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Het is al weer een tijd geleden dat ik mijn laatste nieuwsbrief heb geschreven. 
De tijd is voorbij gevlogen. Eind augustus konden we na twee en een half jaar 
eindelijk weer naar Nederland. We hebben een goede tijd gehad met familie en 
vrienden. Het was heerlijk om er weer even uit te zijn en naast alle bezoekjes en 
regeldingen ook uit te kunnen rusten.

Precies een jaar geleden schreef ik over mijn ver-
blijfsvergunning. Er waren problemen door mijn 
naamsverandering na het trouwen met Sanyi. Na 
verschillende aanpassingen (o.a een boete bij de 
grens omdat ik te lang in Oekraïne verbleef zonder 
de juiste papieren, het afsluiten van een andere 
zorgverzekering omdat het woordje Covid in de 
eerste niet stond, een datum die ontbrak en nog een 
aantal dingen) heb ik dan eindelijk weer een 
verblijfsvergunning. Ik ben dankbaar dat uiteindelijk 
alles gelukt is en we weer een jaar vooruit kunnen.

Winter in Oekraïne

Winter is waar we naar uitkijken of toch niet? Ik vind eerlijk gezegd de winter wel mooi.

Natuurlijk is het koud, maar een mooie witte deken van sneeuw of de zonnige dagen 

tijdens de vrieskou vind ik echt heerlijk! Maar winter heeft ook zo zijn andere kant. Een 

kant van zorgen hoe je huis warm te houden, of honger omdat er geen geld is om eten 

te kopen als je al je rekeningen moet betalen. Ik merk bij veel mensen dat zorgen om 

geld juist in deze tijd nog duidelijker naar voren komen. De kosten van voedsel en 

andere producten zijn de laatste jaren flink gestegen, zo ook voor hout, elektriciteit en 

gas en dan te bedenken dat de salarissen nog altijd laag blijven.

De komende maanden hoop ik weer verschillende gezinnen te ondersteunen met 

voedselpakketten en waar nodig hout als brandstof te geven of hulp te bieden bij 

financiële zorgen als die te ver zijn opgelopen. Juist in de wintermaanden is het fijn dat 

ik mensen op deze manier kan helpen. Ik ben dankbaar dat ik dit al vier jaar lang mag 

doen en dat jullie helpen om dit mogelijk te maken.
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Waar ik eerder ongeveer elke dag druk was met de buurtjes, heb ik nu naast mijn andere werkzaamheden lang niet zoveel tijd 
voor ze. Misschien is dat ook wel een gezondere situatie. Ik vond het soms best lastig om te zien waar de grenzen lagen en 
waar je soms ook voor je zelf mag kiezen. Toen ik het gezin leerde kennen was moeder door corona haar baan kwijt geraakt,
was er niets om te eten en stapelden de rekeningen zich op. Wekelijks kocht ik boodschappen voor ze en probeerde er 
zoveel mogelijk voor ze te zijn. Door de intensieve relatie, bouw je ook wel een soort van vriendschap op ook al zal die nooit 
helemaal gelijkwaardig zijn. Ik vind het mooi om te merken dat door de relatie die je opbouwt ook zij gaan veranderen en 
open gaan staan om anderen te helpen. Niet alleen heeft de buurvrouw mij geholpen door op ons huis, de planten en dieren te 
pas-sen toen wij in Nederland waren. Ook geeft ze van haar overvloed weg aan anderen die het nodig hebben. Geregeld krijg 
ikeen zak vol kleding die zij niet meer kunnen gebruiken, die ik dan weer kan door geven aan mensen die het goed kunnen 
gebruiken. Ze heeft lang niet altijd genoeg om van rond te komen en daarom help ik haar nog wel met dingen zoals hout voor 
de winter, eten of kleding, maar niet meer 100%. Ze zorgt voor een groot deel weer zelf voor haar gezin en daar werkt ze hard 
voor. Soms zelfs zeven dagen per week voor acht euro per dag. Maar ze doet het en dat vind ik mooi om te zien.
In de afgelopen maand mochten we haar nog helpen met het schilderen van haar huisje want dit was hard 
nodig. Ik hoop dat we haar binnenkort nog kunnen helpen met een nieuwe slaapbank. Uit haar oude bank 
springen de veren op verschillende plekken uit de bank. Bij de buurvrouw is geen plaats voor een gewoon 
bed omdat ze met zijn drietjes in één kamer wonen en ook slapen. Naast de hulp is het heerlijk om de 
kinderen wat extra aandacht te geven als moeder aan het werk is. Samen te spelen, koekjes te bakken, te 
koken of heerlijke wandelingen te maken en te genieten van elkaar. Een mooi verhaal om te vertellen is dat 
toen ik naar Nederland ging er drie huilende gezichtjes ons uit stonden te zwaaien en drie blije gezichtjes 
toen wena drie weken eindelijk weer thuis kwamen. Ik ben nog nooit met zoveel blijdschap ontvangen na ik 
in Neder-land was geweest voor een vakantie. Nog ruim een week later vroeg Nastja (4) of ik er de volgende 
dag nog wel zou zijn of dat ik dan weer opeens weg was.

