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We hebben een visum!
In de maand juli zijn we een week verplicht in Hongarije geweest. De regels aan de Oekraïense grens waren van de een op de andere dag aangescherpt. Dit betekende voor ons, dat
we Oekraïne niet meer in mochten. In een week tijd hebben we de juiste papieren kunnen regelen voor de aanvraag van een visum. Het was spannend, kostte heel veel tijd en
energie, maar naar drie reizen op en neer naar Boedapest hebben we toch na een week een
visum gekregen! Wat waren we blij en God dankbaar dat we weer de grens konden oversteken, op weg naar huis. En een meevaller was dat de kosten veel lager bleken dan eerst was
genoemd.
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Het was die week zeer stressvol allemaal. We moesten plotseling al het werk loslaten. Maar
we hebben gemerkt dat onze collega’s en de dominee uit het dorp het werk in het centrum
heel goed hebben opgevangen! Met ons nieuwe visum mogen we weer een jaar zonder
problemen vrijwillig werken in Oekraïne.

Het is hier in Oekraïne heel erg warm geweest deze zomer. In augustus was het zelfs in de schaduw 38 graden! In deze nieuwsbrief
leest u over de manier waarop het werk in het revalidatiecentrum
zich verder ontwikkelt. Deze zomer hebben we een groep jongeren
uit Mariënberg mogen ontvangen. Dankzij hen zijn we met de
kinderen uit de ‘vlindergroep’ en de kinderen van de tienerleeftijd
samen op schoolreisje geweest. Daarnaast hebben we samengewerkt met een groep uit Hattem; vijf jongeren hebben de
woning van Klara rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Privé-nieuws
Misschien wist u het al, maar in deze nieuwsbrief willen wij bijzonder nieuws delen: wij verwachten in januari 2018 ons eerste
kindje! We zijn God ontzettend dankbaar voor dit wonder. Margaretha is nu 22 weken in verwachting. Tegelijkertijd is het ook
een spannende tijd waarin we vaak naar Hongarije heen en weer reizen voor controles. De gezondheidszorg hier in Oekraïne is,
zoals u eerder hebt kunnen lezen, niet zo goed geregeld. Onze planning is nu om voor de geboorte van ons kindje drie maanden naar Nederland te komen: december, januari en februari. Voor deze periode zoeken we een woning in de omgeving van
Nieuwleusen. En Stefan zoekt voor deze drie maanden werk.

De pony is mak gemaakt en de kinderen leren langzaam wennen aan de pony. Af en toe
rijden ze zelf al een rondje! De herfst is al weer begonnen en dat merken we ook direct aan
het weer: meer wind en (eindelijk!) regen.

Wanneer we gezond zijn en met een baby kunnen reizen, willen we weer terug naar Oekraïne. Tijdens ons verblijf zullen we
uiteraard weer een avond organiseren waarop we films en foto’s zullen laten zien. Daarover hoort u te zijner tijd meer.

•Éva,Geslaagd!
Gabi en Stefi


zijn geslaagd voor
de ABA-cursus
(Applied Behaviour
Analyses). Voor de
theorie waren zij
al geslaagd, maar
nu ook voor de
praktijk. Voor
het praktische
gedeelte werden ze
nu beoordeeld op
de manier waarop
ze de kinderen
therapie geven.
Ze hebben nu een
diploma en we zijn
erg trots op hen!

ence kon naar Boedapest
• Bvoor
een ziekenhuisconsult. Hij had erg veel last
van epilepsie. Dit wordt in
Oekraine niet behandeld.
Dankzij hulp van de lokale kerk is Bence met zijn
moeder naar Boedapest
gereisd, zodat de juiste
medicatie voorgeschreven
kon worden.

Lees met plezier deze nieuwsbrief! Stefan & Margaretha

van Szabi is goed verlo• Dpen.e operatie
Szabi is 12 jaar en is vorig jaar al

Afscheid

met Stefan naar het ziekenhuis geweest,
omdat wij dachten dat zijn shunt (vanwege zijn waterhoofd) niet meer goed
functioneerde. Dit werd achteraf gezien
niet goed behandeld. Helaas moest
Szabi halsoverkop deze zomer geopereerd worden, omdat
hij in één week tijd
heel erg ziek werd.
Gelukkig is alles
goed gekomen
en na drie weken
was hij alweer op
het centrum!

