
 

 

 

 

 

 

Gewoontegetrouw ontvangen jullie van ons niet alleen onze allerbeste wensen voor een vredevol en gelukkig 

nieuw jaar, maar ook een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorbije werkjaar, waarbij zich naast 

onze terugkerende activiteiten nieuwe uitdagingen aandienen. Indien mogelijk kan een  regelmatig bezoekje 

aan onze website www.oekraine-project-edegem.be jullie op de hoogte houden.  

Onze nieuwjaarsbrief bereikt jullie thans in een ‘nieuw kleedje’ : weinig woorden en veel foto’s, weliswaar 

voorzien van enige commentaar ter attentie van wie minder sterk betrokken zijn bij onze werking. Velen 

onder ons, ook al zijn ze dan beroepshalve niet meer actief, hebben toch een drukke agenda, enkelen zijn 

zelfs bijna voltijds benomen door onze werking voor Oekraïne. En we willen meegaan met onze tijd, waarin 

de beeldcultuur sterk aan de orde is. Dus, vooral veel kijkgenot! En gelieve er rekening mee te houden dat 

het doorgaans foto’s zijn van een ‘amateur - fotograaf’.  

Vooraf wensen we jullie toch nog te herinneren aan de huidige politieke situatie in Oekraïne, waarover we  

langs onze gewone media zeer weinig vernemen. De situatie komt af en toe wel eens zijdelings ter sprake, 

bijvoorbeeld wanneer men het over Poetin of Rusland heeft. Begin maart 2014 werd ‘De Krim’, gelegen 

helemaal in het zuiden van Oekraïne, volgens de Russische visie ‘geannexeerd’. Maar dit is nog door geen 

enkel ander land erkend. Na De Krim is de regio van Donbas nu aan de beurt. 

 Deze conflictzone situeert zich in Oost-Oekraïne, vooral rond de steden van Donetsk en Luhansk.  

De wapens zwijgen er nog niet, ondanks 

diverse pogingen om tot een akkoord te 

komen. Dit conflict brengt uiteraard 

grote menselijke drama’s en trauma’s en 

grote materiële ellende mee. Gans de 

Oekraïense samenleving lijdt eronder, 

mensen sneuvelen, geraken gewond of 

gehandicapt voor het leven. In 2016 is 

het beschikbare inkomen gedaald met 

15% in vergelijking met 2015. Zeer 

algemeen zou een 10 % van de 

Oekraïeners welstellend zijn naar 

Oekraïense normen, van wie een kleine 

groep superrijken. De middenklasse, een 

20 %, zou de laatste tijd, verkleind zijn. Een deel hiervan behoort tot hen die in het buitenland werken. Van 

de rest zouden er 70 % kansarm zijn, van wie 40 % extreem arm. 

We starten met  de weergave van onze activiteiten in eigen land, gevolgd door de gevolgen van onze 

samenwerking met onze Oekraïense partnerorganisaties in Oekraïne. Het gaat hier ook niet om een 

exhaustief rapport, noch om een volledige opsomming van de namen van al onze vrijwilligers of 

medewerkers, te veel om op te noemen en met het risico er enkelen te vergeten. We eindigen met de 

vermelding van  twee uitzonderlijke activiteiten in 2017 en een  persoonlijke noot! 

Novovolynsk 

LUHANSK 

DONETSK 

http://www.oekraine-project-edegem.be/


 In eigen land 

Onze hulpgoederenactie staat het meest in de kijker. Deze permanente actie loopt nu al 23 jaar. Zeer 
kleinschalig gestart is deze, dankzij de sterke inzet van zeer veel vrijwilligers, vlug uitgebreid en bereiken we 
thans een actieradius die de provincie Antwerpen overschrijdt. Ja, tot in Oekraïne zijn we bekend. Dit schept 
uiteraard  wel eens (te) grote verwachtingen. In de loop van al deze jaren zijn we wel meer dan eens 
veranderd van ‘adres’. Naast de vaste vrijwilligerskern zijn er ons al ‘medewerkers van het eerste uur’ 
ontvallen, grotendeels om gezondheidsredenen. Enkelen hebben zelfs het tijdelijke al voor het eeuwige 
verwisseld. Godzijdank zijn er telkens ‘nieuwe’ vrijwilligerskrachten gevonden, zowel om te helpen bij de 
inpak en het stapelen van de dozen, als voor het laden of andere taken.  
 
