
Nieuwjaarsbrief 2022

Beste allemaal, 

Beste vrijwilliger, sponsor, donor en sympathisant van ons Oekraïne-project, 

Vooreerst van harte DANK aan de velen die mij, met een zeer mooie kerstkaart via de post en 
soms ook via mail, hun goede wensen overmaakten. Op mijn beurt wil ik jullie allen uiteraard  
het  allerbeste  toewensen voor 2022. Samen met jullie hoop ik op een spoedig en heilvol post-
coronatijdperk, op meer vrijheid, verdraagzaamheid en vrede wereldwijd. 

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat ook wij tijdens het voorbije jaar geen benefietacties  
hebben kunnen organiseren. Maar we mogen zeker niet klagen. Jullie zullen dit zelf kunnen 
vaststellen aan de hand van dit geïllustreerde jaaroverzicht van onze werking.  Het wordt 
uitvoerig  weergegeven op onze website die in dit jaar in een hernieuwde versie zal te vinden 
zijn. Om echter niemand van onze medewerkers en steunverleners uit te sluiten, meer precies 
wie niet tot de ‘digital native’ behoren, door mij vrij vertaald tot de ‘digitale generatie’, krijgen 
jullie allemaal deze uitgebreide reportage of nieuwjaarsbrief, sommigen dan ook via de post. 

In deze coronatijd willen we goed nieuws brengen. Al vertrekken we vanuit de noodsignalen of 
vragen vanuit Oekraïne , toch doet het ons genoegen dat onze acties nu wonderwel passen in de 
huidige tijdsgeest en zelfs aansluiten bij het ‘VN-decennium van gezond ouder worden’ (2021-
2030) (SenNetMagazine jg 12, n° 49 2021). Het is hier niet de plaats om dieper in te gaan op de 
diverse actieterreinen, voorgesteld door de Verenigde Naties. Maar het is belangrijk - om het in 
deze nieuwjaarsbrief te houden bij een ‘positieve noot’ - dat de samenleving ouderen kansen 
biedt om hun potentieel in waardigheid, gelijkheid en capaciteiten op een zinvolle manier in te 
zetten. En zo blijkt de werking van het Oekraïne-project-Edegem zeer goed te passen in het 
programma van de Verenigde Naties, dat in de komende tien jaar maximaal wil inzetten op 
gezond en waardig ouder worden. Zeer concreet doen we dit in ons land, gezien de 
leeftijdscategorie, waartoe omzeggens de meesten van onze vrijwilligers en ook veel donateurs 
en sponsors behoren, en in Oekraïne, langs onze diverse projecten, waarvan dat van thuiszorg in 
dit kader het belangrijkste lijkt. We beseffen dat OPE slechts ‘een druppel is op een hete plaat’, 
maar voor velen in Oekraïne zeker de moeite waard.  

Het meest gekend in onze contreien is onze hulpgoederenactie die wel eens gepercipieerd kon 
worden als paternalistisch of caritatief (dat in ons spraakgebruik tegenwoordig bij velen een 
negatieve connotatie oproept). Rekening houdend met de huidige tijdsgeest spreken we 
voortaan beter van onze ‘duurzame (hulp)goederenactie’. Want we geven een tweede leven 
aan nog kwalitatief goede en nuttige goederen.  



Belangrijk om vermelden is toch dat de ons geschonken hulpgoederen NOOIT verder worden 
verkocht, noch ter plaatse, noch aan opkopers, maar in Hangar- 42 nagekeken, gesorteerd en 
ingepakt worden om zo rechtstreeks op te sturen naar een van onze twee verdeelcentra in 
Oekraïne. 

Sinds vele jaren werken we samen met  ‘Caritas-Volyn’, gelegen in West-Oekraïne. Mijn 
contactpersoon is daar Tetiana Karpeniuk, adjunct-directeur van dit verdeelcentrum. 
Sinds verleden jaar werken we ook met het ‘Charity Fund’ of liefdadigheidsfonds voor de regio 
Cherkasy, veel meer centraal gelegen (vandaar hogere vervoerkosten). Mijn contactpersoon is 
daar Marina Makarenko, verantwoordelijk voor deze sector. Beide dames zijn super gemotiveerd 
en ook buiten de werkuren, zelfs op zondag, bereikbaar, wat occasioneel vooral belangrijk is bij 
het organiseren van het transport van onze hulpgoederen.       

