
Hier weer een update vanuit een heerlijk zomers Oekra-

ïne. De afgelopen tijd veel warme dagen gehad, vaak zo 

rond de 38-40 graden. Op dit moment even wat koeler 

(zo rond de 20 graden), dat is wel even fijn.  

Onderweg naar mijn werk kom ik nog veel dingen tegen 

die me blijven verbazen. 

Zoals op dinsdagmorgen als alle vuilnis langs de weg 

staat om te worden opgehaald. Bij ongeveer elke bak die 

ik tegenkom staat iemand te kijken of er nog iets bruik-

baars in zit. Ook bij onze spullen. Vaak is het dan zo, als 

ik verder de straat in loop, ik iemand zie met een overbe-

laden kinderwagen vol met gevonden spullen en daar 

zitten dan ook onze spulletjes bij.  

En dan even later aangekomen bij het ziekenhuis zie ik een vrouw gehurkt een beetje verscholen achter 

de ziekenhuis poorten. Daar zit ze dan gewoon even haar behoefte te doen.  

 

Op mijn werk gaat het goed. Het is weer heerlijk om aan het werk 

te zijn na een aantal weken in Nederland te zijn geweest. Er is 

veel veranderd - er zijn veel kinderen naar het kindertehuis ge-

gaan waardoor we in eerste instantie maar 4 kinderen over hiel-

den. Maar op dit moment zijn er 6 mooie kindjes waar we voor 

mogen zorgen.  

  

Ik zorg voor Erica, Camir en Bolivar.  

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik al over Erica, nu bijna 6 maanden. Ze was een klein meisje en sliep 

nog veel. Maar de afgelopen 2 maanden heeft ze zulke grote sprongen gemaakt. Ze is zichzelf gaan omrol-

len van de rug naar haar buikje en weer terug. Ze is heerlijk aan het spelen in de box waar ze gericht din-

getjes wil pakken. Het is elke dag genieten om voor haar te mogen zorgen. Sinds deze week is ze gaan 

schaterlachen, het is jammer dat ik dat geluid niet met jullie kan delen in mijn nieuwsbrief. Het is een ge-

luid waar je echt gelukkig van wordt. Terwijl ik dit nu opschrijf wordt ik meteen weer enthousiast en blij zo 

als ik was toen ik het voor het eerst hoorde. 

Camir is een heerlijk mannetje van bijna 3 maanden. Hij heeft een geweldig mooie glimlach en oogjes om 

in weg te smelten. In het begin was hij erg huilerig maar nu vooral veel aan het lachen. Hij houdt erg van 

op schoot zitten en af en toe in de box spelen.  

En dan hebben we nog kleine Bolivar ook bijna 3 maanden. Hij is nu zo’n 2 weken bij ons op de afdeling. 

Toen hij bij ons kwam had hij een sonde waardoor hij zijn voeding kreeg en er werd verteld dat hij waar-

schijnlijk niet zo lang meer te leven had. Hij heeft problemen met zijn hart en longen. En wanneer je hem 

zou kunnen horen merk je ook echt dat het niet echt goed met hem gaat. Hij klinkt erg benauwd en heeft 

moeite met ademhalen. Maar ook met hem lijkt het wat beter te gaan. Natuurlijk weet ik niet hoe het van 

binnen zit maar aan de buitenkant merken we wel veranderingen. Zo krijgt hij nu zijn eten gewoon in de 

fles en dit gaat er prima in. Daarnaast verandert zijn hele blik van een heel onrustige en angstige blik in 

een rustige en gerichtere met af en toe een klein glimlachje.  

Ik houd echt van mijn werk en al die veranderingen die ik bij al die mooie mensjes mag zien.  

Naast mijn werk zijn er natuurlijk ook nog verschillende dingen waar ik van geniet en mee bezig ben. Nor-

maal gesproken volg ik nog steeds 2 keer per week Russische les. Mijn lerares komt aan huis en ik krijg 

dan privé les. Door de zomerse drukte krijg ik op dit moment 1 keer per week les tegelijkertijd met Gerdien 

mijn collega. Samen les is ook best fijn zodat je elkaar kan helpen wanneer het moeilijk is. We zijn op dit 

moment druk bezig met de 6 naamvallen, persoonlijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden en 

bijvoeglijke naamwoorden. Het gaat niet snel maar ik begin steeds meer dingen te begrijpen.  
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Danken: 

- voor de fijne tijd in        

Nederland 

- voor het werk in het  

ziekenhuis en het goe-

de contact dat we 

mogen opbouwen met 

het personeel.  

 

Bidden: 

- voor de kinderen die     

naar het kindertehuis  

zijn gegaan 

- voor Bolivar dat hij  

beter mag worden.  

Bidden & Danken 

 

Als je wilt reageren op  

deze nieuwsbrief klik  

HIER. 

 

mailto:jorienderuiter@hotmail.com


In de avond probeer ik te genieten van een heerlijke 

wandeling in de buurt. Samen met mijn huisgenote ge-

niet ik van de zonsondergang - geweldig mooie luchten 

en de straat krijgt dan prachtige kleuren. Ik kan echt 

genieten van al die oude huisjes, mooie bebloemde tuin-

tjes, zandstraatjes en moestuinen. Vaak nemen we ook 

onze hond mee die al precies weet wat er gaat gebeuren 

als we de riem pakken en dan helemaal enthousiast 

wordt. Hier in Oekraïne laat eigenlijk bijna niemand zijn 

hond uit dus je kan je voorstellen dat we best wel wat 

bekijks hebben als we met Jackie een wandelingen ma-

ken. 

 

 

 Ook wij hebben een moestuin vol met komkommers,      

tomaten, paprika’s en hete pepers en ik probeer andij-

vie te kweken - we hebben er gelukkig al een keer van  

kunnen genieten. Helaas was de rest van de andijvie 

oogst mislukt toen ik in Nederland was maar ik ben 

weer begonnen met opnieuw zaaien en opkweken.                 

Daarnaast staat de tuin vol met fruitbomen en strui-

ken. Heerlijke pruimen, appels, bramen en een aantal 

weken geleden frambozen.                                              

Mijn huisgenote maakt hier heerlijke sap en jam van.  

 

 

 

 

Zoals jullie gemerkt hebben is de nieuwsbrief uitgebrei-

der dan normaal. Als er voldoende  te melden is             

zal dit zo blijven. De nieuwsbrief verschijnt in het vervolg  

1x in de twee maanden. 

Groetjes van Jorien  
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