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Januari; start van een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en plannen! 

We wensen iedereen, zoals de Hongaarse bevolking zegt, BUÉK; Boldog Új Évett. Wat 
uiteraard betekent Gelukkig nieuwjaar. Maar dit jaar hoorden wij van deze afkorting een 
christelijke versie: Bízd Újra Életed Krisztusra! Vertrouw opnieuw je leven in Christus! 

Wij hebben zeker nieuwe plannen die we willen uitwerken aankomend jaar binnen het 
centrum. We doen ons best om ons dit jaar opnieuw in te zetten voor de kwetsbare 

doelgroep(en) hier. En vaak kunnen we juist met kleine adviezen, goederen, producten of “alleen” liefde en aan-
dacht, heel veel betekenen voor gezinnen. Het werken met de kinderen en het samenwerken met de collega’s is 
dankbaar werk. Elke glimlach van een kind, dankbare woorden van ouders en leersituaties samen met collega’s 
zijn waardevol voor ons! Ook aankomend jaar zullen er dagen bij zijn dat we even door moeten bikkelen, moeten 
doorzetten ook al zien we nog geen resultaat, of om juist te iets los te laten… 

Bikkelen, wanneer er tijd maar vooral veel geduld nodig is om bijvoorbeeld kinderen via Hongaarse ziekenhuizen 
toch de juiste zorg te kunnen bieden die nodig is. 

Doorzetten, wanneer we tijdens therapie momenten even geen verandering zien bij een kindje in zijn of haar 
kunnen. Of doorzetten; wanneer het soms lijkt dat alleen ‘wij’ in de Oekrainse maatschappij de gehandicapte 
kinderen een plek willen geven en de rest het soms niet uit lijkt te maken…Soms moeten we leren los laten; er zijn 
situaties die we niet kunnen oplossen omdat de mogelijkheden niet toereikend zijn. Ons rest dan om in die situatie er 
te zijn met Zijn liefd
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Cursus

Sponsor:

Nog even wat maanden terug, in oktober 2018, hebben we bezoek gehad van Jeroen van 
Hasselt en Noortje van Hasselt-Daems en hun twee kinderen. Zij hebben voor de collega’s 
een cursus georganiseerd. Thema van de cursus was: Basis Neurologie en de ontwikkeling 
van het kind. Het is fijn te merken hoe graag de collega’s willen leren over de doelgroep 
waar wij mee werken. Het geven van kennis is op dit moment naar mijn mening één van 
de belangrijkste speerpunten. Door het geven van kennis gaan de collega’s zich langzaam 
meer en meer bekwaam voelen wat zij doen. Ik merk dat dat zij de ouders uitleg kunnen 
geven over het ziektebeeld van het kind. De problematiek van de kinderen is complex en 

het geven aan zorg van 52 kinderen zonder een arts en/of multidiciplinair team is soms best moeilijk. We danken 
Jeroen en Noortje hartelijk voor hun tijd, energie en geduld om in het buitenland geheel vrijwillig kennis door te 
geven zodat we de kinderen weer een beetje beter kunnen begeleiden!

Zoals de meesten van jullie al wel weten zijn wij gaan samenwerken met een nieuwe 
stichting en dat is Stichting Oekraïne Projecten (SOP) te Hattem. SOP is al meer dan 25 
jaar actief in Oekraïne en heeft ook al 2 keer een werk vakantie bij ons gedaan. we zijn 
blij en dankbaar dat SOP met ons zich in wil zetten voor de minderen hier in Oekraïne. 
we hopen en verwachten met onze samenwerking dat we hier, meer kunnen bereiken en 
dat we elkaar kunnen versterken.

Het dagelijks bestuur van Stichting Oekraïne Projecten is gevestigd in Hattem. Stichting 
Oekraïne Projecten heeft werkgroepen in Hattem, Assen en Winsum. SOP is als stich-
ting aangemeld bij de kamer van koophandel in Zwolle en heeft een ANBI-status.

Voor meer informatie zie www.oekraine-projecten.nl
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Op 12 Januari bent u van harte welkom vanaf 15:00 uur aan de 
rieteweg 12 8041 AK Zwolle om ons te ontmoeten en daarnaast geven we 
een presentatie over het werk wat we mogen doen in Oekraine. Aan het woord zullen 
dit keer zijn de ouders van de kinderen! Daarnaast kunt u kennismaken met nieuwe 
leden van het thuisfrontteam en stichting SOP waar we mee samenwerken vanaf nu! 
Wees van harte welkom.



Advents-

markt

Op 9 december hebben we een advents-
markt gehad in het dorp waar ook wij als 
Nefelejcs een kraampje hadden. De jon-
geren hebben met Stefan mee gewerkt aan 
decoratie van hout. Tijdens het kookpro-
gramma op vrijdag hebben de jongeren 
koekjes gebakken om te verkopen. De helft 
van de opbrengst van ons kraampje hebben 
we gebracht naar een bedlegerig gehan-
dicapt jongetje, wie helaas niet meer naar 
het centrum kan komen. De andere helft is      
voor de diaconie van de kerk.

