
Nieuwe ontwikkelingen 

 

Op het moment dat mijn laatste nieuwsbrief uitkwam was het voor mij 

nog onduidelijk wat het nieuwe jaar me zou brengen. De afgelopen 

maanden zijn best zwaar geweest, de verhuizing naar Beregowo was niet 

makkelijk en af en toe verlang ik ook erg naar familie en vrienden in  

Nederland. Juist in deze periode ben ik veel meer na gaan denken over 

mijn toekomstplannen. Ik heb nagedacht over wat ik zou kunnen doen 

als ik terug zou gaan naar Nederland maar daarnaast werd het verlangen 

om mijn werk hier voort te zetten steeds groter. Iedere keer zie ik weer 

hoe groot de nood is, hoe de kindjes het nodig hebben om liefde en aandacht te krijgen. Inmiddels werk ik 

aan een goede relatie met het Oekraïense personeel in het ziekenhuis van Beregowo. Ook ga ik eens per 

twee weken samen met Sanyi (mijn contactpersoon) naar het ziekenhuis in Vinogradiv, waar ik het eerste 

half jaar gewerkt heb en goede contacten heb opgebouwd met de verpleegsters.  

Daarnaast zijn er ook nog contacten met mensen die bij andere projecten betrokken zijn bijvoorbeeld het 

werk onder de zigeuners en opvang van straatkinderen. Ik heb het gevoel dat mijn werk hier nog niet klaar 

is. Het eerste jaar gaat zo snel, het lijkt net of ik nog maar net begonnen ben.  

Na veel bidden, bijbellezen en gesprekken met andere mensen (zowel in Nederland als in Oekraïne), ben 

ik tot het besluit gekomen om mijn werk in Oekraïne voorlopig voort te zetten.  

 

Ik ben erg dankbaar voor jullie ondersteuning en gebed van het afgelopen jaar. Samen hebben we op deze 

manier al veel verschil kunnen maken in de levens van de kinderen. 

 

Voor mijn inkomen blijf ik afhankelijk van wat mensen om mij heen geven. Het blijft een uitdaging om op 

deze manier te leven. Het werkt naar drie kanten: vertrouwen in God en verwachten dat Hij mij helpt om in 

mijn maandelijks inkomen te voorzien, de kinderen waar ik voor mag zorgen worden ermee geholpen en 

jullie –familie, vrienden, kennissen– worden actief betrokken bij het werk in Oekraïne.  

 

Mijn vraag is of jullie mij financieel willen blijven ondersteunen (maandelijks of via een eenmalige gift)

zodat ik ook hierdoor bevestigd mag worden in mijn besluit om het werk voort te zetten. 

Graag ontvangt de TFC een reactie per mail, zodat zij een begroting kunnen maken voor het komende jaar. 

Deze reactie mag naar deruiterleo@gmail.com 

 

Hartelijke groet,  

Jorien 

 

 

 
 

 
  

   

Extra nieuws 

Jorien>Oekraïne 
Februari 2014 — Jaargang 2 nr. 2 

Mijn adres blijft  
voorlopig hetzelfde: 

 

YKPAIHA 

Zakarpatska Oblast 

Beregove 90202 

B. Chmelnytskoho 10/3 

Jorien de Ruiter 

Ukraine 

De TFC, die verschil-

lende zaken voor mij 
regelt, blijft mij onder-

steunen tijdens mijn 
verblijf in Oekraïne. 

De contactpersoon 
voor de TFC is Annet 

Groeneveld, 0315-

231020 of  
greenfield@kpnmail.nl 

Thuis Front 

Commissie 

 

jorienderuiter@hotmail.com 

www.jorien-oekraine .nl 

Rekeningnummer: 1488.37.352 t.n.v.  

CG De Wingerd o.v.v. Jorien>Oekraïne  

Je kunt me ook volgen 
via de blog op mijn  

website.  
www.jorien-oekraine .nl 

Als je wilt reageren op deze  
nieuwsbrief klik HIER. 
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