
                 

 

 

 

 

Edegem, 1.1.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Beste vrijwilligers, sponsors en sympathisanten,  

 

 

 

 

 

Omdat ik spijtig genoeg niet de gelegenheid noch de tijd heb om u naar aanleiding van deze jaarwisseling persoonlijk te 

ontmoeten, zend ik u deze nieuwjaarsbrief.  

 

Mag ik vooreerst hopen dat de kerstviering – de verjaardag van Jezus’ geboorte – voor u in 2012 een bron mag zijn van 

inspiratie en zingeving, van kracht en liefde. Moge Jezus’ Boodschap ertoe bijdragen onze vaak te kortzichtige wereldse 

bril te verwisselen voor een meer realistische verrekijker, die ons helpt het dagelijkse lief en leed te situeren in een verder 

reikend levensperspectief, voorbij onze waarneembare levenshorizon. Dan zullen we beter bestand zijn tegen zowel 

persoonlijke ontgoocheling en tegenslag als tegen de algemene financiële en spirituele crisis van onze moderne 

samenleving.  

Moge 2012 eenieder van ons – afgezien van onze persoonlijke fundamentele levensbeschouwing – uitnodigen   

om bij prioriteit te opteren voor de echte ‘onbetaalbare’ menselijke waarden en ons allemaal in te zetten voor meer 

rechtvaardigheid, solidariteit, goedheid en vrede in onze kleine en grote wereld. Dit alles wens ik u allen zeer oprecht. 

 

Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u van harte bijzonder te danken voor uw medewerking en steun, hetzij 

materieel, financieel en/of spiritueel, voor de allerarmsten in Oekraïne. Ik zal thans niet beogen om alle vrijwilligers(groepjes) 

te vermelden, met het risico er te vergeten. U weet beslist wel dat onze werking staat of valt met de inzet van velen, zowel op 

het vlak van actie als van sponsoring. Onze projecten kunnen niet zonder!  

 

Graag geef ik hier enig overzicht van onze werking van het voorbije jaar, gekenmerkt door heel wat turbulentie. Uit de 

ervaring van de voorbije 18 jaar weet ik wel dat het niet eenvoudig werken is met een land, waarin de communicatie een 

zekere barrière en soms misverstanden meebrengt. Toch verrast het me telkens  - en zeker  is dit het geval geweest in 2011-  

hoe moeilijk het is om vooral structurele veranderingen te helpen bewerkstelligen in een land met niet alleen een andere 

cultuur maar ook met tal van andere maatschappelijke problemen. Het maakt het werk des te boeiender maar ook des te 

meer stresserend.  

 

Vooraleer een beeld op te roepen van onze acties, zowel in eigen land als in Oekraïne, verzoek ik u er rekening mee te 

houden dat het hier niet gaat om een gedetailleerd jaarverslag en dat onze werking geïllustreerd wordt met amateursfoto’s, 

derhalve niet altijd van de beste kwaliteit, niet van elke vrijwilliger en nog onvolledig toegelicht wegens plaatsgebrek. 

Het is nu eenmaal op alle vlakken  “roeien met de riemen die we hebben”,  indachtig ook het Franstalige spreekwoord, dat 

zegt: “le mieux, c’est l’ennemi du bien.” (dat ik me meer dan eens in herinnering breng en ook voor deze brief van 

toepassing is).  

 

Op het thuisfront, meer bepaald in Edegem, is onze doorlopende hulpgoederenactie niet alleen de meest zichtbare, maar 

ook de meest intensieve. Ze is trouwens maar mogelijk dank zij het groot engagement van vele vrijwilligers, te beginnen 

met dezen die wekelijks een halve dag voorbehouden om te werken in hangar 42, u stilaan wel allemaal goed bekend, zij 

het dat de hoofdverantwoordelijke er praktisch altijd is wanneer er gesorteerd en ingepakt wordt. Daarnaast zijn er de stille 

vrijwilligers, die achter de schermen wassen, strijken en verstellen, wat soms meer dan nodig is. Er zijn de  regelmatige 

stille aanbrengers van lege dozen (om de hulpgoederen in te pakken); van volle dozen (vrijwilligers die buiten Edegem een 

onbenoemd verzamelpunt -bijna een soort ‘filiale’ van O.P.E. - zijn), de medewerkers die occasioneel een belangrijke 

schenking van goederen ophalen, de laders van de grote vrachtwagen(s), de administratieve medewerker, enz. Bij de 

goederen komen wel eens metaalwaren voor, die geen verzendingskosten meer waard zijn, doch dank zij een ijverige 

vrijwilliger nog centjes opbrengen en zodoende bijdragen tot de betaling van onze thans hoog oplopende transportkosten. 
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      Voor wie niet betrokken is bij de lading                                 

      van onze zogenaamde “20 tonner”volgt 

                enige visuele voorstelling. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

            “En maar dozen, dozen….”         