Onze ‘duurzame hulpgoederenactie’ heeft op meer dan ‘volle toeren’ gedraaid. We hebben niet 
alleen zeer nuttig materiaal gekregen van particulieren, maar ook van instellingen en soms van 
firma’s. Niet weinig ziekenhuismateriaal ( bedden, enz.) in  zeer goede staat, is geschonken door 
de Zusters Augustinessen van Maria Middelares, andere nuttige hulpgoederen door de Zusters 
Clarissen, deze keer van Turnhout, en door de Zusters Franciscanessen van Waasmunster.  
De school ‘De Heilige Familie’ in Berchem schonk zeer veel en mooi schoolmeubilair. Van de firma 
Van Heurck krijgen we veel rollen stof en ander materiaal. Voor al deze hulpgoederen  bijzondere 
dank aan de schenkers en hun bemiddelaars en ook aan al wie niet expliciet wordt vermeld.  

Onze helden in ‘Hangar- 42’  in Edegem 

Bepaalde hulpgoederen vragen meer inpakwerk of een aangepaste verpakking. 
Er is geen gevaar om bij ons als vrijwilliger ‘technisch werkloos’ te worden.  

Rekening houdend met de voorgeschreven coronaveiligheidsmaatregelen zijn de vrijwilligers in 
de hangar zelfs tijdens al de schoolvakanties – op één dag na – altijd op post geweest. 



 
Voor het inpakken van minder grote stukken, zoals 
kleding, schoenen, serviezen, zijn er (lege) dozen nodig.  
Hiervoor mogen we dan weer rekenen op andere 
vrijwilligers die zich hiervoor engageren. Zo mogen er 
wekelijks dozen opgehaald worden bij ‘Klavertje Vier’ in 
Edegem. Occasioneel zijn er dan weer andere vrijwilligers 
die dit doen en op andere plaatsen.  En zo loopt de 
bevoorrading van degelijke LEGE dozen  tot nu toe 
gesmeerd! Tot mijn grote spijt beschik ik niet over foto’s 
van al deze vrijwilligers, die soms ook wel van dienst zijn 

en in beeld komen bij het laden van onze zogenaamde ’20- tonners’ of de ‘dubbele camions’ die 
al onze hulpgoederen rechtstreeks naar Oekraïne brengen.  
 

2021 is voor onze ‘duurzame goederenactie’ een recordjaar geworden. 

Nooit hebben we zoveel ladingen georganiseerd: zes in één jaar met telkens rond de 15 ton 
hulgoederen. Gelukkig vonden we hiervoor altijd voldoende bereidwillige laders. 
 
Onze eerste lading op 7  januari  was zeer bijzonder. Omdat het hier overwegend ging over 
ziekenhuismateriaal werd beslist de bedden en andere toestellen zo dicht mogelijk bij de 
stapelplaats op te laden. Deze startte ’s morgens vroeg in Antwerpen, deze keer met de 
medewerking van de firma VIO.  De overgebleven ruimte werd opgevuld met dozen in Edegem.  
 

                                        
 
      Het was een zware  
      opdracht voor de 
      Oekraïense chauffeur 
      om met een dergelijke 
      grote of lange vracht- 
      wagen in Antwerpen te    
      rijden. 
 
             Einde goed, 
             Alles goed! 
 

Wie helpt ons nog aan degelijk ziekenhuismateriaal? 
 



 
Onze tweede lading vond plaats op 4 februari. Zoals gewoonlijk gebeurde deze op de parking 
vóór Hangar- 42 in Edegem, dichtbij de verzamelplaats, waar ook de particulieren elke dinsdag 
hun goederen kunnen afgeven. Naar goede gewoonte zijn onze vrijwilligers altijd druk in de weer 
om alles klaar te maken voor verzending. Wat niet meekan, is dan voor de volgende keer.  
 
