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Hallo allemaal,  

 
Deze keer krijgen jullie mijn nieuwsbrief iets eerder dan normaal omdat ik eind deze maand naar Neder-

land hoop te komen. Gelukkig heb ik ook nu al weer genoeg verhalen om met jullie te delen. Vaak als mijn 
nieuwsbrief uitkomt, beginnen er diezelfde dag al weer nieuwe verhalen die ik graag met jullie zou willen 

delen. Toch maak ik een selectie van de belangrijkste dingen die ik tegenkom of die iets met me gedaan 
hebben. 

 

Ik begin mijn nieuwsbrief met het overlijden van Patrick, het jongetje met het waterhoofd. Na een strijd van 
8 maanden is hij op 11 april 2016 overleden. Ik wil jullie bedanken voor jullie gebed voor hem en voor mij. 

Toen ik op 11 april in het ziekenhuis kwam, was hij er heel slecht aan toe. Ik snapte echt niet meer wat er 
nou zo goed aan was dat hij nog zo moest lijden hier op aarde. Zoals ik al aangaf in mijn vorige nieuwsbrief 

had ik vaak de vraag hoe lang dit nog moest doorgaan. Waarom haalde God hem niet thuis? Het maakte 
me boos, verdrietig en opstandig. Ook op die dag kwamen al die vragen in mijn hoofd. Ik heb samen met 

mijn nieuwe collega geprobeerd om voor hem te bidden; de enige woorden die ik kon uitspreken waren: 
‘God haal hem alsjeblieft thuis.’ Nog geen uur later, in het bijzijn van zijn moeder, is hij overleden. Heel 

verdrietig, maar hoe gek het ook klinkt, ik voelde ook enorme blijdschap omdat ik mag weten dat hij nu bij 
God is waar hij gezond is. 

Diezelfde week is er nog een kindje op de afdeling overleden, ik heb niet eens de tijd gehad haar aan jullie 
voor te stellen. Zij heeft gelukkig niet zolang hoeven lijden en daar ben ik dankbaar voor. Wel is het heftig 

om in zo’n korte tijd 2 kinderen waar je van gaat houden te zien overlijden.  
 

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik jullie al verteld dat ik afscheid heb genomen van mijn Nederlandse colle-
ga en dat is toch echt wel een gemis. Ik mocht doorgaan met werken in het ziekenhuis ondanks dat ik de 

enige lange termijn werker was. Vaak heb ik me afgevraagd of ik dit werk dan nog wel zou willen doen en 
of ik het wel zou kunnen volhouden. Het is toch een stuk zwaarder alleen. Niet perse het werk op zich 

maar het met niemand kunnen delen wat je graag zou willen bereiken in het ziekenhuis, de dingen waar je 
tegenaan loopt, hoe het met de kinderen gaat en gek genoeg gewoon even in het Nederlands je blijdschap 

kunnen uiten als een kindje een eerste tandje heeft of voor het eerst is omgerold. Meerdere malen werd ik 
ook aangesproken door een stuk in de bijbel waar staat: ‘je kunt maar beter met z’n tweeën zijn dan al-

leen. Want samen bereik je meer dan alleen.’ Ik kan je zeggen dat ik daar het laatste half jaar veel mee 
bezig ben geweest; met een lach en een traan en ja, soms heb ik me er wel veel zorgen over gemaakt. 

Maar toch was het voor mij duidelijk dat het goed was om nog steeds hier in Oekraïne te blijven werken. 
En ja, ik heb mijn lesje wel geleerd, want weet je, uiteindelijk weet God wel wat goed is en zorgt Hij op het 

juiste moment dat er dingen gaan gebeuren. Met veel blijdschap kan ik vertellen dat er een nieuwe collega 
zal komen begin augustus (Martha), zij komt het team versterken voor een jaar.  

Op dit moment werk ik samen met Ciska in het ziekenhuis voor 2 maanden en ik ben erg blij dat zij er is. 

Totaal zal ik maar een paar weken alleen werken; heb ik me toch weer voor niks zorgen gemaakt...  
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Danken: 

Dat God elke keer 

weer voorziet zelfs als 

wij het even niet zien. 

Voor Ciska, dat ze zich 

hier 2 maanden kon 

inzetten. 

Dat ik al weer 3 jaar 

hier mijn werk mag 

doen. 

 

Bidden: 

Voor Martha, die zich 

aan het voorbereiden 

is voor het werk hier.  
Voor de kinderen in 

het ziekenhuis. 