Angèle Bomans is al meer dan twee decennia lang de hoofdverantwoordelijke voor de inpak van de goederen 
in de hangar, de grote stukken niet te na gesproken. Hiervoor is sedert enkele maanden onze sterk gedreven 
Louis Van Eester verantwoordelijk. Tijdens dit jaar zijn er maar liefst 3.478 dozen ingepakt, 168 meer dan 
verleden jaar. De vrijwilligers zijn wekelijks op post in de hangar,  zowel bij vriestemperatuur als  bij  hoge 
zomertemperatuur. Velen bewonderen hun permanente grote inzet. Op 3 maart, 22 september en 24 
november verstuurde O.P.E. telkens 3 grote of dubbele vrachtwagens naar Novovolynsk met een gemiddelde 
van 15 ton goederen, dan wel de grote stukken meegerekend.  
 
De inpakploeg van dinsdagvoormiddag                                         Dinsdagnamiddagploeg 

 Louis aan het werk!    

                                                       
 

De inpakploeg van woensdagvoormiddag.     En we hebben ook zeer gemotiveerde mannelijke vrijwilligers 

           voor de inpak, het stapelen en het laden 
 
Zij zijn onmisbaar! Er wordt hard gewerkt!  GRATIS !  Op 3 uren tijd wordt de dubbele grote truck geladen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Met verenigde krachten, jongere en minder jongere, blijven we het aankunnen om onze steun aan armen of 
’interne vluchtelingen’ in Oekraïne te versturen. Ze blijven rekenen op onze hulp!  En wij doen verder.  Zelfs 
enkele dames zorgden onlangs voor de versterking van onze ‘laderploeg!’ 

  

 

 

                       Hartelijk DANK aan IEDEREEN die betrokken is bij onze hulpgoederenactie! 

 We vergeten hierbij zeker niet al onze vrijwilligers die zoveel werk ‘achter de schermen’ verrichten 
                                                           en van wie we soms geen enkele foto hebben. 
 
De ‘Oosterveldfeesten’ in Wilrijk zijn voor ons telkens een mooie aanwinst, vooral aan nuttige keuken- 
toestellen, brocanterie of prularia. Wat niet in aanmerking komt als hulpgoederen voor Oekraïne, geven we 
aan Luc Sneppe, de eindverantwoordelijke van een tweedehands winkeltje, het ’Pand 66’, in Brugge, aan de 
Lange straat, n° 66. De opbrengst gaat eveneens naar humanitaire projecten in Oekraïne. 

 



 

De algemene vergadering van O.P.E. in 2016 
Een  aantal  ‘sterke schouders’ – niet altijd meer van de jongste - ondersteunen onze Oekraïne-werking.  
Onze leden steken meestal ook de handen uit de mouwen. Zij zijn niet zelden zeer actief of dienstbaar op 
verschillende vlakken. Zij ontzien zich geen moeite om nog veel werk ‘achter de schermen’ te verzetten.  
  

     
Het  O.P.E.- bestuur 

 
Het huidige intergenerationeel samengesteld bestuur : 
Van links naar rechts : Martine Vekemans, Wouter Druwé 
(vicecoördinator), Liliane De Cooman – Bollaerts (coördinator) 
Angèle Bomans – Vanderwegen (hoofdverantwoordelijke 
hulpgoederenactie in de hangar)  en Luc Gregoir (rechtstaande). 
Als coördinator ben ik onze bestuursleden zeer dankbaar voor 
hun bereidwillige medewerking en grote inzet.          
 

           Het halfjaarlijks gebedsmoment 
Halfjaarlijks komen we met wie dit wensen - vrijwilligers, sponsors en 
sympathisanten - samen in de St. Jozefkerk in Edegem om de steun 
van hierboven te vragen voor al wie betrokken zijn bij onze werking 
hier en in Oekraïne. We bidden ook voor alle noodlijdenden in de 
wereld. Dit ‘spiritueel samenzijn’ wordt gewoonlijk gevolgd door een 
gezellig samenzijn in ‘De Schrans’ waarop men al dan niet kan ingaan.  
 

Dankbaar vermelden we hier dat het O.P.E. jaarlijks, tijdens een 

weekend, mag rekenen op aandacht in de Edegemse parochies. 

De gemeente Edegem zijn we eveneens dankbaar voor de financiële steun die we mogen ontvangen. 

Luce Plinke (uiterst rechts), een initiatiefrijke  vrijwilligster, denkt op 

tijd en stond aan een activiteit, die zorgt voor wat ‘zaad in het laatje’ 

van O.P.E., broodnodig voor de sponsoring van al onze projecten. 

Deze keer ging het om het toneelstuk ‘Walsen op de waterlijn’, 

opgevoerd door Dani Heylen (derde van rechts), Nicole Pellegroms 

(tweede van rechts) en Luce Plinke.  

