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               IN BETERE TIJDEN
      BENEFIETONTBIJT 

Opgefleurd door POCKET                     

Beste vrijwilliger, sponsor, donor en sympathisant,                  3 stemmig trio  

                                                                                                           
Beter laat dan nooit, dit Vlaamse spreekwoord indachtig,                        26 januari 2020   
dank ik jullie voor de vele goede wensen en hoop ik met 

jullie op een spoedig en heilvol post-coronatijdperk.                         KALEIDOSCOOP                                                                                                                                   
Uiteraard wens ik jullie allen het allerbeste toe. 
Onverwacht OPE-werk verklaart deze laattijdige brief.         Mortsel 
Dank voor jullie begrip en geduld.                   
Dit geïllustreerd jaaroverzicht is vooral gericht tot al  
onze medewerkers en steunverleners, die niet tot de 
‘digital native’ behoren, door mij vrij vertaald, in de  
‘digitale generatie’. Ook de oudere generatie mag 
niet uitgesloten worden van tal van mogelijkheden  
omdat ze niet over de nodige computerkennis beschikt. 

                                                                                  
Benefietmaal, georganiseerd  

door Luce Plinke, met niet 
weinig  inzet van Luce en 

enkele vrijwilligers, die haar  
helpen. 

        Proficiat en dank 

  
Sommige foto’s herinneren ons aan wie in de toekomst                                 

nooit meer fysiek zullen kunnen aanwezig zijn. 



 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Een gelegenheid om kennis te maken met andere ‘OPE supporters’ 

  



                            
 
 
  

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

We vieren soms, maar werken meestal zeer hard! 
 

Algemene  vergadering OPE op 14 januari 2020 
 

          We vergaderen wanneer het moet, 
         doch liefst zo weinig mogelijk. 

       En in deze coronatijd nog minder! 
 

BIJZONDERE DANK aan ANGELE BOMANS 
(uiterst links op de foto) die omwille van haar 

gezondheid de hoofdverantwoordelijkheid van  
ONZE HULPGOEDERENACTIE IN DE HANGAR 

nu formeel heeft overgedragen aan  
MARIA BETTENS (derde van links op de foto).   

                                 
                                                Niet alle aanwezige leden zijn vastgelegd op foto! 

 
 
    ‘Geschiedenisboek’  
           25 jaar OPE 
 
Een initiatief van Luc Verhaeghe: 
   een wetenschappelijk werk, 
het resultaat van meer dan één jaar 
hard labeur, weldra op de markt! 



Een zeer grote hoeveelheid geschonken hulpgoederen ophalen  
einde januari 2020 : nog vóór het coronatijdperk 

 

 
Aan dit ‘konvooi’ namen deel : Eric De Meyere, Louis Van Eester, Frans Gys, 

    Bart Baeten, Luc Gregoir en Stan Peeters (ook dienstdoende fotograaf) 

 
 
 
 
 
 
 

     Goed geladen, gelukkig niet te ver van onze stapelruimte, 
    samen terug richting Edegem, hangar 42 

 

 
 

 

 

 

 

Werk genoeg om alles te sorteren en in te pakken voor de               

volgende zendingen naar Oekraïne 



ONZE HULPGOEDERENACTIE in CORONATIJD! 

 
        Wegens de 
coronapandemie is de    
hulpgoederenactie 
enige tijd stil gelegd.  
 
     Vanuit Oekraïne 
kwam echter de vraag 
    naar hulp voor de  
                                            

minder goed uitgeruste ziekenhuizen. 
  

Langs Dr Ihor Vitenko hebben we allerlei ziekenhuismateriaal, zoals dekens, lakens, 
handdoeken, kledij, zowel voor de patiënten als voor het personeel (zij het dan geen  

specifiek beschermingsmateriaal) kunnen bezorgen.  
In grote nood is men vlug tevreden. 

 
      Zodra de maatregelen het toelieten, waren onze dappere vrijwilligers weer in actie. 

Zo zijn toch in deze moeilijke tijd twee zendingen hulpgoederen kunnen vertrekken :      
een eerste naar CHERKASY op 11 juni 2020  

een tweede naar NOVOVOLYNSK op 10 september 2020 
dank zij onze bereidwillige vrijwilligers-laders, met uiteraard respect voor de veiligheid. 

 



Ingevolge de coronapandemie en de ‘lockdown’ was het niet mogelijk om de verzonden 
hulpgoederen in de regio Volyn te verspreiden of te komen ophalen.  

 
Daarom werden voor de eerste keer 

rechtstreeks hulpgoederen gestuurd naar 
de liefdadigheidsstichting ‘Charity Fund’ 

‘Modern City and village’ 
Dit groot humanitair verdelingscentrum ligt 

in de gelijknamige regio Cherkasy. 
Marina Malarenko is er verantwoordelijk 

voor de distributie en onze contacten. 

