
 
 
 

Nieuwsbrief #1 - April 2020 

 

Van harte welkom bij onze eerste nieuwsbrief van het project Believe in Oles’k!  

Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie ondersteuning. Zonder jullie donaties, jullie gedachten en gebed 

waren we niet waar we nu zijn. In deze nieuwsbrief willen we jullie meenemen naar Oles’k; wat was de aanleiding 

om daar een project te beginnen, hoe gaat het nu en wat zijn we verder van plan. 

 

Believe in Oles’k 

In oktober 2017 kwamen Gaaije en Ria Broeksema voor het eerst in aanraking 

met Oles’k; een klein dorp vlakbij de grens met Polen op ca. 1400 km rijden 

vanaf Assen. Armoede, verwaarlozing en alcoholverslaving in bijna ieder gezin. 

Deze uitzichtloosheid raakte hen diep en ze hebben God’s leiding duidelijk 

ervaren bij de beslissing hun tijd en energie te steken in de hulp aan deze 

mensen. 

 

Het doel van het project is de kinderen van Oles’k hoop te geven door hen de 

liefde van Jezus te laten zien. Om dit handen en voeten te geven wordt 

momenteel gebouwd aan een kerkje en een multifunctioneel centrum. In dit 

centrum kunnen ca. 35 kinderen na schooltijd terecht voor een goede maaltijd 

en positieve aandacht. Dit als alternatief voor hun miserabele situatie thuis. 

 

Ondertussen zijn we 2,5 jaar verder, en hebben we inmiddels twee zomer-projectweken gehad en tweemaal 

winterhulp kunnen bieden. Via EO metterdaad werd de situatie in Oles’k (via TV en collecte op de ‘Nederland Zingt 

Dag 2019’) bekend en financieel ondersteund. WAUW!  Wat een zegeningen mogen we tellen. Hoewel het soms erg 

druk was en we het overzicht niet meer hadden, konden we onze zorgen en lasten bij God neerleggen.  

God antwoord! Hij draagt Oles’k, Hij draagt ons. We waren hier niet geweest zonder onze Vader. 

 

Rehab Oles’k 

Vanuit de evangelische kerk in Novovolynsk worden een aantal rehabilitatiecentra (‘Rehab’) gerund voor alcohol- en 

drugsverslaafden. Zo ook een paar kilometer buiten het dorp Oles’k. Het centrum bestaat uit een spartaans 

ingerichte woning, omgeven door stallen, schuren, een buitenkeuken en een waterput. Er is ruimte voor ca. 8 á 10 

verslaafden die hier onder leiding van Sergeij wonen en werken. Om los te komen van hun verslaving wordt Gods 

hulp gezocht d.m.v. veel bidden, zingen en bijbel lezen. 

 

Op deze bijzondere plek, met rust en ruimte, ver van alle ‘aardse beslommeringen’, tussen de loslopende geiten, 

kippen en paarden, hebben we inmiddels al 2 zomers mogen kamperen tijdens de actie week in Oles’k. De 

vrijwilligers slapen dan in kleine tentjes en eten buiten of eventueel in de grote tent.  ’s Avonds zingen of napraten 

bij een kampvuur zorgt dat we als groep elkaar beter leren kennen en ook mogen genieten van de rust. Ik (Jeroen) 

vond vooral de getuigenissen van de (ex-) verslaafden bijzonder indrukwekkend: zonder Gods kracht en vergeving 

geen leven! 

 

De mannen uit het Rehab werken ook in de omliggende dorpen (ze leveren o.a. gezaagd hout) en helpen daar waar 

mogelijk de allerarmsten met praktische hulp. De geschiedenis van het Rehab gaat minimaal 140 jaar terug: de 

overgrootouders van de huidige voorganger van de Evangelische kerk in Novovolynsk had op dezelfde plaats een 

kleine boerderij waar bijen gehouden werden.  Als christen werd hij door zijn omgeving niet geaccepteerd en er is 

zelfs een keer brand gesticht. Overgrootvader had een droom gehad waarbij God hem duidelijk maakte dat de plek 

van de boerderij een plaats van hulp en vrede zou zijn. Na een periode van leegstand is hier in de jaren 90 van de 

vorige eeuw het eerste Rehab gesticht, en zo kwam de droom uit welke al zoveel jaren op deze prachtige plek ligt.   

Zo bijzonder om zoveel jaren later een schakel te mogen zijn in de bestemming van deze plek. 
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Projectweek 2020 
Net als in 2018 en 2019 zijn er vanaf het najaar 2019 plannen gemaakt om ook in de zomer van 2020 een zomer-
actieweek in Oles’k te organiseren. Gedurende een week wilden we met een groep vrijwilligers in Oles’k actief zijn 
met de bouw van het multifunctioneel centrum, het kinderwerk en huisbezoek.  Hiervoor hebben zich ca. 15 
vrijwilligers aangemeld, waarvan de 
meerderheid al een of twee keer actief is 
geweest in Oles’k; de bijzondere sfeer, 
mooie contacten en het dankbare werk 
doen je verlangen naar meer! Tijdens de 
eerste deelnemersavond hebben we de 
praktische zaken (inentingen, reis & 
verblijf, activiteiten, etc.) besproken en 
hebben alle deelnemers verteld wat hun 
motivatie is om (opnieuw) mee te willen 
naar Oles’k.  
Om dit mooie project nog meer onder de 