          

                

     Een welverdiende koffiepauze     Even uitblazen!                              

         Klaar voor Oekraïne! 

              

          Blij dat het gedaan is!                       Verzendingsklaar voor Oekraîne                         Daar begint het nu!  

    

 
  

  
  

         

      En maar lossen en stapelen!          Dankbrief       Vergadering bij “caritas Volyn” 

                                aan alle vrijwilligers in Edegem                 

                                       

We geven graag toe dat de transportkosten een zware post betekenen voor ons klein “Oekraïne -budget”.  

Toch gaan we momenteel door met het verzenden van waardevolle hulpgoederen omdat in Oekraïne rond de 40 %  

van de bevolking onder de armoedegrens leeft (en deze ligt ver beneden de armoedegrens in West-Europa).  

 

Wie in de vrachtwagen laadt,  

krijgt gratis sauna 
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Ook de groep “Adem’tocht’ in Edegem is onmisbaar geworden in het kader van onze werking door haar maandelijkse 

bijdrage of  sponsoring van projecten in Oekraïne. Deze ging in 2010 naar onze “matrassenactie” en wordt thans 

aangewend voor de ondersteuning van onze sociale projecten voor de meest kwetsbare groepen, zoals alleenstaande 

bejaarden en jongeren, die aan hun lot worden overgelaten. 

Het zou ons zeer gelukkig maken indien u - als lid van een vereniging of club - ook een dergelijk initiatief zou kunnen 

stimuleren. In navolging van “Adem’tocht’ zou u, naar aanleiding van een bijeenkomst, bijvoorbeeld maandelijks aan de 

deelnemers de kans kunnen bieden  om anoniem een duit in het zakje te doen ten voordele van kansarmen, die we langs 

onze Oekraïne – werking willen helpen. Het hoeft zeker niet gezegd dat ‘vele kleintjes een groot maken’. “Adem’tocht” 

bewijst dit nog maar eens en we zijn deze anonieme sponsors hiervoor zeer dankbaar. 

     En naar analogie hiervan kan een gelijkaardig initiatief genomen worden bij een eenmalige viering, zoals een jubileum. 

  

We mogen hier eveneens de steun van de gemeentelijke overheid vermelden in de zin van het ons ter beschikking stellen 

van een groot deel van hangar 42 als stapelruimte voor onze hulpgoederenactie en die ons met de toegekende subsidie 

toch toelaat een halve grote vrachtwagen  met hulpgoederen (van de vier per jaar) naar Oekraïne te bekostigen.  

 

Verder danken we de parochiële overheid, die ons haar medewerking verleent door jaarlijks onze Oekraïne-werking even 

onder de aandacht brengen en de kerkgangers uitnodigt tot een financiële bijdrage bij de uitgang van de kerk. Bovendien 

kunnen we tweemaal per jaar een gebedsmoment organiseren in de Sint Jozefkerk, dankzij de sterke inzet van een 

echtpaar van de werkgroep “Kerk en Wereld” en van vrijwilligers voor de postbedeling van de uitnodigingen. Dit 

gebedsmoment wordt sterk gewaardeerd door een vijfendertig à veertig personen, die hieraan getrouw deelnemen. En we 

gedenken bij deze gelegenheid ook de vele vrijwilligers van O.P.E. , die ons al zijn voorgegaan. 

 

In het voorbije jaar hadden een reeks belangrijke activiteiten op medisch vlak plaats. 

Zo is er Anastasia Lucasevych, een kindje met Spina Bifida, dat in Oekraïne niet de gepaste medische behandeling kan 

krijgen. Na tal van inspanningen vanwege velen in Oekraïne 

en in ons land is Nastja, want zo wordt ze genoemd, dan 

toch op 9 mei met haar mama aangeland in Zaventem.  

Hiermee was het kind dan eindelijk hier voor een consultatie 

op 10 mei, waarbij Dr C. Verpoorten wel aanwezig was (al 

hebben we geen foto van haar),wel van haar medewerksters.  

 

   

 

  

Het ligt in onze bedoeling deze 

individuele benadering te laten 

opvolgen  door een structurele 

verandering  in Oekraïne. 

