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We wonen en werken nu vier maanden in Oekraïne. In deze nieuwsbrief
willen we jullie laten kennis maken met twee van ‘onze’ kinderen.
Veel lees plezier! Hartelijke groeten, Stefan en Margaretha.

Een dag uit het leven van…
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de uitdaging om
meer structuur te krijgen tijdens het opvangen van de kinderen. Stefan vertrekt om acht uur ‘s morgens en om negen uur begint de dag op het
centrum. We beginnen de dag met ochtendgymnastiek, waarna we in de kring samen
liedjes zingen. Vervolgens luisteren we naar een bijbelverhaal en maken we een knutselwerkje. Om 10 uur is het tijd om een broodje te eten. De meeste kinderen hebben
thuis nog geen ontbijt gehad. Daarna is er vrij spelen en is er voor ons, de begeleiders,
de mogelijkheid om elk kind individueel te stimuleren.
Ik

(Margaretha) heb samen met onze Oekraïense collega’s
voor elk kind drie doelstellingen opgesteld waar we
gedurende drie maanden gericht aan werken. Op deze
manier leren we de kinderen doelgericht enkele vaardigheden. Het mooie is dat ook mijn collega’s zo leren
doelgerichter te werken en wordt duidelijk wat we met
de kinderen bereiken! Om half een ’s middags eten we
opnieuw. ’s Middags rusten we even uit in de snoezelruimte en gaan we naar buiten. Om half 3 staat de bus
klaar en is het tijd om de kinderen uit te zwaaien!

Even voorstellen

<< Stefan aan de slag in de groep

Bence is een jongetje van drie jaar. Hij kan niet praten. Hij
kan zijn lichaam zelf niet bewegen en heeft epilepsie. Dag
in dag uit moet zijn moeder hem vasthouden op schoot.
Enkele weken geleden zagen we de mogelijkheid om van
ij
een oude kinderdouchestoel (voor de kenners onder ons:
Niet meer b
hoot.
een flamingo) een stoeltje voor hem te maken. We fabrimama op sc
ceerden een hoofdsteun van hout en schuim van een oud
matras. Bence kan nu alleen zitten! Wat was moeder verrast en emotioneel dat hij alleen kon zitten in een stoeltje.
Moeder: “Bence is geen baby meer die op mijn arm hangt, hij is een jongetje van drie!”
Om een wegklapbaar tafelblad te maken ter ondersteuning van zijn armpjes vonden
we een ikea-laptop tafeltje, een oude douchekruk en een slijptol.

Bence

>> Op de foto: Bence heerlijk in zijn stoel! Binnenkort is de bekleding af en mag de
stoel mee naar huis! We geven moeder advies over de juiste houding voor het lichaam
van Bence, zowel voor het liggen als het zitten. Het is mooi om te merken dat moeder
open staat voor alle informatie. Dat is helaas niet bij alle moeders het geval.

Oekraïne in het nieuws
Met het oog op de onrust in het
land willen we jullie laten weten
hoe het met ons gaat in Oekraïne.
Gelukkig kunnen wij dagelijks blijven doen waar we voor gekomen
zijn: kinderen ontvangen en helpen
in het centrum. In de regio waar
wij wonen is geen geweld en kunnen we veilig wonen en werken.
Helaas worden op dit moment wel
mannen uit onze regio opgeroepen
voor het leger. We leven erg met
de gezinnen mee die in spanning
afwachten of hun vader, zoon of
broer wordt opgehaald. Deze
angst is het gesprek van de dag in
Oekraïne. Denken jullie mee aan
deze gezinnen?

Even voorstellen

Magdika is een meisje van negen jaar met autisme. Magdika praat
nauwelijks. Ze komt elke dag naar het centrum en leek geen contact te willen hebben. Ze werd boos bij iedere aanraking. Ze liet
Wat een
zichzelf regelmatig op de grond vallen. Om vervolgens daar te
!
ng
veranderi
vechten in haar eigen strijd van onmacht. Dit betekende in de
praktijk: huilen, slaan met armen en benen, en bij echte paniek
bonken met haar hoofdje. Ze wilde alleen maar met papier spelen. Haar
spel was papier kapot scheuren en in de lucht gooien. Thuis is Magdika een verwilderd meisje door onwetendheid over autisme. Je zag aan haar gezicht: Ik ben zo moe, help mij
in mijn eigen gevecht van niet kunnen communiceren en geen rust hebben.

Magdika

Nu zijn we vier maanden verder en wil Magdika leren knippen. Ze kan nu uren spelen met de
klei, ze houdt van verven en ze maakt insteekpuzzels. Ze heeft leren plassen op de wc en kan
nu haar luier een hele dag droog houden. Ze kan met behulp van pictogrammen zelf haar handen wassen. De structuur van de dag geeft haar rust en dat zie je terug in haar. Soms is er nog
de paniek, maar ze geeft toe in haar boosheid en is troostbaar in haar paniek. Wat is het een
lief meisje, wanneer je door haar gedrag heen kan kijken!

Voortgang bij de verbouwingen
Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan
het realiseren van een grotere groepsruimte.
We willen graag in de toekomst meer kinderen
kunnen ontvangen. De groepsruimte die we nu
gebruiken is echt te klein; alle kinderen kunnen
niet tegelijk aan de tafel zitten. Er is onvoldoende ruimte om op de grond te spelen. Hopelijk

kunnen we in oktober de nieuwe groepsruimte
gaan gebruiken.
De bouw aan het zwembadje is ook in volle gang.
Een gedeelte van onze giften besteden we aan de
aankoop van een tillift bij het zwembad. Verder
gaat Stefan binnenkort aan de slag met het maken
van een speeltuin. De kinderen hebben deze ruimte
en vrijheid om buiten te kunnen zijn erg nodig.
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