Uitzonderlijk zijn we daags voordien al in de namiddag kunnen 
beginnen laden met enkele zeer bereidwillige laders.  
 
Daags nadien is dan de voltallige ploeg aan het werk gegaan. Jonge 
krachten zijn ook van de partij. Ze maken het werk lichter voor de 
jong en minder jong gepensioneerden.  

 
 

 
               

Paraat voor het serieuze werk 
           en laden tot aan de nok! 

Tweede lading: richting Oekraïne 
 

  In Oekraïne: verdeling aan gezinnen in grote nood 

 



 
Onze derde lading ging door op 11 maart, deze keer met hulpgoederen voor de regio Cherkasy. 
Wegens de coronapandemie verloopt de procedure voor het vrijgeven van de hulpgoederen nog 
langer. Naast de gezondheidscommissie is er nu nog een ecologische commissie bijgekomen. 
Hierdoor was er gebrek aan stapelruimte in Novovolynsk en is onze noodhulp meer verspreid. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

       Met een grote wagen en even grote aanhangwagen en getrainde vrijwilligers–laders 
is het laden op één voormiddag gebeurd, mede dankzij de tijdige opkomst van de chauffeur. 

 

 
Onze vrijwillige laders in volle actie!                                                                         

 



 
Onze vierde lading op 9 en 10 juni was weer bijzonder. Ziekenhuismateriaal is toen met de firma 
VIO naar de parking in Edegem gebracht en onmiddellijk overgeladen op de grote camion met 
bestemming  Oekraïne, samen met nog grote stukken uit de hangar.   

 

Een applaus voor de bereidwillige ploeg van de Firma VIO (uiterst links: de Oekraïense chauffeur) 
En uiteraard ook voor onze dappere vrijwilligers 

 
‘s Anderendaags volgde dan het aanvullen van de  ‘dubbele camion’ door onze grote vrijwillige 

ladersploeg met hulpgoederen vanuit de hangar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lang leve onze duurzame hulpgoederenactie! 

 



 
Onze vijfde lading op 7 en 8 juli werd weer een 
tweedaagse omwille van de zeer grote hoeveelheid 
mooi schoolmeubilair, dat eerst werd opgeladen in 
de school van ‘De Heilige Familie’ in Berchem. 
 
Naast een grote groep leerkrachten van deze school, 
zijn we met onze OPE- vrijwilligers naar Berchem 
getrokken. Vele handen doen het werk opschieten! 
 

 
Dankzij een perfecte samenwerking tussen de twee ploegen was alles op een minimum van vier 
uren geladen: zowel in de camion op de speelplaats door vooral vrijwilligers-leerkrachten, als in 
de even grote aanhangwagen op straat door enerzijds onze OPE-vrijwilligers en anderzijds zeer 

behulpzame leerkrachten die meubilair, schoolbanken, stoelen, enz. overbrachten. 
 
                                              De leerkrachten in volle actie op de speelplaats                      

 
Bijzondere dank 

aan de 
initiatiefneemster 
- bemiddelaarster 

en ook aan de 
directeur 

voor de prachtige 
samenwerking. 

                                    PROFICIAT aan de ganse schoolploeg 
     
Het was geen simpele lading. 
     

 
 Onze vrijwilligers in volle actie aan de straatkant 



         In Edegem werd daags nadien de klus afgewerkt, want geen ruimte mag onbenut blijven! 
 

 
Proficiat aan onze trouwe vrijwilligers-laders 

 
Godzijdank is ook deze speciale lading mogen verlopen volgens planning: chauffeur op tijd, de 
nodige ruimte om de ‘dubbele camion’ telkens te kunnen parkeren, zowel in Berchem als in 
Edegem, de vele vrijwilligers van beide kanten op post en mooi weer zodat alles droog geladen 
werd. Einde goed, alles goed! En met een knipoogje vanwege de organisatrice naar St.-Jozef. 