Nefelejcs
Na mijn verblijf in Nederland ben ik ook 
weer aan het werk gegaan bij mijn
werk in Nefelejcs. De eerste week 
namen we afscheid van Stefan, 
Margaretha en de kinderen die hier 
ruim zeven jaar werkzaam zijn 
geweest en het hele project hebben 
helpen opbouwen. Het is zo mooi om te 
zien dat er al zoveel jaar een plek is 
voor kinderen die een beperking 
hebben en niet mee kunnen draaien in 
de maatschappij zoals die hier is. Een 
plek waar de kinderen van betekenis 
zijn, op hun eigen niveau. Voor het hele 
team is het wel even wennen nu zij er 
niet meer zijn maar met elkaar 
proberen ze de zorg op zich te nemen.
Naast mijn werk in de keuken drie da-
gen per week, waar we voor de kin-
deren koken, mocht ik de afgelopen 
maanden ook meerdere malen mee 
draaien met het jongerenprogramma 
waar we met de jongvolwassenen 
koken en bakken. Het is zo mooi om 
deze jonge mensen te zien groeien en 
genieten. Niet alleen in het team maar 
ook bij de kinderen ben ik al helemaal 
opgenomen in het geheel en dat voelt 
erg fijn. Ik ga over het algemeen elke 
dag met plezier naar mijn werk. Overal 
is wel eens wat, maar ook daar vinden 
we met elkaar wel weer een weg in.

Op vrijdag zorg ik voor Barbara, een 
meisje van 16 met het Rett-syndroom.
Barbara was een meisje net als alle 
andere kinderen. Ze groeide gewoon en 
ging ook naar de peuterspeelzaal. Maar 
na haar tweede levensjaar bleef zij 
achter in haar ontwikkeling en ging ze 
snel achteruit. Voor de ouders is dit 
best een lastige tijd geweest, waarin ze 
zelf moesten verwerken dat hun kindje 
een handicap heeft en daarnaast ook 
moesten omgaan met een buitenwereld 
die hier niet mee wist om te gaan. Men 
dacht dat Barbara een agressief kindje 
was. Door haar achteruitgang had ze 
geen controle over haar armbewegin-
gen, daardoor leek het alsof ze sloeg.
Maar Barbara heeft geluk met een 
gezin waar ze volledig is geaccepteerd 
en waar goed voor haar wordt gezorgd.
Toen Nefelejcs van de grond kwam, 
heeft vader veel geholpen in de opbouw 
en zelfs in het vervoer van kinderen,
waaronder zijn dochter, naar Nefelejcs 
toe. Stefan heeft dit uiteindelijk van 
hem overgenomen. Stefan en Margare-
tha hebben veel kunnen helpen met 
bijvoorbeeld een aangepaste stoel en 
een bed voor Barbara aan te schaffen 
omdat ze uit haar gewone bed viel en 
de ouders soms niet wisten hoe lang ze 
daar dan had gelegen omdat ze niet kan 
praten. Barbara heeft vierentwintig uur 
per dag zorg nodig.

