
Hallo allemaal,  

 
Hier weer nieuwe update uit Oekraïne. Het wordt hier al echt een beetje winter. De nachten zijn al af en toe 

in de min geweest maar overdag hebben we nog lekker zonnige dagen.  
In het land zijn zojuist de verkiezingen geweest en de mensen hopen dat het gaat helpen in de vooruitgang 

van het land. Verder weet ik eigenlijk niet veel meer dan jullie kunnen zien op het nieuws. In ieder geval is 
en blijft het rustig in het deel waar ik woon. 

 

In het ziekenhuis is na mijn vorige nieuwsbrief het aantal kinderen weer wat gegroeid, op dit moment heb-
ben we 9 kinderen om voor te zorgen. De leeftijd van de kinderen varieert van 0 t/m bijna 3 jaar, 4 ervan 

zijn kleinere baby’s en de rest is al ouder. Hierdoor hoeven we ons dan ook echt niet te vervelen. 
Ik zorg voor 4 van de kinderen: 

Svetlana, over haar heb ik in de vorige nieuwsbrief al verteld. De afgelopen tijd is ze flink ziek geweest 
maar na een week ging het gelukkig weer stukken beter, ze is nu lekker aan het groeien. Het is nog steeds 

de bedoeling dat ze naar het speciale programma in het kindertehuis zal gaan om vervolgens na waar-
schijnlijk een half jaar weer naar haar moeder te kunnen. Zojuist heb ik gehoord dat het zo maar kan zijn 

dat ze volgende week naar dat programma gaat, het blijft altijd afwachten wanneer dat echt zal gebeuren. 
Tot die tijd blijf ik voor haar zorgen en haar geven wat ze nodig heeft. 

Diana, ook haar heb ik uitgebreid genoemd in mijn vorige nieuwsbrief, ik vertelde dat ze superlieve adoptie 
ouders had gekregen. Op dit moment is het nog steeds wachten tot ze werkelijk naar het gezin zal gaan. 

Het gerucht gaat dat dat deze week nog gaat gebeuren. Ik ben erg benieuwd, want het zal zo goed voor 
haar zijn om na 10 maanden eindelijk een thuis te hebben. Al zal het voor mij ook wel moeilijk worden die 

dag dat ze weg zal gaan. 
Esther, over haar heb ik jullie ook over verteld in mijn vorige nieuwsbrief, ze was toen 1 jaar geworden. 

We wisten niet zo goed wat er zou gaan gebeuren maar afgelopen week is er met haar moeder gesproken, 
zij kwam in het ziekenhuis kijken. Ze vertelde dat ze Esther nog niet kon ophalen omdat ze geen paspoort 

had maar dat ze dit graag zou willen doen. Ze was blij om te zien hoe Esther gegroeid was en zo’n grote 
meid was geworden en ze gaf zelf ook aan dat ze een moeder nodig had. 

Over 4 maanden schijnt haar paspoort rond te zijn en wil ze Esther op gaan halen uit het ziekenhuis. Dit 
blijft natuurlijk afwachten maar ik hoop het zo voor haar, want thuis zijn bij je moeder is altijd beter dan in 

het ziekenhuis. 
Katitsa, zij is een nieuw meisje waar ik op dit moment ook voor zorg. Zij is 2,5 jaar en is helaas uit huis 

geplaats omdat de thuissituatie niet goed was. Het duurde even voor ze los kwam en wilde dan ook alleen 
maar bij mij zijn en volgde mij overal waar ik ging. Maar ze begint nu wat te wennen en daardoor ook wat 

meer zelfstandig en met de andere kinderen te spelen dus dat is erg fijn.  
Ik vraag me alleen wel steeds af wat er door haar hoofdje zal moeten gaan op dit moment. Ze begrijpt al 

zoveel en opeens weg te zijn van je moeder moet echt verschrikkelijk zijn. Ik probeer haar zoveel mogelijk 

liefde te geven  maar ook ik ga elke dag weer naar huis en dat maakt het voor haar best lastig. Het af-
scheid elke dag is daardoor dan ook zwaar en ze moet hard huilen. Wat er nu verder gaat gebeuren is niet 

helemaal duidelijk maar waarschijnlijk gaat ze naar het kindertehuis. 
 

Dat was het laatste nieuws over het supermooie, dankbare en fijne 
werk wat ik hier mag doen. 

Ik ben God echt zo dankbaar dat ik op deze manier in Zijn koninkrijk 
mag werken. Ook al is het niet altijd makkelijk en ervaar je strijd en 

verdriet. Ik zou niet anders willen. En ik ben jullie als lezers en spon-
sors dankbaar dat ik door jullie middelen dit mogelijk kan maken. 

In mijn volgende nieuwsbrief weer nieuwe dingen over het zieken-
huis en wie weet weer veel veranderingen. 

 
Volgende week hoop ik voor 2 weken naar Nederland te komen. Ik 

ga naar een verdiepingsweekend en even genieten van familie en 
vrienden. 

 
Hartelijke groet,  

Jorien 
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Danken: 

Voor de mogelijkheid 
om naar Nederland te 

komen, daar mezelf 
op te bouwen en te 

kunnen genieten van 
dierbaren. 

Dat ik de mogelijkheid 

heb dit mooie werk te 
doen. 

Dat Esthers moeder is 
geweest en inzag dat 

ze een moeder nodig 
heeft. 

 
Bidden: 

Voor de kinderen in de 
tijd dat ik in Nederland 

zal zijn omdat afscheid 
nu al moeilijk is. 

Voor Oekraïne. 
Dat Diana naar haar 

familie kan 
Voor Katitsa, dat ze op 

een bepaalde manier 
rust kan krijgen in 

deze dubbele situatie.  

Bidden & Danken 
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Als je wilt reageren op  

deze nieuwsbrief klik  

HIER. 

 

Soep koken in mijn 

verjaardagscadeau 
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