
 

Hoe waren de afgelopen 5 jaar en 

hoe zie ik de komende 5 jaar? 

 

 

Speciale nieuwsbrief  - Jorien 5 jaar in Oekraïne 

 

Al weer 5 jaar in Oekraïne, wat is de tijd 

snel gegaan. De afgelopen jaren is er 

zoveel gebeurd dat ik eigenlijk niet weet 

waar ik moet beginnen om te vertellen 

hoe ik het heb ervaren.  

Toen ik hier 5 jaar geleden kwam, keek ik 

m’n ogen uit en liet alles op me af  komen 

wat er om me heen gebeurde. Misschien 

was ik nog een beetje naïef en dacht dat 

ik het hier wel even kon gaan maken. Nu 

weet ik dat je best wel iets kan verande-

ren hier en dat je dingen kunt bereiken 

maar lang niet zoveel als ik zou willen of 

dacht te kunnen. Geregeld liep en loop ik 

aan tegen de mentaliteit van de mensen 

hier. Misschien ben ik nu wat meer ge-

frustreerd dan 5 jaar geleden over al het 

onrecht en gedoe waar je tegen aan 

loopt. Maar als ik terugdenk aan de afge-

lopen 5 jaar, denk ik vooral met veel 

blijdschap terug aan de tijd die ik met de 

kinderen mocht doorbrengen. Ben ik 

dankbaar dat ik de kans heb gekregen 

om voor deze kwetsbare kinderen te 

mogen zorgen. De eerst lachjes, stapjes, 

de ontwikkeling die ik mocht zien bij de 

kinderen, zelfs als je niet zou verwach-

ten dat het beter werd. De relatie die ik 

mocht opbouwen met het personeel en 

dat daardoor kleine veranderingen 

steeds meer mogelijk werden. Ook denk 

ik weer terug aan de kinderen die terug 

konden naar hun ouders, de blijdschap 

die er dan was. De kinderen die geadop-

teerd mochten worden en daardoor een 

kans kregen. Maar ook aan de kinderen 

die naar het kindertehuis zijn gegaan. In 

het bijzonder denk ik ook aan de kin-

deren die we hebben moeten loslaten 

door overlijden, dit heeft me veel ver-

driet gedaan.  

Al met al een geweldige 5 jaar, ondanks 

verdriet en machteloosheid, vol met 

dankbare herinneringen. 

De komende tijd wil ik vooral door blijven 

gaan met het werk hier. Voor hoe lang 

weet ik niet, maar als het aan mij ligt, 

houdt het werk hier in Oekraïne nog niet 

op. Er is nog veel wat beter kan en er is 

nog veel zorg nodig. 

Dag van vertrek: zondag 28 april 2013 

Het ziekenhuis en huis in Vinogradiv,  

waar het allemaal begon 

Ik werd verwacht door 

mijn huisgenootje Laurie. 



 

 

 

Een paar maanden later verhuizen 

naar een appartement in Beregowo. 

Vervolgens verhuisd naar het huis 

van de Nederlandse Anja.  

Verhuizen naar een eigen plekje... 

 En nog een keer verhuizen… 

 dit is het huis waar ik nu woon. 

  Het ziekenhuis in Beregowo 

In de loop der jaren heb ik een goede relatie  

met het ziekenhuispersoneel opgebouwd. 

Dit is erg belangrijk en waardevol. 

 

 

 De ziekenhuiskamers, bedjes en commodes geschilderd. Alles ziet er nu zoveel frisser en vrolijker uit. 
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Afscheid nemen van kindjes blijft moeilijk. 

Of ze nu zijn overleden, naar een kinderte-

huis zijn gegaan of een liefdevol thuis  

gekregen hebben bij een adoptiegezin. 



  

 

Het Oekraïense eten is prima, maar soms gaat er 

niets boven een bord Hollandse stamppot andijvie 

of een heerlijke frikandel! 

De Nederlandse collega’s met wie ik nu  

samenwerk. 

De verschillen  

met Nederland  

zijn groot! 

Sommige collega’s zijn vriendinnen geworden, 

als zij dan weer terug gaan naar Nederland is 

dat ook niet altijd makkelijk. 

 
Van de ThuisFrontCommissie 

 

Wat zijn de afgelopen 5 jaar voorbij gevlogen. We zijn blij dat we als TFC Jorien al die tijd moch-

ten helpen en ondersteunen vanuit Nederland.  

We hebben met eigen ogen gezien hoe hard het werk in het ziekenhuis nodig is. Als Jorien en 

haar collega’s er niet zouden zijn, blijven de kinderen hele dagen in hun bedjes liggen en krij-

gen ze amper aandacht.  

Deze kinderen zijn enorm geliefd en gewenst door God hun Vader. Door hen liefde en aandacht 

te geven, ervaren ze in hun eerste levensjaren dat ze geliefd zijn en dat er van hen gehouden 

wordt.  

We willen u bedanken voor de vele giften, gebeden en andere manieren van ondersteuning. 

Zonder uw steun is het werk van Jorien niet mogelijk! Voorlopig is Jorien nog niet van plan om 

terug naar Nederland te komen, we hopen dat we op uw hulp mogen blijven rekenen! 

 

Na 5 jaar vonden we het ook tijd worden voor een nieuw logo, een nieuwe lay-out voor de 

nieuwsbrief en een nieuwe website, De website zijn we nog mee bezig, we houden u op de 

hoogte wanneer u hem kunt bekijken. Ook is Children’s Care Oekraïne inmiddels op Facebook 

te vinden. 

 

Leo & Elly, Rudi & Annet, Annemieke, Lieke en Eline. 