Lopen, eten, wassen en naar de wc 
gaan, bij alles moet ze geholpen wor-
den. Meestal zit Barbara in een
rolstoel. Ze kan nog wel een paar 
pasjes lopen als ze wordt 
vastgehouden. Helaas had de familie 
het afgelopen jaar nog een groot
verlies te verwerken in hun gezin. De 
moeder, de spil van het gezin,
is op veel te jonge leeftijd overleden
aan de vreselijke ziekte kanker. Naast 
de zorg van de vader en haar jongere 
broertje die echt alles er aan doen, om 
zo goed mogelijk voor Barbara te zor-
gen proberen we ook bij Nefelejcs te 
helpen. Barbara komt drie hele en twee 
halve dagen naar het centrum, waar wij 
als team de zorg op ons nemen. Barba-
ra houdt van gezelligheid, eten en is 
over het algemeen goed gemutst. Maar 
net als iedereen heeft ook zij wel eens 
een mindere dag en dat maakt het
soms wel lastig omdat ze niet kan ver-
tellen wat er aan de hand is. Voor mij-
zelf is het soms nog even zoeken wat ik 
met haar kan doen, maar even lekker 
snoezelen in de snoezelruimte, spelen 
in de ballenbak of buiten fietsen, daar 
geniet ze volop van. Voor Barbara is 
incontinentiemateriaal nodig. Ik pro-
beer hier financieel aan bij te dragen.
Zowel voor Nefelejcs maar ook voor 
thuis is het voor vader een grote steun 
om af en toe eens te worden onder-
steund in het kopen van dit materiaal.



    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Bidden en Danken 

Danken: 
* Voor het werk bij Nefelejcs 
* Voor mijn verblijfsvergunning  
* Voor de veranderingen die je gaat zien 
bij mensen 
 
Bidden: 
*Voor het Nefelejcs team en het samen 
werken   
*Voor het verlies wat we met elkaar 
moeten verwerken 
*Voor de familie van Szabi  
*Voor mijn Hongaars - dat wel steeds 
beter gaat maar waarin ik graag nog veel 
wil leren 

 

 

 

 

Sarah 

 

 

 
 

 

 
 

DDee  aaffggeellooppeenn  ddrriiee  mmaaaannddeenn  hheeeefftt  SSaarraahh   Groeneveld bij ons  iinn  hhuuiiss  ggeewwoooonndd..  WWee  hheebbbbeenn  hheett  eerrgg 
ggeezzeelllliigg  mmeett  eellkkaaaarr  ggeehhaadd..  HHiieerroonnddeerr   vertelt zij  iieettss  oovveerr  hhaaaarr  eerrvvaarriinnggeenn  iinn  OOeekkrraaïïeenne.

                                         
                                             
                                      

                                           
                                         

                                        
                                   

                                              
                                          

                  
                                               
                        

                                         
                                        
                                  

                        
                                              

                                                 
      

                                         
                                          

                                             
                                       

                                          
             

Incontinentiemateriaal
Naast Barbara zijn er veel mensen die wij kennen die incontinentiemateriaal kunnen gebruiken want dit zijn vaak grote 
kostenposten voor de mensen hier. Eén pak kost op dit moment 11 euro en dat met een dag inkomen van ongeveer 10 euro is 
een enorm bedrag. Eerder konden we mensen helpen vanuit transporten die vanuit Nederland kwamen maar doordat dit 
steeds moeilijker wordt proberen we zolang er financiële middelen zijn deze producten te kopen en uit te delen waar nodig 
is.

Szabi  Als Nefelejcs team en de kinderen hebben we afgelopen week plotseling afscheid moeten nemen
  van Szabi 16 jaar oud. Hij is overleden aan de gevolgen van een verstopte drain waardoor de druk 

in zijn hoofd in een korte tijd enorm is opgelopen en hij uiteindelijk is gestorven aan een heftige epileptische 
aanval. Szabi was een super mooie, fijne en gezellige jongen die genoot van het leven en het zijn bij Nefelejcs.
drie keer per week kwam hij om te leren in de klas en daarnaast kwam hij op woensdag bij de kookgroep en 
vrijdag bij de houtbewerkingsgroep. Het is een groot gemis voor ons allemaal.