 
In Oekraïne: na het tijdelijke stockeren van zorgvuldig ontmantelde schoolbanken (door de 
leerkrachten van bij ons) om plaatsruimte te winnen al zo vlug mogelijk na de aankomst 
                      

op weg met schoolbanken en stoelen naar een school in Oekraïne. 

 
Niet te vergeten dat achter al het vervoer veel 
uren vrijwilligerswerk schuilgaat, uitgevoerd  door 
onze wekelijkse vrijwillige medewerksters ‘in 
Hangar-42’ hier even tijdens hun koffiepauze op 
een dinsdag. 
 
Er bestaat een wonderbare goede geest  tussen 
onze talrijke vrijwilligers. Iedereen is welkom in 
onze pluralistische vereniging met respect voor 
ieders overtuiging en capaciteit en diverse 
mogelijkheden tot medewerking en ondersteuning 
van onze diverse activiteiten.  



 
Onze zesde lading had plaats op 30 september, zoals gewoonlijk,  op één voormiddag op de 
parking vóór Hangar-42 in Edegem met veel beschikbare en bereidwillige vrijwilligers-laders.  

 
 

 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
Een wel verdiende korte koffiepauze voor al 
onze laders! (De andere vrijwilligsters zijn we 
toen vergeten te fotograferen.) 

 
 
 

En dan vlug terug aan de slag voor het afwerken 
van de opdracht. 

 
Want het vervoer is veel te kostelijk om niet elke laatste ruimte, hoe klein ook, te benutten! 

 
 

Dit was dan toch de laatste 
zending voor 2021, deze keer 

terug richting Cherkasy. 
 
 
 
 
 

 
Een HEEL BIJZONDER WOORD VAN DANK aan de  sponsors van al dit vervoer.  

 
Wegens de eindejaarsperiode is de weer exceptionele lading, oorspronkelijk voorzien voor 
december, nu gepland voor 20 januari 2022, gevolgd door een gewone lading in februari. 

 
Elke financiële steun is nog altijd meer dan welkom! 

 
Dit algemeen visueel overzicht van onze ‘duurzame goederenactie’ in ons land doet feitelijk 
onrecht aan al wie verdienstelijk werk doet buiten de hangar.  Ik bedoel de ‘breisters”, al dan 
niet in clubverband,  de verzamelaar van hulpgoederen in zijn omgeving of de firma, die ons zeer 
goede (werk)kledij schenkt. Ook deze ‘bijzonder actieve vrijwilligers’ of schenkers danken we. 



 

Waar komen al de geschonken hulpgoederen terecht? 
In de handen van kansarme particulieren en bij pover uitgeruste instellingen. 

Zonder sterk in detail te kunnen treden in deze Nieuwsbrief volgen slechts enkele foto’s. 

 
Zo werd  bij wijze van voorbeeld hulp geboden aan twee psychiatrische ziekenhuizen voor 
mannen in de regio Cherkasy en aan een hospitaal in het district Uman, een weeshuis, twee 
bejaardentehuizen in de districten Ryzhnaka en Lszhynivka, een school met kansarme kinderen 
in Shukayvoda (regio Khryshybivka) en gezondheidsposten in de Krystnnivka-regio. 
Zo kreeg een dorpsarts een fiets. Vandaar ook de vraag naar fietsen voor beroepsdoeleinden. 
Foto’s van de erbarmelijke accommodatie in ziekenhuizen en nog meer in de psychiatrische 
ziekenhuizen krijgen we niet. Geen enkel land laat graag zijn minder mooie plekken zien. Wel 
kregen we de volgende beelden van patiënten van    
 

een psychiatrisch ziekenhuis in de regio Cherkasy 
 

 
Tot slot toch een korte bedenking bij onze Oekraïnewerking die misschien door sommigen 
vooral geïdentificeerd wordt met individuele en materiële hulpverlening. Deze blijft weliswaar 
volgens ons belangrijk  voor de concrete hulpbehoevenden of voor de instellingen waarin ze als 
marginalen verzeild geraken. Want een warme mantel of een dik deken maakt wel degelijk het 
verschil voor iemand die bij vrieskou niet de mogelijkheid heeft om de woning te verwarmen. 
Zonder de inheemse vluchtelingen te vergeten die soms alles hebben moeten achterlaten! 



