
Het aftellen is begonnen. Nog zes weken te gaan voor vertrek  -  28 april gaat Jorien met de  

auto richting Vinogradiv, Oekraïne. Drie leden van de TFC gaan met haar mee om met eigen 

ogen te zien waar zij een jaar gaat wonen en werken.   

De puntjes worden op de i gezet wat betreft de organisatorische kant. Er is contact met de huis-

baas in Oekraïne gelegd. De verzekeringen en het uitschrijven uit de gemeente zijn  geregeld. 

Het samenwerkingscontract met Children’s Relief is getekend en ook met de giften gaat het de 

goede kant op - 85% van het begrote bedrag is toegezegd. Hiervoor onze hartelijke dank! 

 

Jorien aan het woord 
We zijn alweer een maand verder. De weken vliegen voorbij en het vertrek komt steeds  dichter-

bij. Ik kijk er enorm naar uit, maar vind het ook spannend!!! Ik ben benieuwd hoe het straks alle-

maal zal zijn en vind het ook raar om dingen hier voor de laatste keer te doen. Nog twee weken 

en dan stop ik met werken bij kraamzorg Liemers Care na 5½ jaar. Dan nog een maandje thuis 

om de laatste dingen te regelen en nog even te genieten van alle lieve mensen om mij heen.  

De afgelopen weken ben ik druk geweest met veel regeldingen zoals verzekeringen afsluiten, 

uitschrijven uit de gemeente en al mijn vaccinaties halen. Daarnaast ben ik begonnen om mijn 

huisje wat op te ruimen zodat het  straks leeg is voor mijn zus.  

Op 8 maart ben ik naar een oriëntatie/informatiedag van Children’s Relief in Krimpen aan de 

Lek geweest. Het was een leuke dag waar ik nieuwe informatie heb gekregen voor mijn verblijf 

in Oekraïne. Ook heb ik die dag de samenwerkingsovereenkomst met CR  getekend. 

De afgelopen tijd voel ik me erg gezegend. Ik wil iedereen bedanken voor de financiële toezeg-

gingen/giften, lieve berichtjes en spulletjes die ik mocht ontvangen om straks mee te nemen 

naar Oekraïne. Mijn volgende nieuwsbrief zal nog net voor vertrek naar Oekraïne verschijnen en 

dan... gaat het allemaal echt gebeuren.                                                                                       

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief kan dat via de blog op mijn website  

www.jorien-oekraine.nl  

 

 

Thuisfrontcommissie TFC) - even voorstellen                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, namens Jorien, de thuisfrontcommissie 

 

jorienderuiter@hotmail.com                                                                                                              
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Wetenswaardighe-

den over Oekraïne. 

 

GEOGRAFIE 
Oekraïne is een re-

publiek in Oost Euro-

pa. Het is ongeveer 

15 keer zo groot als  

Nederland. Oekraïne 

is op Rusland na het 

grootste land van 

Europa. Het grenst 
in het westen aan 

Hongarije, Moldavië, 

Polen, en Slowakije, 

in het noorden aan 

Wit Rusland, in het 

oosten aan Rusland 

en in het zuiden en 

westen aan Roeme-
nië. De hoofdstad 

van Oekraïne is 

Kiev. Een aantal 

grote steden in Oe-

kraïne zijn: Charkov, 

Lviv,  Odessa, 

Dnjepropetrovsk, 

Odessa, Donetsk en 
Zaporizja. Binnen de 

landsgrenzen van 

Oekraïne ligt ook de 

autonome Krimrepu-

bliek. Deze autono-

me republiek is gele-

gen op het schierei-

land Krim. 

Het land 

Danken: 

Contact  collega 

Laurie Sanderson in 
Oekraïne.  

Rust over genomen 

stappen.  

Bidden: 

Schurft ziekenhuis 

Beregowo.  

Laatste voorberei-

dingen.  

Bidden & Danken 

Rudi & Annet Leo & Elly Arend & Sophie 

Anneke 

Bernadet 
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