 
In  de lente van 2016 heeft Galina Van 
den Bril, onze Oekraïense vrijwilligster, 
vol vuur en vlam voor haar moederland 
en het bataljon waarvan ze ‘meter’ is, 
ons land verlaten en dus ook onze 
groep. Haar deelname en afscheid zul-
len we niet vergeten. Over de grenzen 
heen blijft ze met ons in contact. We 
wensen haar het allerbeste!  



 
 

Wat doet O.P.E. in Oekraïne? 

Zeer veel en zeer gevarieerd werk! We zetten hier enkele van onze projecten op een rijtje. 
 
Er is vooreerst onze steeds beter gekende hulpgoederenactie, niet alleen hier maar ook in Oekraïne, vooral 
sedert twee Oekraïense televisieopnames in 2015.  
Al vele jaren werken we nu samen met ‘Caritas Volyn’, met Pr. V. Kmet als directeur en Tania Karpeniuk als 
medewerkster. Het is een genoegen om met hen samen te werken. Tot nu toe zijn er 14 grote vrachtwagens 
naar Novovolynsk gestuurd, gelegen niet ver van de Poolse grens (zie kaart op pag.1.).  
Van hieruit vertrekken hulpgoederen naar andere regio’s, tot in de oorlogszone in Oost-Oekraïne. 
De bedeling van sommige goederen gebeurt volgens onze aanduidingen, de rest volgens hun inzicht op de 
noden, waarover ze ons uitvoerig rapporteren. Concrete informatie hierover vindt men op onze website. 
  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Met kleinere wagens komen de kleinere verdeelcentra hulpgoederen ophalen. 
 
 
 

Zo zijn er onlangs hulpgoederen naar Berezhany gegaan, naar een jonge ploeg gedreven Oekraïeners, mede 
gesteund door Fernand D’Hondt, een Vlaming, die al jaren actief is in Oekraïne. Als vrijwilliger geeft hij er 
thans Engelse les. Hij  bevestigt de grote nood aan steun voor een bevolking, van wie 70 % arm en 40 % 
extreem arm is.  Mensen zouden in Polen op twee maanden tijd evenveel verdienen als een heel jaar werken 
in Oekraïne. In 2015 heeft de Hryvnia 10 % waardeverlies geleden t.o.v. de dollar en de euro.   
 

De gemiddelde maandlonen verschillen per regio. 
 Onze hulpgoederen blijven hoe dan ook 
broodnodig. Bovendien schenkt men gemakkelijker 
goederen dan financiële steun. Zouden we de 
hulpgoederenactie afschaffen, dan komt hiervoor 
niets in de plaats. De armen zouden er alleen maar 
bij verliezen! Dat willen we  niet! 
(F. D’Hondt : op de foto rechts, in het midden) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
LVIV :  Ihor Hnat, de leider van het project van de ‘sociale patrouille’, 
duidt ons op de kaart de wijken aan waar de sociale werkers de 
jongeren ontmoeten en trachten te reïntegreren en zo te voorkomen 
dat ze bij drugsbendes of in de prostitutie zouden terechtkomen. 

                  
Zomerkamp 2016 

 
Ihor werkt samen met de politie en andere overheidsdiensten. Alleen zijn er geen financiële middelen om 
dergelijke sociale projecten mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor het project van ‘warme maaltijden’ in 
CHERVONOGRAD : Roman Oliarnyk, (links op de foto), de leider van het project van de gaarkeuken, op 
werkbezoek, vergezeld van Luc Sneppe, (rechts) met wie we samenwerken. Wij staan in voor de betaling van 
de voedingswaren en voor de vergoeding van de medewerkers. Een vijftigtal  ‘extreem armen’, verdeeld 
over twee groepen, worden toegelaten en krijgen tijdens de weekdagen één warme maaltijd gratis 
aangeboden. O.P.E. betaalt 2 euro per maaltijd plus een vergoeding voor het personeel. 
 

 
Op 1 mei 2016 ontviel ons de zeer 
geliefde Jarosava Choroeza, (op de 
foto links in beeld), die zich van ’s 
morgens tot ’s avonds heeft 
ingezet voor deze noodlijdenden. 
 
Willen jullie ons ook helpen om dit 
project financieel te blijven mogelijk maken? Elk bedrag, hoe klein ook, is zeer welkom. Twee euro per 
maaltijd, drank inbegrepen!  Dit is geen ‘win – win project’, althans volgens wereldse termen, maar voor 
O.P.E. blijven deze ‘extreem armen’, bejaarden en enkele psychiatrische patiënten, vaak alleenstaanden, ook 
belangrijk!                                
 