Na één jaar als vrijwillige kinderfysiotherapeut in het
centrum te hebben gewerkt, hebben we afscheid genomen
van José Bakker. De kinderen hebben veel geleerd, maar
ook wij als collega’s hebben nieuwe oefeningen geleerd.
We willen José bedanken voor haar inzet, tijd en energie
die ze gegeven heeft aan de kinderen en aan ons!

Steun gehandicapte kinderen in Oekraïne
Wij zijn erg dankbaar dat we nu al 3,5 jaar vrijwillig kunnen werken onder een
kwetsbare doelgroep in Oekraïne. Echter, om hier te leven zijn financiën nodig
en zijn wij afhankelijk van giften.
Als u ons wilt financieel wilt steunen, wordt uw gift besteed aan de volgende doeleinden:

Sponso

r:

Voor donaties kunt u gebruik maken van NL24 INGB 000 6472495

t.n.v. Stichting ORA inzake Testify to Love • Westeinde 102 • 7711 CN NIEUWLEUSEN

• levensonderhoud van Stefan en Margaretha • onderwijs- en knutselmateriaal voor de
kinderen • aangepast meubilair voor kinderen, zowel in het centrum als bij de kinderen
thuis • een bijdrage aan de renovatie en het onderhoud van het centrum • de vervoerskosten van de kinderen van en naar het centrum; de ouders betalen een bijdrage, maar
deze is niet dekkend • onderhoud aan de rolstoelbus • incidentele doktersbezoeken die
wij regelen voor ouder en kind • voedselpakketten en pampers voor de kinderen in het
centrum en thuis • hygiëneartikelen en verzorgingsartikelen als sudócreme, billendoekjes, zeep en shampoo • transportkosten van humanitaire hulpgoederen.
Nefelejcs, het centrum waarin wij werken, is niet van de Oekraïense staat. Het is een initiatief van de lokale protestantse kerk. Helaas krijgen ouders van gehandicapte kinderen
minimale tot geen steun van de overheid.

Vermeld bij uw gift wanneer mogelijk uw straat, postcode en woonplaats.

COLOFON

Wilt u mee blijven bidden
voor nieuwe collega’s in het
centrum? Het aantal kinderen op de wachtlijst groeit
én daarbij komt dat wij voor
enige tijd niet in Oekraïne
kunnen werken en er vervanging nodig is. Laten we ook
bidden, dat lokale mensen uit
onze omgeving de kinderen
met een beperking gaan liefhebben en zorg willen dragen
voor deze kwetsbare doelgroep in hun eigen land.
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ANBI

Na deze drie jaar leren wij wat ‘één lichaam zijn in Christus’ betekent. Wij mogen Zijn
handen zijn en door ons dagelijks leven heen liefde uitdelen én van deze liefde getuigen
aan onze omgeving.

“God heeft nu eenmaal alle
lichaamsdelen zijn eigen plaats
gegeven, precies zoals Hij dat
wilde. Als ze met elkaar slechts
één lichaamsdeel zouden vormen,
zou dat dan een lichaam zijn? Het
is juist zo dat er een groot aantal
delen is en dat die met elkaar één
lichaam vormen. Het oog kan niet
tegen de hand zeggen: ‘ik heb je
niet nodig’, en het hoofd kan dat
evenmin tegen de voeten zeggen.”
(naar 1 Kor)
Als we dit bijbelgedeelte op onze
financiële steun betrekken, kunnen we
zeggen dat we elkaar nodig hebben
om het werk hier samen mogelijk te
maken. Het ene lichaamsdeel kan niet
zonder het andere. Hartelijk dank voor
uw steun!

Nu ben ik
gelukkiger!

Op schoolreis!

Even voorstellen: Rozika!

Rozika is een jonge vrolijke meid van 16 jaar die
sinds vier maanden het centrum bezoekt. Ze komt
bij ons uit het dorp. Ze heeft een leerachterstand
en wil graag leren klokkijken. Rozika komt naar de
maandagmiddaggroep (jongerengroep) en naar de
kookgroep op vrijdagochtend. Na het koken gaat
ze met Margaretha leren fietsen! Het lukt al aardig
goed, al moeten we ons nu concentreren op het
ontwijken van alle gaten in de weg. Ze heeft een
lichamelijke beperking (waarschijnlijk een botafwijking) waardoor ze moeilijk loopt. Het
doel is dat ze leert fietsen, zodat verplaatsen voor haar gemakkelijker wordt en ze meer
zelfstandigheid kan krijgen. Dan kan ze bijvoorbeeld zelf in het dorp naar de winkel
rijden. Hiervoor moeten eerst haar conditie en haar spierkracht verbeterd worden.
Eigenlijk heeft Rozika een operatie nodig aan haar benen, zodat ze veel beter kan lopen
en bewegen. Maar deze operatie is te complex om in Oekraïne uit te voeren. Daarnaast
heeft zij ook geen paspoort en zijn er niet de financiële middelen. Desondanks is Rozika
erg blij dat ze naar het centrum kan komen en telt de dagen af. Ze houdt van gezelligheid en is blij dat haar ongelukkige lichamelijke bewegingen door ons niet worden
nagedaan. Want vertelt ze: ‘Op straat doen ze mij na, omdat ik gek loop’. Ons hart smelt
wanneer ze zegt: ‘Ik ben gelukkiger nu ik hier wekelijks mag komen!’.