            

LADING  op 11 juni 2020 voor CHERKASY  in Edegem 

Aankomst  In Cherkasy 

Op deze kaart is niet alleen Cherkasy te vinden, maar zijn ook tal 
van andere plaatsen, zoals Lviv, Brody, Ternopil, Chervonograd,  
die sommigen onder ons al eens of meermaals hebben bezocht. 

 

     Stapelruimte  



Waar komen onze hulpgoederen terecht? In CHERKASY bijvoorbeeld bij de meest arme 

gezinnen in de dorpen, gelegen in het Khrystynivka district en het Uman District, via de 

gezondheidspost in 9 dorpen in het Monsatrysche district, ook in de kostscholen, gelegen 

in Bahanka en in Ladyshynka. Deze kostscholen onthalen weeskinderen en half-  

weeskinderen (slechts met één ouder of ander persoon in het gezin)  afkomstig van 

probleemgezinnen. De opsomming van de verdeling van onze hulpgoederen is hier niet 

exhaustief, wel ter inzage bij de voorzitter.  

 
 
 
 
 
 
 
 

       

  Op 10 september 2020                                           FIETSEN GEVRAAGD 

Lading voor Novovolynsk 



Sint Niklaas, op bezoek in Novovolynks, gevierd op 19 december 

      Speelgoed Is altijd welkom 
    Pr. V. KMET directeur ‘Caritas Volyn’ 
 (rechts op de foto boven, links onder) 

THUISZORGPROJECT in NOVOVOLYNSK, opgestart in 2020 
    Bijzonder waardevol in deze coronatijd voor oudere alleenstaanden. 

 
De  coördinatie van dit project is in handen van  
Tania Karpeniuk, adjunct directeur van Caritas Volyn. 
Het is echter Cecile Van Horen, een Vlaamse, die veel in 
Oekraïne verblijft, die aanleiding heeft gegeven tot dit  
project, vooral gericht op alleenstaande behoeftigen. 



                         Het Traumazorgproject  
            in samenwerking met de  Oekraïense  

Bond Zonder Naam en de Grieks-Katholieke kerk  

Kerstviering 2020 in Brody 

 

     

Dit project, o.l.v. Yaroslav 

Tsaryk, helpt kinderen om 

hun (oorlogs)trauma te 

verwerken. Het gaat om 

kinderen die hun vader 

hebben verloren door het 

conflict in Oost-Oekraïne. 

 

En het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt verder, ook al horen wij er weinig of niets 

van in de media. Nog altijd sneuvelen er soldaten en zijn er gekwetsten. Veel fysisch en 

psychisch leed voor zovelen, door mensen veroorzaakt. Mag er vlug overal VREDE komen.  



                                                       COVID 19 en OPE  

  

 De operatietafel                                                                 

Op vraag van Dr. V. Bohaychuk, hoofd van het departement van Volksgezondheid  

in Ternopil in 2020, naar specifieke hulp voor de 

bestrijding van COVID 19 zijn we, in samenwerking met 

Dr. Ihor Vitenko, 

zowel tijdens de 1ste 

als de 2de  ‘lockdown’ 

erin geslaagd, niet 

zonder problemen, 

om kleine toestellen 

over te brengen en 

zo patiënten met 

corona te helpen bij 

de ademhaling.  

                 
  

                 Het gaat om twee soorten toestellen  
Volgens Dr I. Vitenko 
(bovenaan links op de 
foto) voorkomen deze  
toestellen, indien tijdig 
toegediend, ernstige 
aandoeningen, waaraan 
vooral oudere patiënten 
met COVID 19 (kunnen) 
sterven.  

     De operatiekamer                   Kabinet van de oogarts 

Vooraf :  Enig idee van de  uitrusting van geen klein ziekenhuis in Oekraïne 

Kleine medische apparatuur voor slecht uitgeruste ziekenhuizen 

 



GEBEDSMOMENT in Oktober in het teken van het coronavirus 

Dank zij de versoepelingsmaatregelen op dat 
moment, kon ons halfjaarlijks gebedsmoment 
toen ‘coronaproof’ plaats vinden, het gewone 
‘gezellig samenzijn’ achteraf, wel niet. 
Wie toen verhinderd was en toch graag meer 
zou weten over dit biddend samenzijn, mogen 
we verwijzen naar ons ‘gebedenboekje’ te 
vinden via onze website. Het is zeker zinvol  
om God niet te vergeten in dit coronatijdperk.  