Zeer concreet leeft bij Dr. I. Vitenko, 

specialist in ‘wondzorg’, en bij mij 

het plan om, in navolging van het 

centrum in UZ-Leuven, te komen tot een gelijkaardig centrum in Oekraïne. 

De toekomst zal uitwijzen of  

dit realiseerbaar is. De aanzet van  

uitbouw van een netwerk op 

internationaal vlak is al gegeven.   

 

Bijeenkomst van de Internationale  

Federatie van Spina Bifida en   

Hydrocephalus op 28 juni 2011 

Internationale  deelnemers al bereid 

               mee te werken 
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  Eindelijk is het zo ver! In opvolging van een driedaags studiebezoek van een nationale delegatie rond gezondheidszorg 

in het voorjaar van 2009 en het tweemaal uitgestelde colloquium in Oekraïne wegens overmacht, eerst in 2009  

(grieppandemie) en een tweede keer in 2010 (‘aswolk’ en geen luchtverkeer) is het de derde keer dan toch gelukt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit colloquium over palliatieve zorg, met bijzondere aandacht voor de thuissituatie, vond plaats op uitnodiging van 

de toenmalige Minister van Gezondheid, Dr. Vasyl Knyazevich, die sinds de vorige jaarwisseling voorzitter is van 

 de “Oekraïense Liga voor palliatieve en ‘hospice’ zorg”. Drie belangrijke factoren verklaren vooral de Oekraïense 

 belangstelling voor deze problematiek: het tekort aan mogelijkheid tot efficiënte pijnbestrijding (anders gezegd het 

 toedienen van de nodige dosis morfine onder verschillende vormen), de onaangepaste wetgeving rond drugs en het 

 tekort aan vorming van gezondheidswerkers. 

Hierna de vier experts in palliatieve zorg, die elk een specifiek aspect voor hun rekening namen.. 

          Dr. Marc Desmet                      Dr. A. Mullie 

 

 
         Dr. K. Van Beek      Mevr. H. Schapowal    

Edegem : 2 augustus 2011  

Laatste voorbereidende vergadering met het team van experts voor het colloquium over palliatieve zorg  

                                                       In Oekraïne van 11 tot 13 oktober 2011 
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Dr. M. Desmet is gestart met de bespreking van het “Concept en praktische aspecten rond palliatieve zorg”. 

Dr. A. Mullie, voorzitter van de “Vereniging voor Palliatieve Zorg Vlaanderen” besprak “palliatieve thuiszorg” en de 

“ontwikkeling van een netwerk voor de uitbouw van de regionale palliatieve zorg”. 

Dr. M. Desmet behandelde vervolgens de “Ethische en spirituele aspecten van palliatieve zorg”. 

Dr. K. Van Beek sprak over “Kanker en palliatieve zorg” en “Palliatieve zorg op Europees niveau”. 

Mevr. H. Schapowal nam als verpleegster van Oekraïense origine de verschillende aspecten van  “Palliatieve 

Thuiszorg” en de “Interdisciplinaire samenwerking tussen professionelen en vrijwilligers” voor haar rekening en dan 

nog wel in de Oekraïense taal vanuit haar dagdagelijkse praktijkervaring in ons land. 

        

Bezoeken aan diverse palliatieve eenheden in Kiev gaven een beeld van de concrete situatie ter plaatse. 

      

 

          Ter afronding : een evaluatie o.l.v. Dr. M. Desmet.           Dr. V. Knyazevich           Mr. V. Zagorodnyi   Dr. L.Bratsyun 

 

           Dit colloquium is in grote mate in Oekraïne te danken aan Dr. L. Bratsyun met wie het aangenaam samenwerken was. 

        

 Uitreiking van het brevet “palliatieve thuiszorg” aan de aanwezige verpleegkundigen, gevolgd door een laatste receptie. 

       Dr. A. Mullie en Dr. V. Kniazevych 

   Voorzitters van de palliatieve verenigingen 

  

 

