
Jorien aan het woord 
De vakantie zit er weer op, hier in Oekraïne zijn de kinderen op 1 september weer begonnen met school 
(op zondag! De scholen beginnen altijd op 1 september, maakt niet uit welke dag van de week het is).   

Ik heb zelf twee weken vakantie gehad, een week in juli waarvan ik de eerste dagen met Erik en Lena heb 
doorgebracht en later die week een paar dagen met Lando en Gabriëlle. We hebben een goede tijd samen 

gehad  en we hebben echt mogen genieten van elkaars en Gods 
aanwezigheid. 

Mijn tweede week vakantie was in augustus, toen zijn mijn ou-
ders langs geweest. Mijn vader was hier al geweest maar het 

was super fijn om ook mijn moeder te laten zien waar ik woon 
en werk. Toch was het ook wel gek dat zij opeens hier in mijn 

wereldje waren maar dat gevoel verdween snel. We hebben 
heerlijk van elkaar, het weer en de omgeving genoten. 

 
Dan nu meer over mijn werk in het ziekenhuis. In de zomer zijn 

er zes weken lang vakantiewerkers geweest die hielpen om voor 
de kinderen te zorgen. Erg fijn, wat extra handen en natuurlijk 

nog meer liefde en aandacht voor de baby’s.  
Op dit moment zijn er totaal 18 kinderen in het ziekenhuis van 

wie we er voor 12 mogen zorgen. We hopen ook snel weer voor 
de allerkleinsten te mogen zorgen. 

Ik begin echt te merken dat mijn werk in het ziekenhuis z’n vruchten afwerpt. De kinderen worden van 
stille baby’s die in bed liggen en vooral niks doen, (dan praat je soms over kinderen van bijna een jaar) 

kinderen die gaan brabbelen, omrollen, kruipen, zitten en bovenal gaan lachen en genieten. Ook lichame-

lijk gaan ze vooruit. Eindelijk komen de eerst tandjes, ze worden zwaarder en gaan 
groeien. Het is echt elke dag een feest om op mijn werk te komen en de kinderen uit 

hun bedjes te halen. Ze lachen naar je en zijn blij dat je er bent. Ze geven zich echt 
helemaal over en dat is een prestatie, want dat zijn ze niet gewend.   

Op 27 augustus hebben we de eerste verjaardag van Groof mogen vieren. Wat heeft 
hij genoten en wij ook! Zo speciaal om te zien hoe hij zich de afgelopen vier maan-

den heeft ontwikkeld. Voor ik kwam, ging het niet zo goed met hem, hij ging achter-
uit en was/is veel te klein voor zijn leeftijd. Maar nu wordt hij steeds sterker, brab-

belt, rolt zich zelf om en heeft een geweldige glimlach. Ik ben enorm trots op hem en 
de andere kindjes. Ook het werken met de zusters word steeds leuker. Er blijven 

natuurlijk altijd zusters die het niet fijn vinden dat wij er zijn maar er zijn er veel die 
ons toch steeds meer gaan waarderen. Het was erg leuk om te zien hoe ze reageer-

den op de versierde kamer en het verjaardagstaartje voor Groof.  
Bij een aantal zusters die je nooit ziet lachen, kwam er nu toch een lach op hun gezicht. 

 
Dan is er ook verdrietig nieuws. In mijn blog van 3 augustus schreef ik over een kindje (Noa) wat erg ziek 

was en uiteindelijk naar de reanimatie afdeling is gebracht. Wij hoorden dat pas de volgende dag en tot 29 
augustus wisten we niet of hij nog leefde. Helaas kregen we te horen dat hij is overleden. Het is echt wel 

een heel dubbel gevoel dat zo’n klein mannetje nu al moet overlijden, aan de andere kant is hij nu bij God 
en heeft het daar zo veel beter dan hier in het ziekenhuis. 

Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en dat ik iets mag beteken voor al die kleine baby’tjes maar ook zeker 
voor de artsen en de zusters. 

 

Hartelijke groet, namens Jorien,  

de thuisfrontcommissie 
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Danken: 
Dat het contact met 

de zusters beetje bij 
beetje vooruit gaat. 

Dat Noa nu in de 
hemel mag zijn. 

Voor al die vakantie-
werkers die hun va-

kantie gebruiken voor 
zo iets waardevols.  

 

Bidden: 
Voor nieuwe zen-

dingswerkers  
Voor de baby’s 
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Je kunt Jorien ook 
volgen via de blog op 

haar website. Hier 
vertelt ze regelmatig 

over haar belevenis-
sen. 
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