  

 

 

 

 

 

OPE in de media op RTL 

en op INTEL 

Naar aanleiding van onze jarenlange 

samenwerking met Ihor Hnat, de 

projectleider van het ‘Regionaal 

Centrum voor Sociale Aanpassing ‘ in 

Lviv, werd ons door Burkkard Kress, 

reporter voor RTL,  gevraagd om een 

filmopname te mogen komen maken 

over onze hulpgoederenactie en tevens een interview toe te staan. Ihor leidt diverse deelprojecten, 

zoals het ‘Kovcheg programma’ en het ‘Consultatiebureau voor mishandelde vrouwen’ in Lvlv en het 

opvangcentrum voor ontheemden en het ‘Reïntegratiecentrum voor ex-gedetineerden’ in Brody. 

Niet langer nadien bereikte mij eenzelfde vraag vanwege Olena Abranovych, reporter voor INTEL, 
een belangrijke zender in Oekraïne. Het gaat over hier en ginder, over onze ‘noodhulp’ in coronatijd. 
Wegens de lockdown werd de medewerker van de reporter vervangen door haar man. De uitzending                        

 op 3 januari van dit jaar, is te bekijken via onze website( Zie ACTUA). 
            In de hangar : Louis                       Maria en Martine             

 

 

 



Nu EEN WARM APPLAUS voor onze WEKELIJKSE VRIJWILLGERS in DE HANGAR 

TROUW OP POST wanneer mogelijk in dit coronatijdperk 

 
Een BIJZONDERE PROFICIAT voor ontzettend veel inzet : zij ontzien tijd noch moeite en zorgen 

ervoor dat de laders degelijke hulpgoederen kunnen laden voor wie zoveel moeten missen. 
  
Onze Oekraïnewerking kan niemand missen, noch de super actieve vrijwilligers in de hangar, noch 
de laders voor de verzendingen, noch de vrijwilligers, die veelal achter de schermen werken, te 
weten de regelmatige aanbrengers van volle en ook lege dozen. Want deze laatste zijn even 
onmisbaar voor onze hulpgoederenactie. Vergeef mij dat ik jullie niet allemaal bij naam noem. 
Ik durf het gewoon niet om zeker niemand te vergeten en zodoende dan ook onrecht aan te doen.  
Mijn oprechte DANK aan al wie zo hard meewerkt en er vaak zelfs nog geld insteekt.  
 
Ik vergeet ook niet de bejaarden, die zoveel breien voor kansarmen in Oekraïne, vóór coronatijd in 
groep en nu ‘alleen’ in verschillende van de omliggende gemeenten. Brei gerust verder want jullie 
truitjes, sjaals, mutsjes, dekentjes, enz. zijn niet alleen verwarmend maar maken veel harten blij. 
 
Onmisbare stille vrijwilligers zijn ook Herman Van de Plas, onze boekhouder, Peter Boumans, die 
mij assisteert voor de vervoerdocumenten, Martin en Danny Franken,  die mee instaan voor ons 
gebedsmoment, Wouter Druwé, onze secretaris, die vooral aandacht heeft voor de juridische 
aspecten van onze vzw en Julien De Wit, die onze recente webmaster is. Op Eveline Matthieu en 
Mart De Bruyn mag ik soms ook een beroep doen. En misschien vergeet ik er nu nog wel te noemen. 
Weet dat ik iedere vrijwilliger, zonder uitzondering, erkentelijk ben voor zijn onbetaalde bijdrage.  
 
Onontbeerlijk zijn uiteraard de veelvuldige kleine en de occasionele grote schenkers van goederen, 
en de regelmatige kleine en occasionele grote sponsors, die we allemaal van harte DANKEN.     
 
Uit OEKRAÏNE bereiken me ook vele dankwoorden vanwege de diverse projectverantwoordelijken 
aan IEDEREEN, die op een of andere wijze zijn schouders zet onder onze Oekraïnewerking.  
 
Wegens COVID 19 is ook onze geplande FILMNAMIDDAG over ’25 jaar OPE’ niet kunnen doorgaan.  
Als alternatief voorzien we nu de mogelijkheid om deze filmreportage te zien via de volgende link : 
https://youtu.be/bvSU-XPUgQkk  op onze website  (Zie ‘ACTUA’). We feliciteren en danken oprecht 
Rita Huylebroek voor haar mooie prestatie, na zovele werkuren, als niet-professionele cineaste.  

Met goede moed, het jaar verder tegemoet! 
Liliane 

Liliane De Cooman – Bollaerts, Voorzitter,  Prins Boudewijnlaan 268, BE-2650 Edegem 
T. +32 32887365  F. +32 32937136 M : liliane.bollaerts@outlook.be 

OPE : RPR: BE0682.920.778    http://www.oekraine-project-edegem.be/ 
Voor giften : IBAN : BE40 8803 5555 5163 op naam van Oekraïne-Project-Edegem vzw, 

Prins Boudewijnlaan, 268, 2650 Edegem                                                     

https://youtu.be/bvSU-XPUgQkk
mailto:liliane.bollaerts@outlook.be
http://www.oekraine-project-edegem.be/

