJITOMIR

december 2019

TERUGBLIK
Door Irina Linnik (directrice van Het Anker)
Terugkijkend op de weg die wij de afgelopen tijd bewandeld hebben zien wij dat God iedere stap van de organisatie Het
Anker gezegend heeft. Zelfs in moeilijkheden zien we enorme zegeningen, steun en kracht van Hem. We voelen hoe
God ons draagt in de stormen van het leven. We hebben mensen zien vallen in een diepe put van verslaving, depressie,
hopeloosheid en pijn, maar we zien ook hoe God deze mensen helpt om uit die put te komen door ze hope, herstel en
een nieuw leven te geven.
Dit is wat ons blij maakt en inspireert. We kunnen hier op geen enkele manier aan wennen - voor ons is het nog steeds
een Wonder.

DAKLOZENPROJECT
GEBOUW

EEN NIEUWE NAAM

In de vorige nieuwsbrieven heeft u al gelezen over het
gebouw dat de gemeente aan Het Anker had beloofd.
Dit bleek alleen niet zo eenvoudig te zijn. Na 3 jaren
praten, navraag en veel papierwerk is het de directie
van Het Anker eindelijk gelukt om het gebouw te
bemachtigen. De handtekeningen zijn gezet en het
gebouw is nu officieel eigendom van de Oekraïense
stichting van Het Anker.
Inmiddels is er al wel begonnen met wat verbeteringen
aan te brengen in het gebouw. Zo is er stromend water
en elektriciteit aangelegd.

“De Ark” is bij u inmiddels een bekende naam als het gaat
om het project voor opvang van dak- en thuislozen. Kort
geleden heeft de directie van Het Anker echter besloten
om deze naam te wijzigen. Er was teveel verwarring met
een kerk met deze naam in dezelfde wijk in Zjitomir en
een cafetaria, dat ook De Ark heet, maar waar geen gratis
maaltijden verstrekt worden.

In Oekraïne is het gebruikelijk dat gebouwen en land
apart worden verkocht. Om goed te renoveren of
verbouwen is het nodig om ook het land langdurig te
huren of te bezitten. Op dit moment heeft de directie
van Het Anker de handtekening onder het huurcontract gezet en is het naar de burgemeester voor zijn
handtekening. De verwachting is dat dit binnen enkele
maanden zal gebeuren.
Er is al een architect geraadpleegd, dus als het papierwerk rond is willen ze zo snel mogelijk beginnen met
(ver)bouwen.

Er is nu gekozen voor de naam “Sjofar”. Een bijbels
instrument voor samenroeping en aansporing. We willen
mensen bijeenbrengen (voor de warme maaltijd bij de
soepbus) en aansporen om Jezus te volgen (door evangelisatie bij de soepbus).
De komende tijd zult u de naam “De Ark” uit onze uitingen zien verdwijnen. De naam is dan wel anders geworden, maar onze doelstellingen niet. Uiteindelijk willen we
een vaste plek creëren waar mensen naast het nuttigen van
hun maaltijd ook gebruik kunnen maken van een douche,
hun kleding kunnen wassen enz. Op deze manier willen
wij voorzien in de nood van de allerarmsten van Zjitomir.

Uiteraard is daar wel geld voor nodig. Helpt u mee
om de daklozen beter te kunnen dienen en helpen in
Zjitomir?
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OPLEIDINGSCENTRUM
Onderwerpen van de cursussen zijn o.a. communicatie,
In 2019 is er een nieuwe wet over sociale dienstverlening
Liberman verslavingstraining, training van zelfrespect en
van kracht gegaan in Oekraïne. Dit heeft ook invloed op
zelfvertrouwen, omgaan met emoties, voorkomen van
Het Anker. Mede door de jarenlange inzet van Margreet
burn-out en afhankelijkheid van medicijen de medewerkers was er al heel veel goed
nen.
geregeld. Eén van de eisen was de aanwezig- Door het door de overheid
Het is een mooie manier om de kennis die
heid van een psycholoog. Daarom hebben erkende opleidingscentrum van
het personeel in de jaren zelf vergaard heeft
twee medewerkers de opleiding daarvoor ge- Het Anker geven de medewerkers
hun kennis door en werven ze
door te geven aan anderen. Bovendien kunvolgd.
nen ze zo ook wat geld verdienen om bij te
Omdat het personeel van Het Anker zelf al inkomsten voor Het Anker.
dragen aan de kosten van Het Anker.
vaak cursussen heeft gevolgd en inmiddels
ook al heeft gegeven hebben ze een officieel
opleidingscentrum gestart. Dit is geregistreerd bij de overheid en cursisten ontvangen dan ook een geldig certificaat
als ze een cursus gevolgd hebben.