Rozika met Gabi

Met tien kinderen zijn we op schoolreis geweest. We zijn gaan zwemmen bij de ‘Zwarte berg’. Door
de aanwezigheid van de groep uit Mariënberg kon elk kind zijn eigen begeleider krijgen. Zo was
er voldoende veiligheid gewaarborgd om met alle kinderen naar het water te gaan. Kinderen met
een beperking zie je hier weinig op straat, maar zeker op plekken waar gerecreëerd wordt. Dus met
onze komst met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking werden we door
iedereen toch wel even goed bekeken. Samen hebben we een heerlijke dag gehad. We hebben
gezwommen in het bergmeer, spelletjes gedaan en gebarbecued. De kinderen hebben erg genoten.
Het was een echte “zomer-vakantie-dag” met alle aandacht voor de kinderen.

Onze pony Tornado
De pony in het centrum hebben we Tornado gedoopt. Vooral omdat het beestje
erg onrustig was en nogal eens ontsnapte. Dit zorgde voor grappige situaties. Dan
moesten we het beestje gaan vangen in het dorp!
Dankzij de aandacht van Marlies is hij nu rustig en benaderbaar, ook voor de kinderen. Stefan wil buiten de werkuren met de kinderen de pony gaan verzorgen en de
gelegenheid geven om erop te rijden. Het is erg leuk om te zien dat Magdika, een
meisje met autisme dat weinig praat, automatisch tegen Tornado gaat praten. Dan
zegt ze: ‘Doe maar rustig’ of ‘Geeft niks hoor’ als ze hem aait. Hier een aantal foto’s
van de eerste ponyritjes op ons terrein!

Zomergroepen uit Mariënberg en Hattem
Stefan heeft deze zomer veel werk verricht om alle klussen van de zomergroepen zo goed
mogelijk te laten verlopen. Hij had van tevoren hout, verf, kwasten, cement en dakplaten
besteld en ingeslagen. Om alle materialen bij elkaar te krijgen heb je hier in Oekraïne heel
wat meer tijd nodig dan in Nederland. Alle spullen moeten bij verschillende winkels gekocht
worden en het is maar de vraag of altijd alles wel op voorraad is.
Maar het resultaat mag er zijn!
De groep uit Mariënberg heeft de handen uit de mouwen gestoken om rondom het centrum
het hekwerk te verven. Bij de zigeunerschool in het dorp hebben zij flink gezweet om een gat in de grond te maken voor de plaatsing van een trampoline. De kinderen kunnen daar nu lekker springen.
Stefan heeft deze groep ook begeleid bij het opknappen van een speeltuin in het dorp Kerestur. Daar is een internaat voor verstandelijk beperkte kinderen. De speeltuin moest nodig opgeknapt worden. Veel speeltoestellen waren half kapot en moesten geverfd
worden. Het resultaat is kleurrijk geworden. Verder heeft de groep in het dorp geholpen met de evangelisatieweek voor alle kinderen uit het dorp.
De groep uit Hattem heeft bij Klarika de woning rolstoel-toegankelijk gemaakt. Klarika is 16 jaar en bezoekt drie keer per
week het revalidatiecentrum. Ze is geheel rolstoelafhankelijk.
Afgelopen jaar zijn haar keuken en een badkamer opgeknapt.
Nu kan ze ook gemakkelijk met rolstoel naar binnen en naar
buiten én gemakkelijk het paadje af richting de bus, als Stefan
haar ophaalt.
De groep heeft ook rondom het centrum geverfd en het zigeunerschooltje voorzien van een nieuwe lik verf op de buitenmuur.
Ze hebben geholpen met de evangelisatieweek op de zigeunerschool.
Met beide groepen hebben we voedselpakketten rondgebracht bij mensen die wij kennen in onze
omgeving die dit hard nodig hebben.