 
 
We zijn dankbaar wanneer we degelijke hulpgoederen krijgen voor groot en klein (kinderen die 
hun schoentjes zijn ontgroeid, een buggy die niet langer dienst doet …) We zijn uiteraard ook 
erkentelijk voor de aangeboden grotere stukken, zoals ziekenhuisbedden, medische toestellen       
(bv. de uitrusting van een medisch kabinet door het stopzetten van de  praktijk) of de inboedel 
van een kapsalon dat sluit, rolstoelen, rollators, toiletstoelen, fietsen, enz. Indien we onze 
hulpgoederenactie zouden afschaffen, dan zouden we veel kansarmen in de kou laten staan en 
slecht uitgeruste ziekenhuizen, enz. niets meer kunnen aanbieden.  
Armoedebestrijding heeft vele aspecten, zeker in een land waar het welzijnsbeleid nog in de 
kinderschoenen staat! 
 
Naast onze permanente duurzame goederenactie of materiële hulp, die ook al inspirerend  
heeft gewerkt voor één van onze projectleiders in Lviv, stimuleren en ondersteunen we diverse 

structureel-  en beleidsgeoriënteerde projecten. 
 

Ons PROJECT VAN THUISZORG is hiervan het meest recente voorbeeld. Zoals hierboven al 
vermeld, starten we steeds van een noodsignaal of een vraag vanuit de basis. Dit project 
beantwoordt écht aan een grote nood van vooral vele ouderen die thuis meestal alleen zijn. We 
beseffen best dat deze populatie in onze tijd niet zo goed ‘in de markt’ ligt, om het een beetje 
scherp uit te drukken, dit in tegenstelling tot een project voor kinderen, jongeren, vrouwen, enz. 
Men vergeet hierbij  wel dat men in deze leeftijdsgroep zal terecht komen, zo men er nog niet 
toe behoort. Hopelijk komt men nooit terecht in de behoeftige leefsituatie zoals veel kansarme 
Oekraïners spijtig genoeg wel doen.  
 
Ons project van THUIZORG is uitsluitend 
aangewezen op giften, ondanks de 
concretisering van een aantal 
beleidsdoelstellingen van de zo genoemde  
SDG,  ‘Sustainable Development Goals’ of 
de duurzame  ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties.   
 
Dit project van THUISZORG  draagt bij 
tot de armoedebestrijding (1)  en de 
gezondheidzorg (2), de tewerkstelling, meer 
bepaald nog van (vier) vrouwen (3)  en dit 
alles in het perspectief van het bevorderen 
van meer gelijkheid (5) en het uitbouwen van een beter lokaal welzijnsbeleid (6).  
 
Tijdens deze coronatijd hebben de ‘sociale werksters’, zoals men ze in Oekraïne noemt, de 
bejaarden niet in de kou laten staan. Nu hadden de ouderen nog meer hulp nodig!   
 
Elk kwartaal ontvangen we een gedetailleerd verslag van de coördinator van dit project en op het 
einde van elk jaar één degelijk jaarrapport met concrete perspectieven op korte en lange termijn. 
 

 



 
Thuiszorg in actie 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Integrale thuiszorg zorgt voor wat moet!    De wekelijkse teamvergadering                                                                                                                                     

                       
Naast de individuele en  structurele hulpverlening  draagt onze Oekraïnewerking bij tot de 
overdracht van kennis of expertise, vooral op medisch vlak. 
We denken concreet aan de permanente kennisoverdracht in verband met wondzorg, aan het 
gebruik van toestellen voor zuurstoftoediening in deze coronapandemie en niet in het minst aan 
het spina-bifida project. Dit laatste is uitgegroeid tot een modelproject. Met zijn 
multidisciplinair team en zijn internationale contacten kan het zich autonoom verder 
ontwikkelen.  
 