FONDSENWERVING IN OEKRAINE
Ook in Oekraine wordt geprobeerd om fondsen te werven. Al jaren kweken de bewoners o.l.v. het personeel
hun eigen groenten. Dat scheelt in uitgaven, maar er
blijven natuurlijk veel kosten.
Er zijn daarom kaarten gemaakt waarop mensen kunnen
aangeven dat ze sponsor willen worden van Het Anker.
Die kaarten zijn in het oekraiens en nederlands gedrukt
en kunnen uitgedeeld worden in Oekraïne.
Recent heeft de directie van Het Anker kerken en bedrijven in en rond Zjitomir benadert om donateur te worden.
Er is pas contact gelegd met kerken met de vraag of ze
een bewoner willen “adopteren”. Ze betalen dan een
bedrag per maand en geven de bewoner ook geestelijke
ondersteuning. Daarnaast kunnen ze kleding die hij
nodig heeft doneren. Een mooi idee!
Geestelijke ondersteuning zal vanuit Nederland lastig
zijn voor een Nederlandse kerk, maar een bewoner financieel adopteren kan natuurlijk altijd (ook door een bedrijf
of persoon!). Als uw kerk of organisatie belangstelling
hiervoor heeft, neemt u dan contact met ons op via
info@helpen.org
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DE LAATSTE LOODJES…
Vooral aan het einde van het jaar is het altijd spannend of
de vooraf opgestelde doelen gehaald worden. Dit jaar is er
best nog wel een bedrag te overbruggen om de benodigde
inkomsten voor het Anker in 2019 te halen.
Velen hebben het afgelopen jaar geholpen met een éénmalige of regelmatig terugkerende donatie. Daarvoor onze
hartelijke dank. Kwam u er nog niet toe om een donatie
over te maken, wilt u dan overwegen dit alsnog te doen? Bij
voorbaat onze dank.
Iedereen die in december en/of januari een gift overmaakt
voor Het Anker, maakt
kans op één van de leuke Iedereen die in december en/
prijzen die we hiervoor of januari een gift overmaakt
ter beschikking stellen. voor Het Anker, maakt kans op
Zo hebben we de nieuw- één van de leuke prijzen die we
ste Dominicus Reisgids hiervoor ter beschikking stellen.
Oekraïne voor één van
de donateurs klaarliggen. En daarnaast nog een aantal leuke Oekraïense souvenirs.
Wist u trouwens dat u met de Dominicus Reisgids Oekraïne
korting kunt krijgen op een verblijf in Het Baken? Een goed
idee als u reisplannen richting het oosten maakt. Een kamer
in Het Baken boekt u eenvoudig op onze website www.helpen.org.
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PRESIDENT ZELENSKY
“EEN IEDER VAN ONS IS PRESIDENT”
INAUGURALE REDE

In 1961 wist John F. Kennedy een natie te inspireren met
zijn memorabele inaugurele rede. Zijn zin: “Vraag niet wat
je land voor jou kan doen, vraag wat jij voor je land kan
doen,” wordt tot op de dag van vandaag overal ter wereld
gebruikt. De nieuwe president van Oekraïne, de 41-jarige
Volodimir Zelensky, gebruikte tijdens zijn inaugurele rede
die op 20 mei 2019 plaatsvond een gelijknamige uitspraak:
“Een ieder van ons is president.” Zelensky realiseerde zich
dat dit inderdaad zo is nadat zijn 6-jarige zoontje aan hem
had gevraagd: “Papa, ik zag op de televisie dat Zelensky de
nieuwe president is. Betekent dit dat ik nu ook president
ben?” In zijn rede legde Zelensky vervolgens uit dat hij vindt
dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het land dat
we achterlaten voor onze kinderen. Een ieder van ons, ook
beroepshalve, kan doen wat in zijn of haar vermogen ligt
voor de toekomstige ontwikkeling van zijn of haar land.