Voedselpakkettten / Kiezen voor Kids

Zoals elk jaar zijn we dit jaar ook weer begonnen met een actie in november 
waar je meer over kunt lezen op mijn website. We zijn al druk met inkopen van 
de spullen en hopen begin december de tasjes aan de kinderen en de 
voedselpakketten te kunnen uitdelen.

TTooeenn ik driee mmaaaannddeenn ggeelleeddeenn mmeett JJoorriieenn eenn SSaannyyii iinn ddee aauuttoo zzaatt oonnddeerrwweegg nnaaaarr OOeekkrraaïïnnee,, kkrreeeegg iikk iinneeeennss eerrgg vveeeell ttwwiijjffeellss iinn
mmiijjnn hhooooffdd.. DDrriiee mmaaaannddeenn nnaaaarr OOeekkrraaïïnnee,, wwaatt mmooeett iikk ddaaaarr ttoocchh?? IIkk sspprreeeekk ddee ttaaaall hheelleemmaaaall nniieett,, iikk hheebb ggeeeenn iiddeeee wwaatt vvoooorr 
wweerrkk iikk ddaaaarr pprreecciieess kkaann ddooeenn eenn vviinnddeenn mmeennsseenn hheett nniieett ggeekk ddaatt iikk ddaaaarr iinneeeennss vvoooorr eeeenn ttiijjdd bbeenn??
AAll ssnneell bbeeggoonn iikk ttee mmeerrkkeenn ddaatt ddeezzee ttwwiijjffeellss vvoooorr nniieettss wwaarreenn ggeewweeeesstt.. IIkk wweerrdd oovveerraall mmeeee nnaaaarrttooee ggeesslleeeepptt ddoooorr JJoorriieenn eenn 
SSaannyyii.. DDee mmeennsseenn wwaarreenn oonnttzzeetttteenndd ggaassttvvrriijj eenn vvoonnddeenn hheett aalllleeeenn mmaaaarr lleeuukk ddaatt eerr nnoogg eeeenn HHoollllaannddeerr bbiijj hhuunn llaannggsskkwwaamm.. NNaa 
eeeenn wweeeekk bbeeggoonn iikk mmeett wweerrkkeenn.. DDrriiee mmiiddddaaggeenn iinn ddee wweeeekk hheebb iikk ggeehhoollppeenn bbiijj hheett AArreennddssnneesstt,, eeeenn ddaaggooppvvaanngg vvoooorr ssttrraaaattkkiinn--
ddeerreenn.. HHiieerr wwoorrddtt vvoooorr eeeenn ddeeeell vvaann ddee ggrrooeepp aaccttiivviitteeiitteenn ggeeoorrggaanniisseeeerrdd zzooaallss;; bbaakkkkeenn,, ffiillmm kkiijjkkeenn,, kknnuuttsseelleenn eenn ssppeelllleettjjeess 
ddooeenn.. IIkk mmoocchhtt hhiieerr aaff eenn ttooee hheellppeenn eenn lleeuukkee ddiinnggeenn ddooeenn mmeett ddee kkiinnddeerreenn.. HHeett aannddeerree ddeeeell vvaann ddee ggrrooeepp kkoommtt vvoooorr nnaa--
sscchhoooollssee ooppvvaanngg.. DDee kkiinnddeerreenn kkrriijjggeenn hhiieerr ddee bbeeggeelleeiiddiinngg bbiijj hhuunn hhuuiisswweerrkk ddiiee zzee oopp sscchhooooll nniieett kkrriijjggeenn.. DDee aaffggeellooppeenn ttiijjdd hheebb 
iikk ddee kkiinnddeerreenn vvaaaakk ggeehhoollppeenn mmeett lleezzeenn,, sscchhrriijjvveenn eenn rreekkeenneenn..
OOookk mmoocchhtt iikk aaff eenn ttooee hheellppeenn bbiijj JJoorriieenn oopp hheett wweerrkk,, NNeeffeelleejjccss.. HHeellppeenn iinn ddee kkeeuukkeenn ooff ooppppaasssseenn oopp BBaarrbbaarraa,, eeeenn mmeeiissjjee ddaatt 