Een studentenuitwisseling was voorzien tussen de 
Karel De Grotehogeschool (KdG) in Antwerpen en 
die voor verpleegkundigen in Ternopil.  
 
Wegens de coronapandemie is deze samenwerking 
momenteel opgeschort. Wel zijn we zeer dankbaar 
voor de  goede ziekenhuisbedden, die we  mochten 
ontvangen van KdG die begin 2022 vanuit Edegem 
naar Oekraïne worden gestuurd. 

 



Graag wil ik jullie ook een kort overzicht geven van de andere activiteiten in ons land.  
 
Naast de materiële en financiële solidariteit kent onze werking een derde pijler, namelijk de 
spirituele solidariteit.  Deze laatste vertaalt zich in onze halfjaarlijkse gebedsmomenten 
waaraan men uiteraard op vrijwillige basis kan 
deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn  
toegankelijk  voor iedereen. 
Dit aanbod aan ‘spirituele vitaminen’ gaat 
telkens door in de St.- Jozefkerk in Edegem en 
wordt gevolgd door een gezellig samenzijn in 
‘De Schrans’.   
Ondanks de coronapandemie en de hiermee 
gepaard gaande veiligheidsmaatregelen zijn we  
zo - al gedurende meer dan 25 jaar – ook in 
2021 tweemaal kunnen samenkomen.  

Op 15 juni luidde het thema: Geïnteresseerd 
in een geestelijk vaccin en wegwijzers naar 
duurzaam geluk’?   
 
Op 5 oktober was het thema:  Hoe ons 
geestelijk immuunsysteem versterken? 
 
En voor wie het mocht interesseren,  
het bijhorende ‘gebedenboekje’  is te  
vinden of te lezen  op onze website: 
www.oekraine-project-edegem.be . 

 
Dit gebedsmoment telt telkens een 35 à 40 deelnemers. Ze komen van diverse parochies, 
overwegend uit Edegem. We denken dan speciaal aan de zieken en de vrijwilliger(s), overleden 
tijdens de voorafgaandelijke periode, wat doorgaans door de familie sterk gewaardeerd wordt. 
We bidden uiteraard ook voor alle betrokkenen bij onze Oekraïnewerking, hier en in Oekraïne. 
 
Ook de rommelmarkten, zowel in Edegem als in Mortsel, konden doorgaan. Zij brengen geld in 
het OPE-laatje, zeer welkom gezien onze hoge transportkosten en ons project voor ‘Thuiszorg’.  

 
Op 5 september in Edegem 

                             

      

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


 
Rommelmarkt op 18 september in Mortsel  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog in september nam Edegem deel aan de ‘Week van de duurzame gemeente’. 

 
Op 21 september had een kennismakingsreceptie plaats in ‘Kaffée Alléé’ en kon iedereen tijdens 
de daaropvolgende dagen kennismaken met de verenigingen die deel uitmaken van EGRIS,  de 
‘Edegemse Raad voor Internationale Solidariteit’ waarvan OPE lid is.  

 

 
Onze Oekraïnewerking werd voorgesteld met een grote poster en foto’s van onze projecten. 

En het werd een gezellig samenzijn. 
 

      
   ‘Geschiedenisboek’                              
           25 jaar OPE 
 
Een initiatief van Luc Verhaeghe: 
   een wetenschappelijk werk, 
het resultaat van meer dan één 
jaar hard labeur, dat nog in de 
‘pijplijn’ zit door gebrek aan tijd 
van de voorzitster die het nodige 
fotomateriaal moet aanleveren.                 
 

Samen hopen we dit boek dit jaar op de markt te brengen. 



 
 

Keren we nog even terug naar Oekraïne voor 

 de viering van Sint-Nicolaas op 19 december. 

 
Op zijn feestdag in Oekraïne bracht de goede Sint ook dit jaar een bezoek  

aan het centrum van ‘Caritas Volyn’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Pr. V. Kmet, de directeur van het centrum. 
 