Voor kracht als het wel 

eens moeilijk is. 

Bidden & Danken 

 

Met aankomende 
collega Martha 

Vakantiewerkers 

Met Ciska 

Jorien vindt het leuk  
om post uit Nederland  

te krijgen.  
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En dan hadden we nog koningsdag, wat we ook zeker hier niet vergeten zijn. ‘s Morgens hebben we alle 

baby’tjes in het oranje gekleed, in de bijlage van de mail vinden jullie daarvan een mooie impressie.   
In de pauze hebben we het samen met de collega’s van het ziekenhuis mogen vieren. De tafel vol met 

Nederlandse lekkernijen en natuurlijk veel oranje en Nederlandse vlaggetjes. En het Nederlands volkslied 
mocht ook niet ontbreken vonden de zusters, dus dit moesten we voor hen zingen  

We hebben veel lol met elkaar gehad, zeker toen de zusters alle dingen gingen uitproberen. De dropjes 
kwamen niet erg goed uit de test, ze snapten niet (op een enkeling na) hoe we dat konden eten. Kaas 

daarentegen was erg geliefd en dus ook zo op. Aan het eind werden alle oranje servetten nog gevuld voor 

de kinderen en mannen thuis die deze dingen toch ook een keer moesten proberen.  

Al langere tijd heb ik veel contact met een van mijn Oekraïnse collega’s in het ziekenhuis. Zij werkt als 

schoonmaakster bij ons op de afdeling. In mijn nieuwsbrief van december heb ik jullie verteld dat ik haar 
financieel heb kunnen helpen toen ze medicijnen nodig had. Haar salaris is ongeveer 45 euro per maand 

en daar moet ze samen met haar zoon, die ook nog wel wat werk doet, van rond komen. Vaak gaat het 
geld op aan gas, water en licht en dan heb je nog niet eens je dagelijkse levensbehoeftes kunnen kopen.  

Ik krijg steeds meer een speciale band met haar en hou echt van haar. Naast het werk probeer ik haar 
dan ook regelmatig  te bellen om even te vragen hoe het gaat. Op 1 mei was het hier Pasen; samen met 

Ciska was ik uitgenodigd om bij haar te komen eten wat ik erg speciaal vond. Natuurlijk was ik ook wel 
nieuwsgierig hoe ze zou wonen. Ze heeft een huisje met 3 kamers, met de middelen die ze heeft is het 

echt een supermooi plekje. Natuurlijk is het voor Nederlandse begrippen oud maar wat een geluk, vreugde 
en trots, maar ergens toch ook een beetje schaamte, zag ik in haar ogen toen ze mij het huisje en alles 

daar omheen liet zien. Ik heb echt nog meer respect voor haar gekregen. Naast het werk in het ziekenhuis 
is ze thuis druk bezig met tuinieren om haarzelf en haar zoon te voorzien van eten. Hele stukken tuin 

(bergopwaarts) met de hand omploegen om aardappels en groente te verbouwen. Kleine kuikentjes in 
huis om over een tijd je eigen vlees te hebben maar ook 

eieren. Ik moet er niet aan denken dat ik dit nog naast 

mijn werk zou moeten doen. Eigenlijk voel ik me best wel 
verwend en rijk en als ik hier om me heen kijk dan ben ik 

zo gezegend met wat ik heb. Ook heeft ze ons die dag 
meegenomen naar het graf van haar zoontje. Hij was 5 

toen hij overleed, nu 22 jaar geleden. Omgekomen door 
een auto ongeluk omdat iemand anders het niet kon laten 

alcohol te nuttigen en toch te gaan rijden. Wat een verdriet 
zal dat zijn, ik zie het in haar ogen als ze er over vertelt. 

Raar dat haar zoon nu bijna even oud als ik had kunnen 
zijn. Ik ben blij dat ik er voor haar kan zijn en hoop dat ik 

nog veel voor haar mag betekenen.  

 

Al weer 3 jaar mag ik hier zijn, het was niet altijd makkelijk  

maar ik geniet nog altijd. Bedankt dat jullie me op al die  

verschillende manieren steunen om mijn werk hier mogelijk  

te maken. 

 

Groetjes van Jorien  

 

jorienderuiter@hotmail.com 

www.jorien-oekraine .nl 

IBAN — NL64 RABO 0148 8373 52  

t.n.v. CG De Wingerd  

o.v.v. Children’s Care Oekraïne  

Als je wilt reageren op  
deze nieuwsbrief klik  

HIER. 
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