In ZARVANYTSYA, het belangrijkste mariaal bedevaartoord van de Grieks-katholieke kerk in Oekraïne, 
kwamen onze twee vrijwilligsters voor de zomercursus, Rita Driesen, lesgeefster Engels, en Luce Plinke, 
sociale animator, net op tijd aan om deze unieke jaarlijkse nationale bijeenkomst mee te maken.  
(Luce, tweede rij, links, naast de directrice, Luba Lubinska)     Poseren voor de start van de zomercursus!  

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 



 
 
Tijdens de voorbije zomer stimuleerde Ihor Vitenko, de leider van ons project van ‘wondzorg’ dat nog altijd 
doorgaat (zie onze website of nieuwjaarsbrief van verleden jaar), Pierre Mertens en mezelf om naar Oekraïne 
te gaan, naar Rivne en Ternopil. Ter plaatse kon Pierre Mertens, de directeur van ‘Child Help’, dan  de stand 
van zaken van de medische behandeling van kinderen met spina bifida en hydrocephalie nagaan. Ik kon dan 
ter plaatse kennis maken met de gevolgen van belangrijke medische hervormingen 
op nationaal vlak, meer bepaald in de bejaardenzorg en de palliatieve zorg.  De 
afspraak met Pierre was vlug geregeld, mijn beslissing om mee te gaan, bleef 
langer uit.  Uiteindelijk zijn we beiden vertrokken. Wil je meer vernemen over onze 
intensieve midweek in Oekraïne,  lees dan ‘Ons verhaal’ te vinden op onze 
website of vraag de niet-elektronische versie ervan. Dergelijke contacten kunnen 
uiteraard niet zonder gevolg blijven. En dus is de actieradius van Pierre en van mij 
nog wat uitgebreider geworden, al hebben we alle twee – en ook Ihor - al meer 
dan voldoende hooi op onze vork! Hier beperken we ons tot enkele foto’s, vooral 
ter attentie van wie ons niet kan volgen op internet.  
 
RIVNE  

Men confronteerde mij met veel 
grote leegstaande gebouwen, 
waarin zoveel noodzakelijke 
medische diensten en diverse 
opvangmogelijkheden konden 
worden ondergebracht. Waarom 
er geen rusthuis van maken, een 
zorghotel, een wondzorgcentrum, 
een palliatieve afdeling, een revalidatiecentrum, enz.? 

 
Pierre gaf een zeer leerrijke presentatie over de problematiek van spina bifida en de huidige behandeling  
voor een aandachtig medisch publiek.  Ihor in gesprek met een mama          Nabespreking op de eerste dag 

  met een kindje met spina bifida. 

  
 
TERNOPIL      Pierre in actie!                        Officiële ontvangst                             Liliane op bezoek in weeshuis                                                           

          
Mama’s met hun kindjes     
      
Op de foto : Dr. Maya Holyak, 
(in het midden) verantwoordelijke     
voor het project van spina bifida, 
en rechts, Dr. Andrij Palamarchuk 
voor de palliatieve sector, in 
gesprek met Ihor en mij over de 
samenwerkingskansen. 
    
                  Onverwacht uitgenodigd door Metropoliet Mgr. V. Semenyuk 



 
 Even bijzondere aandacht gevraagd voor twee uitzonderlijke activiteiten in 2017. 
 
Op zaterdag 11 februari organiseren vijf zesdejaars uit het OLVE-college van Edegem vanaf 19u een 

winterbar met als titel Song of Bubbles and Fire ten voordele van het O.P.E. Deze gaat door in Edegem, aan 

de Parklaan, 171  (Elsdonk). Zij staan in voor een avond met leuke bubbles, bijzondere vuuracts, toffe muziek, 

uiteraard drank, eetstandjes en gezellige warmte in putje winter. Tickets (5 euro in voorverkoop, 6 euro aan 

de kassa) en steunkaarten zijn te verkrijgen via hun website :  www.songofbubblesandfire.be en bij ons.  

‘Naar Oekraïne mee…met O.P.E. ?. De reis wordt georganiseerd door Cathy Van Berlaer van ‘Copco 

Travel’@home , die hiermee trouwens O.P.E. steunt. Van 15 tot 20 mei doen we Lviv, Chervonograd, Brody, 

Ternopil en Zarvanytsya aan. Wie dit wenst, kan met ons enkele van onze sociale projecten bezoeken. Voor 

het reisprogramma en andere praktische informatie, zie onze website of vraag onze reisfolder bij ons. 