doordat hij gesneuveld is aan het front. Een andere
stoel is leeg omdat de kostwinner in het buitenland aan
het werk is om zo voldoende geld te verdienen voor het
levensonderhoud van zijn gezin omdat dit in eigen land
ZELENSKY SCHRIJFT GESCHIEDENIS
haast onmogelijk is. Er zijn lege stoelen omdat jongeVolodimir Zelensky heeft als komiek en acteur
ren hun familie hebben achtergelaten
zijn sporen wel verdiend. Met name ook in de
en naar het buitenland zijn vertrokken
“De komende vijf jaar ga ik er
tv-serie “Dienaar van het volk” waarin hij als
om daar te studeren maar met name in
alles aan doen dat Oekraïners
buitenstaander (leraar geschiedenis) president
hun achterhoofd de gedachte daar voor
niet meer hoeven te huilen.”
wordt en vooral de strijd met de corruptie
altijd te blijven. En tot overmaat van
aangaat. De tv-serie zorgde voor een kijkcijferrap krijgen de overgebleven gezinslekanon. In zijn inaugurale rede refereert hij ook
den als dessert een hoge gasrekening
aan die carrière: “In mijn carrière tot nu toe heb ik er alles
opgediend. Na het eten kijken ze het nieuws en zien ze
aan gedaan om Oekraïners te laten lachen. De komende
onder andere hoe een dronken ambtenaar achter het
vijf jaar ga ik er alles aan doen dat Oekraïners niet meer
stuur een ongeluk veroorzaakt en hiermee zonder dat
hoeven te huilen.” Zonder politieke ervaring is het zaak om
dit gevolgen heeft wegkomt. We willen dat aan al deze
de komende vijf jaren ook zijn sporen te gaan verdienen
dingen een einde komt om zo Oekraïne het mooiste
in de politiek en het Oekraïense volk inderdaad niet teleur
land van de wereld te maken.”
te stellen. Het eerste half jaar laat zien dat hij samen met
een team jonge gedreven specialisten voortvarend te werk
OORLOGSCONFLICT OOST-OEKRAÏNE
gaat en hij zich vol overgave op zijn presidentschap heeft
Naast het veelal ontbreken van dit gezinsgeluk ontgestort.
breekt ook de vrede. Het oorlogsconflict in Oost-Oekraïne, waar het nu al vijf jaar durende conflict meer dan
13.000 levens heeft gekost, kent alleen maar ongekend
De persoonlijke betrokkenheid bij en zorg voor zijn
veel verliezers. De vredesbesprekingen over dit conflict
landgenoten kwam ook naar voren tijdens zijn speech op
zijn deze maand na drie jaar eindelijk weer hervat. Nu
de jaarlijkse Yalta Europese Strategie (YES) bijeenkomst.
president Poetin en president Zelensky elkaar hebben
“Hoe kan ik gelukkig zijn als ik weet dat veel van mijn
ontmoet gloort er nieuwe hoop. Of is het hopen tegen
eigen landgenoten zoveel problemen hebben? Ik
beter weten in? Er is afgesproken dat
“Hoe kan ik gelukkig zijn als
droom ervan dat al mijn landgenoten gelukkig
voor het einde van het jaar een staakt
ik weet dat veel van mijn eigen
en blij zullen zijn en dat is mijn missie tijdens
het vuren ingaat, een tweede gevangelandgenoten zoveel problemen
mijn presidentschap.” YES is een open platform
nenruil plaats zal vinden en de besprehebben?”
om nieuwe ideeën en opvattingen in de samenkingen binnen vier maanden wordt
werking tussen Europa, Oekraïne en de landen
voortgezet. Het is zeker de vraag of dit
over de hele wereld te bespreken en te zoeken.
alles de vrede dichterbij gaat brengen en
Rond de 350 politici, diplomaten, journalisten, analisten
de tijd zal dit leren. Feit is dat velen reikhalzend uitzien
en bedrijfsleiders uit meer dan 50 landen komen samen. In
naar vrede. Niet alleen in Oekraïne maar in vele delen
zijn speech vertelt Zelensky hoe gezinsgeluk er volgens hem
van de wereld. Juist in deze periode van het jaar waarin
in Oekraïne uit hoort te zien: “Geluk is als het hele gezin ’s
met de komst van Jezus vrede, licht en hoop centraal
avonds aan de maaltijd aan tafel zit en niet geconfronteerd
staat gun je iedereen die eeuwige vrede, maar ook de
wordt met lege stoelen. De lege stoel die er is omdat de vaafwezigheid van oorlog.
der aan het oorlogsfront moet zijn. Of een voor altijd lege
stoel omdat de vader van het gezin nooit meer thuis komt

GEZINSGELUK
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COLOFON

Giften kunnen overgemaakt
worden op rekening
IBAN NL05 INGB 0009 2775
92, BIC INGBNL2A.
VVZ heeft een ANBIerkenning: giften zijn dus
fiscaal aftrekbaar.
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Correspondentieadres:
De Wiel 236
3361 TG Sliedrecht
Telefoon: 087 - 784 13 88
Email:
info@helpen.org
Internet:
www.helpen.org

Eten uitdelen

in de
Werken

tuin

Uitzicht over Zjitomir

