
 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

                                                                            Elly en Rikkert Zuiderveld 

 

Dit liedje klonk afgelopen dagen op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Elke dag vult de zaal zich met 

muziek van Elly en Rikkert en nog veel meer andere kinderliedjes. Of het nou in het Engels of Nederlands 

is, voor de kinderen is het fijn om naar muziek te luisteren. En ja, het is lente de eerste zonnestralen tinte-

len op mijn huid en de eerste tulpen, narcissen en bomen staan in bloei. Nu ik jullie deze nieuwsbrief 

schrijf zit ik heerlijk buiten tegen de garagedeuren aan op de grond met het zonnetje op mijn gezicht. Wat 

is het genieten om na sneeuw en veel regen de zon te zien schijnen.  

Op dit moment liggen er 14 kinderen, in het ziekenhuis, waar ik voor mag zorgen. En ik zeg - ik - omdat ik 

op dit moment alleen aan het werk ben. Gerdien mijn collega is weer naar Nederland en heeft het werk 

hier in het ziekenhuis afgesloten. We hebben een geweldig jaar samen gehad. Een jaar waar in we hebben 

gelachen, gehuild en elkaar hebben kunnen aanvullen in ons werk en het leven hier. Het is belangrijk dat 

je hier in Oekraine mensen naast je hebt staan waar je je leven en werk mee kunt delen. De komende 

maanden ben ik niet alleen, vanaf 11 april zal er een nieuwe collega komen die hier voor 2 maanden komt 

werken. Daarnaast komen er nog verschillende meiden in het ziekenhuis voor een aantal weken. Maar ook 

na de komende maanden hoop ik dat er weer mensen bereid zullen zijn om een jaar van hun leven (of 

meer natuurlijk :) in te zetten voor het werk in het ziekenhuis. Het is erg belangrijk dat de kinderen aan-

dacht en liefde krijgen en in je eentje is het toch lastig om dit aan elk kind genoeg te geven. Ik zou jullie 

daarom ook willen vragen of jullie hier voor willen bidden.  

- - - -  

Ik neem jullie even mee naar het verhaal van 2 meisjes die nu bij ons op de afdeling zijn: Nadia 10 jaar en 

Jariena 6 jaar oud. Ja klopt .. geen baby’s - heel af en toe gebeurt het dat er ook oudere kinderen bij ons 

op de afdeling worden opgenomen. In dit geval 2 meisjes die uit de ouderlijke macht van de moeder zijn 

gezet om dat zij door drankproblemen niet goed voor haar dochters kan zorgen. Meiden met al een heel 

leventje achter zich en dit merk je ook goed aan hun gedrag. Jariena heeft last van haar ogen en was ziek 

waardoor ze bij ons samen op de afdeling zijn gekomen. Ook Nadia werd ziek (griep) waardoor ze voorlopig 

bij ons zullen blijven. Zonder spullen zoals kleren, verzorgingsproducten of speelgoed kwamen ze bij ons 

op de afdeling. Gelukkig hebben we kleren e.d. kunnen regelen via mensen hier en met wat geld van spon-

soren wat speelgoed voor ze kunnen kopen. En wat is het geweldig om dit aan ze te geven en de dank-

baarheid te zien in hun ogen en lach. Elke dag als ik op de afdeling kom vragen ze weer of ik kom werken 

en de teleurstelling is dan ook groot als dit niet het geval is. We hebben heerlijke gesprekjes en de stan-

daard vragen van hier, die je vaak hoort zoals: “ben je getrouwd”, “heb je kinderen” en “heb je een vriend-

je?” Neeee??? En je bent al 28 - zijn al weer voorbij gekomen. 

Over een tijdje zullen ze naar het kindertehuis gaan waar ze waarschijnlijk verder zullen opgroeien. Best 

moeilijk vind ik dat omdat het niet zo’n geweldig goed tehuis is. Wat het rare van het hele verhaal is dat de 

meiden nog een vader hebben die ook geregeld even langs komt en graag voor ze zou willen zorgen maar 

dit niet mag omdat hij geen vast verblijfadres heeft op zijn eigen naam.  
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Danken: 

-voor de fijne tijd met 

Gerdien het afgelopen 

jaar 

-voor alle mensen die 

de komende tijd in het 

ziekenhuis komen 

werken. 

-voor het uitje met de 

zusters en dat we hier 

geld voor hebben ge-

kregen. 

 

 

Bidden: 

-voor nieuwe werkers 

in het ziekenhuis 

-voor Gerdien dat ze 

mag wennen aan Ne-

derland en haar leven  

daar 

-voor Patrick  

-voor het leren van de 

talen 

Bidden & Danken 

 

Als je wilt reageren op  

deze nieuwsbrief klik  

HIER. 
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En dan hebben we nog 12 baby’s Ignat, Richard, 

Maria, Ruslan, Roxelana, Sebastian, Alex, Elizabeth, 

Amalia, Patrick, Regina  en een jongetje dat nog geen 

naam heeft.  

Graag wil ik jullie nog weer even meenemen in het 

verhaal van Patrick, ondertussen al weer 7 maanden 

oud. Patrick ligt nu een aantal maanden bij ons op 

de afdeling. Zoals jullie weten uit mijn vorige nieuws-

brief heeft Patrick een waterhoofd en het gaat echt 

niet goed met hem. Deze situatie maakt mij verdrie-

tig en machteloos. Ik kan zo weinig voor hem doen - 

alleen maar af en toe even over zijn gezichtje en arm-

pjes aaien en liedjes zingen. Daarnaast kan/mag ik alleen maar toekijken hoe er voor hem gezorgd 

wordt. Hij krijgt bijna geen voeding binnen en de voeding die hij krijgt is net genoeg om in leven te blij-

ven, heb ik het idee. Langzaam maar zeker blijft er geen lichaampje meer over en zie je alleen nog 

maar zijn ribbetjes en armpjes die zo dun zijn als mijn vingers. Zijn hoofd groeit alleen maar door en 

krijgt hij doorligplekken die vervolgens gaan ontsteken door slechte hygiëne. Hoe lang moet dit nog 

doorgaan? Waarom haalt God hem niet thuis vraag ik me vaak af en ja soms maakt dit me boos/

verdrietig en opstandig. De doktoren en het verplegend personeel vinden dat ze echt alles voor hem 

doen wat nodig is en ook zij maken zich zorgen over zijn situatie. Door beperkte mogelijkheden is het 

voor hen ook moeilijk om goede zorg te geven.  

Afgelopen maanden ben ik begonnen met het leren van een andere taal. Naast het Russisch waar ik 

de laatste jaren mee bezig ben geweest - ben ik nu begonnen met Hongaars. Dit omdat in het gebied 

waar ik woon veel Hongaars sprekende mensen wonen. Talen leren vind ik best lastig toch ga ik deze 

nieuwe uitdaging aan. Met mijn Russisch kan ik me nu best wel een beetje verstaanbaar maken en blijf 

het ook zeker spreken bij mijn werk in het ziekenhuis. 

Eind maart hebben we de zusters van het ziekenhuis een dagje meegenomen naar de bergen. Veel van 

hen waren daar nog nooit geweest. Het was echt een geslaagde dag waar ieder op zijn eigen manier 

enorm van heeft genoten. Het was een zegen om dit voor ze te kunnen doen.  

 

          

           Dit was het weer voor deze keer. Groetjes Jorien 
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Mijn collega Gerdien en 

teamleider Sanyi 

 

Gerdien van wie ik  

afscheid heb  

moeten nemen 
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