De geplande opvolging van dit colloquium in de vorm van uitwisseling en samenwerking tussen de “Oekraïense Liga voor 

palliatieve zorg” en de “Vereniging voor palliatieve zorg Vlaanderen” stemt hoopvol. Ze kan de maatschappelijke 

betekenis van de inbreng van de experts van ons land een hoger sociaal rendement geven. Het startschot voor de verdere 

concrete uitbouw van palliatieve zorg, die moet toelaten dat terminale patiënten in Oekraïne minder nodeloos moeten 

lijden, is hiermee gegeven, en zodoende ook de functie van “bruggenbouwer” van  O.P.E. tussen ons land en Oekraïne. 
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Naast structurele veranderingen dringt zich ook een mentaliteitswijziging op : meer rechtvaardigheid en meer solidariteit, 

kortom, “een hart voor de samenleving” zoals Pater Ph. Bosmans dit uitdrukte. Het eerste bezoek van een Oekraïense 

delegatie aan BZN in het kader van hun eerste studiereis in 1994 sprak onmiddellijk aan en vond zijn vertaling in diverse 

projecten, zoals dat van thuiszorg voor kansarmen, vooral bejaarden, en de 

verspreiding van het gedachtegoed van BZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       

                                           

      

                  

       

Laten we even terugkeren naar ons land, waar tijdens het voorbije werkjaar op 15 en 16 maart – op verzoek van de 

Oekraïense delegatie uit Ternopil - een kortstondig pedagogisch- georiënteerd studieverblijf werd georganiseerd.  

Op het programma stond vooreerst een bezoek aan de basisschool “Vita et Pax” in Antwerpen, voor meisjes en jongens van 

3 tot 12 jaar, geleid door leken, toegankelijk voor iedereen, maar met een specifieke sfeer, sterk geïnspireerd door de 

Benedictijnse geest van “Ora et Labora”.          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

       

   

 

         

 

 

 

 

    

 

 

    Boeken van Pater Ph. Bosmans 

            vertaald in het Oekraïens. 

 

 

              Mevr. Irena Terletska, 

  Sedert 2003 voorzitster van 

         “Bond zonder Naam” in 

Lvi    LVIV   

 

 Stand op boekenbeurs                    “Juist voor jou”  

               en “Vitaminen voor het hart”  

       Mevr. Irena Terletska 

   Sinds 2003 voorzitster van 

BOND ZONDER NAAM - Lviv            

Mevr. A. Zvarych, directrice van de eerste katholieke school in Oekraïne, opgericht in samenwerking met de 

burgerlijke overheid, in Ternopil, met een studentje van de bezochte basisschool (links in beeld). 

Verder in beeld Oekraïense directies van andere onderwijsinstellingen, een en al aandacht voor de bijzonder 

aantrekkelijke onderwijsmethodes, uitgelegd door de directrice van “Vita et Pax”; Het werd een onvergetelijk 

bezoek aan een uniek onderwijsproject, dat iedereen sterk aansprak!  

In de namiddag had een 

verkennend en verrijkend 

gesprek plaats met Mevr. L. 

Verstraelen, voorzitster van  

“Leraars Zonder Grenzen” , 

dhr. Paul Aerts, de 

secretaris, en dhr. Jos 

Vercammen, tot voor kort 

begeleider van  “Aspern”, 

een Oekraïens project voor 

straatkinderen in Kiev.  
        Zo kunnen leerkrachten bijvoorbeeld meewerken in vakantiekampen in Oekraïne. 
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Dhr. H. de Kort, voorzitter  

van de vereniging van Auxilia,  

zowel op nationaal als op 

internationaal vlak, gaf de 

delegatie niet alleen op een zeer 

boeiende wijze uitleg over haar 

werking, maar bood tevens de 

mogelijkheid en logistieke steun 

aan voor het oprichten van   

“Auxilia – Oekraïne”.  

 

   Hopelijk kan er op dit concrete voorstel worden ingegaan, ook al vormen het taalverschil, de grote afstand en de    

economische situatie belangrijke obstakels om hiervoor geschikte vrijwilligers te vinden. De ervaring heeft ons bovendien 

geleerd dat het tijd vraagt om bereidwillige waardevolle kandidaten te kunnen detecteren. 

  

 

Naast onze bemiddeling van wat men tegenwoordig “capaciteitsopbouw” noemt, zijn we genoodzaakt langs allerlei wegen 

vrijwilligers en financiële middelen te zoeken, welke onze werking verder mogelijk maken.  

 

Zo heeft O.P.E. met een stand in Fort 5 deelgenomen aan “Edegem Binnenste Buiten”, georganiseerd door de gemeente, en 

in Molenveld aan de kerstmarkt, georganiseerd door het wijkcomité van Molenveld in Edegem.  