Gelieve bij inschrijving voor een reis, telkens te melden dat je deze langs O.P.E. hebt leren kennen. 

Nog een persoonlijke noot 

De Oekraïeners voelen zich als volk vaak ‘vergeten’. Zij waarderen elke positieve aandacht en elke vorm van 
hulp, ook van een kleine vrijwilligersvereniging, zoals de onze, van een klein land binnen Europa.  
Ook zij organiseren wel eens een benefietactiviteit, maar de opbrengst ervan gaat naar ‘hun soldaten’, die in 
Oost-Oekraïne hun territorium verdedigen. En men vraagt zich af welke invloed de komst van de nieuwe 
Amerikaanse president, D. Trump, en de nieuwe relaties tussen de Verenigde Staten van Amerika en Rusland 
zullen teweeg brengen. Het is hier echter niet de plaats om dieper in te gaan op de politieke en de 
economische situatie van Oekraïne, waarbij de  geografische positie, de historische achtergrond en de 
huidige politieke context, ook op Europees vlak, een niet te onderschatten rol (kunnen) spelen.  
Laten we het beste verhopen, ook voor de meest-kwetsbare bevolkingsgroepen in Oekraïne, die niet kunnen 
rekenen op sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen zoals wij deze hier kennen.    
  
Mijn oprechte DANK en al mijn WAARDERING aan jullie ALLEN voor jullie concrete daden van liefde, hetzij 
in de vorm van concrete en sterke inzet in het kader van onze hulpgoederenactie, hetzij voor  aanbreng van 
hulpgoederen in kleine of grotere hoeveelheden, hetzij voor kleine of grote financiële steun, hetzij voor 
morele of spirituele steun voor O.P.E.  Zonder dit alles, kan O.P.E. niet werken! 
En nu wellicht voor sommigen onder jullie de ‘tsunami’ van brieven met steunaanvragen voorbij is en er 
wellicht iets overblijft om te delen met wie zoveel minder hebben, mag ik misschien vragen om ook eens te 
denken aan een gift voor onze werking, want ‘koken kost geld’! ( Zie hiervoor de gegevens onderaan deze 
pagina). Dit verzoek is uiteraard niet gericht aan wie dit al persoonlijk regelmatig en spontaan in de loop van 
het werkjaar doen. Hierbij denken we ook aan de maandelijkse inbreng van de groep van ‘Adem’tocht en 
niet in het minst aan één kerstviering in familieverband, waarbij men op het geniale idee kwam om - in de 
plaats van allerlei hebbedingen of bijna overbodige geschenkjes – een centraal geschenk per ‘Amerikaans 
opbod’ te koop aan te bieden. Het resultaat was verbluffend : Naast 250 maaltijden voor de allerarmsten van 
de gaarkeuken in Chervonograd, was het voor deze familie een unieke kerstervaring, die grote vreugde en 
tevredenheid meebrachten. Ten slotte waarderen we oprecht ook de vele vormen van onrechtstreekse 
financiële inbreng van onze vrijwilligers, in de vorm van niet aangerekende kosten. Proficiat aan allen!  
 
Aan wie ik al zolang een bezoekje of een uitnodiging heb beloofd  -  en wat er nog niet van gekomen is 
wegens mijn ‘vrijwilligers– job’ bij O.P.E. - vraag ik enig begrip. Denk niet dat ik je ben vergeten!  
 
En bij de aanvang van dit nieuwe jaar, wens ik eenieder, zoals vele anderen: VREDE in je hart en in je kleine 
en grote wereld. Mogen we allen hiertoe ons steentje aanbrengen, niet  om hiermee een muur (meer) op te 
trekken, doch wel een brug (meer) naar de anderen en - voor wie geloven – naar De Ander, ook Vredevorst 
genoemd. Hij, gekomen midden onder ons meer dan 2000 jaar geleden, kan ons slechts Zijn diepste vrede 
schenken indien we Hem in ons en door ons aan het werk laten. Laten we echter allemaal eenvoudig ‘goed’ 
zijn en hierbij de ‘extreem armen’ zeker niet vergeten, ook niet in Oekraïne. 
 
Een vredevol 2017! 
Liliane.  

Liliane De Cooman-Bollaerts, coördinator, Prins Boudewijnlaan 268, 2650 Edegem, 

 tel. 03/288.73.65 fax 03.293 71 36 E-mail : liliane.bollaerts@telenet.be 

BE40 8803 5555 5163 van “Oekraïne-Fonds” Edegem  

http://www.songofbubblesandfire.be/
mailto:liliane.bollaerts@telenet.be