eellkkee ddaagg nnaaaarr NNeeffeelleejjccss kkoommtt eenn vviieerreennttwwiinnttiigg uuuurr ppeerr ddaagg zzoorrgg nnooddiigg hheeeefftt..
JJoorriieenn kkwwaamm nnaattuuuurrlliijjkk aall rreeggeellmmaattiigg bbiijj ddee bbuurreenn eenn ddeeeedd lleeuukkee ddiinnggeenn mmeett ddee bbuuuurrttkkiinnddeerreenn.. OOookk hhiieerr hhiieellpp iikk ggeewwoooonn mmeeee 
eenn wweerrdd iikk mmeett ooppeenn aarrmmeenn oonnttvvaannggeenn.. JJoorriieenn eenn iikk ddeeddeenn vvaaaakk ssaammeenn lleeuukkee ddiinnggeenn mmeett ddee kkiinnddeerreenn,, zzooaallss wwaannddeelleenn,, kkooeekk--
jjeess bbaakkkkeenn ooff iieettss mmooooiiss mmaakkeenn mmeett ddee ssttrriijjkkkkrraalleenn.. DDee kkiinnddeerreenn vvoonnddeenn ddiitt oonnttzzeetttteenndd lleeuukk eenn ggeezzeelllliigg ..
IIkk bbeenn hheeeell eerrgg ddaannkkbbaaaarr ddaatt iikk zzoovveeeell mmooooiiee mmeennsseenn hheebb mmooggeenn oonnttmmooeetteenn..
OOookk ddeeddeenn JJoorriieenn,, SSaannyyii eenn iikk mmeett zz’’nn ddrriieeëënn aaff eenn ttooee wwaatt ggeezzeelllliiggss.. GGeenniieetteenn vvaann ddee mmooooiiee nnaattuuuurr,, lleekkkkeerr uuiitteetteenn ooff wwee bbee--
zzoocchhtteenn eeeenn ssttaadd iinn ddee bbuuuurrtt.. IIkk bbeenn eerrgg bblliijj ddaatt iikk vvoooorr ddrriiee mmaaaannddeenn bbiijj JJoorriieenn eenn SSaannyyii mmoocchhtt wwoonneenn,, wwaanntt wwaatt hheebbbbeenn wwee 
hheett ggeezzeelllliigg ggeehhaadd ssaammeenn!!
OOnnddaannkkss aallllee mmooooiiee ddiinnggeenn ddiiee iikk iinn OOeekkrraaïïeennee kkoonn ddooeenn,, wwaass hheett ssoommss ooookk bbeehhoooorrlliijjkk ccoonnffrroonntteerreenndd oomm ttee zziieenn hhooee ssoommmmiiggee 
mmeennsseenn ddaaaarr lleevveenn.. NNuu iikk ddaaaarr vvoooorr llaannggeerree ttiijjdd bbeenn ggeewweeeesstt,, eenn aalllleess vvaann ddiicchhttbbiijj hheebb mmeeeeggeemmaaaakktt,, hheeeefftt ddiitt mmiijj wweell bbeehhoooorr--
lliijjkk aaaann hheett ddeennkkeenn ggeezzeett.. IIkk bbeenn aannddeerrss ggaaaann kkiijjkkeenn nnaaaarr aalllleess wwaatt wwiijj iinn NNeeddeerrllaanndd hheebbbbeenn eenn iikk bbeenn hhiieerr ddaannkkbbaaaarrddeerr vvoooorr 
ggeewwoorrddeenn.. DDiinnggeenn ddiiee wwiijj aallss ‘‘nnoorrmmaaaall’’ zziieenn,, zziijjnn iinn OOeekkrraaïïeennee vvaaaakk hheelleemmaaaall nniieett zzoo vvaannzzeellffsspprreekkeenndd.. DDaaaarroomm vviinndd iikk hheett zzoo 
bbiijjzzoonnddeerr ddaatt iikk mmiijjnn sstteeeennttjjee bbiijj mmoocchhtt ddrraaggeenn.. IIkk bbeenn eerrgg ddaannkkbbaaaarr ddaatt iikk ddiitt aavvoonnttuuuurr kkoonn aaaannggaaaann eenn zzoovveeeell mmooooiiee,, bbiijjzzoonn--
ddeerree eenn iinnddrruukkwweekkkkeennddee dingen hheebb ggeelleeeerrdd eenn ggeezziieenn..