      

  16 mei 2011                   O.P.E. zoekt vrijwilligers!                            11 december 2011 

 

 

 

Een bezoekje van de Oekraïense delegatie uit  Ternopil aan onze hardwerkende vrijwilligers in de 

hangar is uiteraard een welgekomen blijk van waardering voor hun groot en langdurig engagement  

Mag ik uw begrip vragen voor het feit dat ik tijdens dit zeer turbulente werkjaar vergeten ben foto’s te nemen     

van de andere actieve vrijwilligersgroepen van de hangar,die even sterk gewaardeerd worden. 
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Keren we tenslotte even terug naar Oekraïne, waar het project van de “sociale patrouille”, dat gestart is verschillende jaren 

geleden mede dank zij uw financiële steun en waarover u al meer vernam in mijn vorige nieuwjaarsbrief.  

Dit project -voor de opvang van kansarme jongeren van kapitaal belang - is tevens ons financieel “zorgenkind”.  

Het project kan écht niet zonder onze financiële inbreng voor de lonen van de sociale werkers, die er ’s avonds tussen  

19 u. en 23 u. en ’s morgens tussen 7 u. en 11 u. op uit trekken om vertrouwensvolle contacten te leggen met deze 

straatjongeren, die een gemakkelijk prooi zijn voor alles wat niet deugd, o.a. voor dealers of pooiers… 

 

De “sociale patrouille” stimuleert hun reïntegratie door ze te begeleiden naar het schoolcircuit of arbeidscircuit.  

 

Hopelijk kunnen we nog jaren doorgaan met ons “Oekraïne project” ten voordele van kansarme Oekraïeners, die we 

weliswaar niet persoonlijk kennen, maar die zonder onze materiële, financiële en spirituele steun letterlijk in de kou komen 

te staan. We zijn uiteraard afhankelijk van het brede netwerk van solidariteit, dat zich met de jaren heeft ontwikkeld, maar 

er ook niet jonger op wordt, en dit ondanks onze vele pogingen om onze werkkring te verjongen en te verruimen. Verder 

vormt de communicatie – het Cyrillisch schrift -  een probleem. En al wil ik dit niet ontkennen, veel nadeliger is het feit dat 

Oekraïne enerzijds buiten de Europese Unie valt en anderzijds niet beschouwd wordt als een ontwikkelingsland. Vandaar 

geen toestemming voor het verlenen van fiscale attesten, die vele andere sollicitatiebrieven tot sponsoring wel kunnen 

beloven. Men moet maar arm geboren zijn en aangewezen op hulp in een land zonder een sociaal vangnet zoals wij dit bij 

ons kennen. En al ontvangt u wellicht ook regelmatig “bedelbrieven”, toch durven we u uitnodigen om in 2012 ook af en 

toe eens aan ons “Oekraïne – project” te denken, wat sommigen in onze voorbije 18 jaren werking al wel spontaan hebben 

gedaan en tot wie we hier nog eens een bijzonder woord van dank willen richten.  

   

Mijn nieuwjaarsbrief wil ik besluiten met de mooie kerstwens van Ihor Hnat en zijn medewerkers van het “Regionaal 

Centrum voor Sociale Aanpassing” in Lviv, waarvan de hoger genoemde “sociale patrouille” een deelproject is. 

Deze wens, welke me ook voor ons allen zeer zinvol lijkt voor dit nieuwe jaar, 

 luidt als volgt; 

“Merry Christmas”,                        Vrolijk Kerstfeest     To  

To your enemy, forgiveness.    

To your opponent, tolerance.        

To a friend, your heart.       

To a customer, service.       

To every child, a good example.      

 To all, charity. 

 

 

Voeg bij dit alles  

soms veel geduld, 

vaak een groot vertrouwen  

een onmisbaar doorzettingsvermogen en 

zo het kan of mag, de hulp van ‘hierboven’ , 

dan zijn de nodige “ingrediënten” aanwezig om – ook voor Oekraïne – bij te dragen tot een menswaardiger samenleving;  

 

Het allerbeste! 

          

Liliane. 

 

 

Voor meer informatie :  Liliane De Cooman-Bollaerts, coordinator O.P.E., Prins Boudewijnlaan, 268, 2650 Edegem 

  Tel. 03 288 73 65    Fax. 03 293 71 36   E-mail: liliane.bollaerts@telenet;be 

 

 Voor een gift : rekening   BE40 8803 5555 5163 van het “Oekraïne-Fonds” - Edegem  

Vrolijk Kerstfeest: 

Voor uw vijand, vergiffenis 

Voor uw opponent, verdraagzaamheid 

Voor uw vriend, uw hart 

Voor uw klant, dienstverlening 

Voor elk kind, een goed voorbeeld  

Voor allen, naastenliefde. 

(vrij vertaald) 

mailto:liliane.bollaerts@telenet;be