Op 20 december hebben we een kerstuitvoering 
gehad! Het was ontroerend om alle kinderen 
en ouders samen te zien. Ieder kind met zijn of 
haar beperking zo bijzonder. Iedere ouder die 
aandacht heeft voor zijn of haar speciale kind. 
Maar ook elke ouder draagt een zorg met zich 
mee die zij op die dag met elkaar kunnen delen. 
Samen kunnen vieren dat Jezus is geboren; Im-
manuel, God is bij ons! 
De jongeren hebben een verhaal van Max Lucado na gespeeld; Jij bent Uniek! 
De jongeren met een beperking worden in de samenleving gepest. Rozika 
vertelt dat mensen haar ‘gekke’ loopje na doen op straat. Szabi vertelt dat hij 
wordt uitgelachten wordt. Dit verhaal past precies bij ze! We hebben geleerd 
dat het niet uitmaakt wat mensen van je vinden, maar dat God ons heeft 
gemaakt en we zo zijn zoals Hij ons gemaakt heeft. Wat andere mensen daar 
ook maar van vinden….! 
Lieve lezer, sponsor, kon u er maar bij zijn, bij zo’n moment! Tis hartverwar-
mend. 
Dankzij uw financiële steun gaan de kinderen naar huis met zoetigheid en 
een voedselpakket. Elk kind zwaaien we uit! Tot volgend jaar! Het is bijzon-
der om de kinderen een plek te bieden in een maatschappij die deze kinderen 
niet in hun waarde ziet. 

Kerstfeest!

Slakjesgroep; zij komen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 
14:30. De slakjesgroep start dit jaar met  8 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. 
Deze kinderen hebben een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking. 
Het is een groep waar je als begeleider stevig voor in je schoenen moet staan en er 
zijn duidelijke regels nodig. Kinderen leren dagelijkse vaardigheden als handen was-
sen, zindelijkheid, tafel dekken en speelgoed (weer) opruimen. 3 kinderen van de 8 
hebben veel persoonlijke begeleiding nodig door hun lichamelijke beperking of door 
de verwaarlozing thuis. Hierdoor is er veel aandacht nodig voor hygiéne. 
De kinderen leren in de groep hun eigen naam zeggen, ze leren hoe oud zij zijn, 
waar ze wonen en hoe zijn of haar moeder heet. Er wordt gewerkt aan thema huisdieren, meubels, voertuigen 
enzovoorts. Kinderen leren sociale vaardigheden als op zijn of haar beurt wachten en zij leren naar voorwerpen te 
vragen in plaats van afpakken of ander onwenselijk gedrag, bijvoorbeeld slaan heel hard huilen. Deze groep geniet 
van spelen in de speeltuin en het fietsen! Hopelijk gaan deze kinderen (weer) kleine stapjes vooruit in zijn of haar 
ontwikkeling, wat voor het kind een enorme spong is!  

Vlindergroep; zij komen op maandag en woensdag van 09:00 tot 14:00. 
Ook het schooltje start met kinderen. Het is voor de begeleiding op deze groep een beste 
klus om elk kind lesstof aan te bieden wat past bij zijn of haar niveau én om daarnaast 
ook groepsgewijs vaardigheden te leren. De kinderen leren rekenen, schrijven en lezen, 
maar ook hier is veel aandacht voor sociale interactie en vaardigheden. Dit is nodig, 
omdat de kinderen verder niet naar een ander school of sportgroep gaan. De kinderen 
leren elkaar groeten, leren verschillende emoties kennen, leren naar elkaar te luisteren 
en leren vooral om te luisteren naar de juf 😊. Elke
week krijgen de kinderen bijbelles en geven zij door 

het zingen God de eer! 
Heel graag zouden wij, maar ook vooral de ouders willen dat ook deze kinde-
ren 3 of 4 dagen per week naar ‘school’ kunnen, maar hiervoor is er te weinig 
personeel. Het is en blijft onze wens. 

vlinders 

groep

jongeren-

groep 

Slakjes-

groep

Jongerengroep; zij komen op maandagmiddag, om de week sporten en elke vrijdag 
koken! Wanneer deze groep van (ook van 8) bij elkaar komt is het eerste wat zij doen: 
elkaar omhelzen. Er zijn hier vriendschappen gesloten voor het leven. Er worden moei-
lijkheden of pesterijen wat ze beleven ‘buiten het centrum om’ besproken maar er wordt 
ook gelachen totdat zowat Klarika uit haar rolstoel glijdt. Deze jongeren hebben allemaal 
een lichte verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking. Wij als begeleiders zijn 
belangrijk voor hen omdat ze heel veel met ze bespreken, tijd voor ze maken en echt 
naar ze luisteren. Speerpunten zijn het aanleren van zelfstandigheid door bijvoorbeeld 
te leren koken, tafel te dekken, benodigdheden zélf bij elkaar zoeken of leren 
klokkijken. Deze jongvolwassenen zie je stralen en genieten. 
Klarika is blij dat ze het verst weg woont en dus het langst in de bus zit en als 
allerlaatste pas thuis komt. De tieners joelen het soms uit als er wordt medege-
deeld dat ze nog een uurtje langer blijven van de bus moet worden gemaakt. U 
kunt dan voorstellen hoe graag ze naar het centrum komen. 
in het centrum is niemand anders, is niemand minder dan de andere, iedereen 
is gelijk en is Uniek! 