   ‘Caritas Volyn’ organiseert dan de actie  
          ‘Sinterklaas komt naar kinderen’. 
 
 

 
Kansarme kinderen schrijven brieven naar 
Sinterklaas en brengen deze naar het centrum. 
Deze meer dan 150 brieven worden dan op  
Internet geplaatst. Wie ze leest, kan dan één of 
meerdere verlangens inwilligen. 
 
Elk kind krijgt dan snoep, fruit en speelgoed. 
Desnoods vindt de goede Sint de weg naar Edegem om zich verder te bevoorraden.  
Zo maakt hij niet alleen veel  kinderen maar nog anderen gelukkig.  
Zo weet men dat het geschonken speelgoed in de hangar goed terecht komt. 
 



Ten slotte …..           Ons laatste of nieuwste initiatief in december 2021 
             In samenwerking met de parochie van Pr. V. Kmet in Novovolynsk 

KERSTVOEDSELPAKKETTEN voor de allerarmsten  
naar aanleiding van ‘De verjaardag’ van Jezus, gevierd in Oekraïne op 6 januari  

              zoals de Orthodoxen. 
Om kansarmen de kans te 
bieden op die dag ook een 
goed gedekte tafel te 
hebben, zijn we op het 
idee gekomen om SAMEN 
met de lokale parochie   
een actie van kerst- 
voedselpakketten op het 
getouw te zetten.   

 
In het Grieks-katholieke kerkje in Novovolynsk bestaat nu de ‘hoek van de naastenliefde’. 
Iedereen kan er voedsel of geld deponeren voor behoeftigen. In Oekraïne behoren de ouderen, 
volgens T. Karpeniuk, tot de meest kwetsbare bevolkingsgroep. Ze meldt ons dat ze niet altijd in 
staat zijn om zelfs brood te kopen, laat staan medicamenten, kleding, schoenen of hygiënische 
producten. Hun financiële situatie is nog aanzienlijk verslechterd door de coronapandemie. 
Bovendien is er nu nog de angst voor een oorlog door de dreigende spanning tussen Oekraïne en 
Rusland en de Verenigde Staten, met in het verlengde de Europese Unie die grenst aan Oekraïne.  
T. Karpeniuk schrijft verder: ‘Kunt u ons a.u.b. helpen om deze mensen in grote nood een 
warme en gezegende kerstavond te bieden?’  Een voedselpakket bevat: rijst, olie, vis en vlees in 
blik, kaas, worst, boter, fruit, suiker, thee, koekjes en snoep. Kostprijs 26 euro per kerstpakket. 
Vanwege het Oekraïneproject hebben we ons geëngageerd om 70 kerstvoedselpakketten voor 
ouderen mogelijk te maken: 38 van ons project van ‘thuiszorg’ en 32 die de stedelijke caritatieve 
kantine bezoeken. Op onze beurt vragen we nu: “Willen jullie ons hierbij helpen?”  Denk niet: 
hiervoor is het te laat.  Neen, wij schieten het bedrag voor. Een voorstel: nodig eens – virtueel –
een arme oudere uit Oekraïne uit, zet – virtueel – eens één bord meer op tafel. Waarom niet?    
Voel je echter niet verplicht. Ik weet dat sommigen onder jullie ons project al zeer goed steunen, 
hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks. Bovendien zijn er nog andere initiatieven die steun vragen. 
 
Wat oorspronkelijk bedoeld was als een korte Nieuws- en Nieuwjaarsbrief is door onze vele 
acties uitgegroeid tot een Brochure waarin ik deze keer omzeggens bijna geen namen heb 
vermeld.  Hiervoor verwijs ik nu naar onze website, waar ze doorgaans wel meegedeeld worden.  
 

Nogmaals alle DANK en WAARDERING voor elke vorm van medewerking of steun en 
PROFICIAT voor zoveel gratis en trouwe inzet, ook namens onze Oekraïense  projectpartners.  

      
 Met goede moed verder het jaar 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) 
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