aandacht te brengen, extra financiële 

steun te kunnen geven en elkaar ook op 

een andere manier te leren kennen, 

hebben we een lijst met acties bedacht 

waarmee we inmiddels al ruim €3.400,00 

euro hebben opgehaald.  Door graafwerk, 

schilderen, de kerstfair, 

oliebollenverkoop, statiegeld, Lego-sponsoring en de zendingstafel. Inmiddels is besloten dat we vanwege de situatie 

rondom het Corona-virus de zomer-actieweek met de vrijwilligers uitstellen tot een later moment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voortgang van de bouwwerkzaamheden 
Nadat we in het eerste jaar de fundering van de kerk mochten neerleggen is er veel gebeurt. De mannen van het 

Rehab hebben de muren opgetrokken en het dak erop geplaatst. Het houten geraamte van het dak is eigenhandig 

door de mannen gezaagd. Eerst met paard en wagen geschikte bomen uit het bos halen om vervolgens de balken en 

planken te zagen welke nodig zijn. Nadat het geraamte geplaatst is zijn de zinken dakdelen erop gemonteerd en ziet 

het er al aardig af uit. 

 

Na een onderbreking van een aantal maanden (er moest eerst nog een ander gebouwtje worden afgebouwd) is men 

kortgeleden begonnen het plafond van de kerk te isoleren en met hout verder af te werken. Vanuit Believe in Oles’k 

werken we met calculaties, d.w.z. dat de mensen in Oekraine voor verschillende onderdelen een calculatie maken. 

Na goedkeuring van onze kant gaan de mannen de werkzaamheden uitvoeren. Op deze manier houden we de 

financiële kant goed in de gaten.  
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Ondertussen zijn wij 

(de deelnemersgroep van 2019) begonnen om de fundering van het andere gebouw (het 

multifunctioneel centrum, MFC) te graven. Een groot deel van de week hebben we nodig 

gehad om deze klus te klaren, toch hebben we nog tijd gevonden om het gat van de 

nieuwe septietank (3 bij 3 meter en 2 meter diep) uit te graven. Na ons vertrek naar 

Nederland hebben de mannen de fundering gestort, de riool leidingen aangelegd en 

de ondervloer gestort. Op dit moment is men druk bezig om de staalconstructie    

met wanden en dak te bestellen, dit zal binnenkort worden geplaatst. 

 

Al met al is het een heel geregel om dit op afstand een beetje te begeleiden maar 

we mogen dit met de hulp van onze Hemelse Vader met veel liefde doen. 

 

 
 
Bezoek aan gezinnen 

Het bezoeken van gezinnen is mij (Ria Broeksema) op het lijf geschreven. 
Helemaal nu ik er al 3 jaar kom en mensen je leren kennen. Ik wil een mooi 
voorbeeld aanhalen:  
 
In april 2017 waren we voor de 1e keer in Oles’k. Buiten spraken we met een 
vrouw. Ze vertelde ons emotieloos dat haar man 2 jaar geleden overleden was 
en dat haar jongste zoon, Vaciak, op een operatie aan zijn hoofd wachtte. Ik zei: 
“hoe redt u zich dan?” “Ik leef bij de dag” vertelde ze.  
 
In november 2017 brachten we voedselpakketten rond en zo kwamen we ook 
bij dit gezin binnen. Hier troffen we Vaciak aan in bed, liggend, met alleen een 
flesje water. Hij was alleen in huis, was gehandicapt en kon niet praten, Vaciak 
werd helemaal blij toen wij hem een tandenborstel gaven, dit maakte zo’n leuk 
rammelend geluid!! 
Al snel kwam de moeder binnen, ze werd blij toen ze zag dat Vaciak blij was. 
Ze vertelde ons toen het verhaal, dat de operatie van Vaciak mislukt was; hij 
kon nu niet meer lopen en was ook geestelijk beperkt geraakt door de operatie. 

Ze moest Vaciak soms alleen laten, omdat ze dan buiten aan het werk moest. Die week kwamen we nog een paar 
keer bij haar, en tijdens het laatste bezoek vroegen we haar waarmee we haar echt helpen konden; ze vroeg toen 
om een kinderwagen zodat hij met haar mee naar buiten kon gaan. Thuis gekomen hebben we hier over nagedacht 
en het gedeeld met anderen. Later kwam iemand op de vrijmarkt naar ons toe en zei: “Verderop hebben ze een 
mooie fietskar te koop. Is dat niet iets voor die gehandicapte jongen uit Oles’k?“.   
 
In juni 2018 gingen we voor het eerst met een groep mensen vanuit onze 
gemeente ‘de Ark’ naar Oles’k en we hebben toen de fietskar meegenomen. We 
brachten de fietskar samen met de groep: Wauw, wat waren moeder en ook 
Vaciak blij! 
We vertelden haar die week dat wij thuis ook voor Vaciak gingen bidden voor 
genezing. God is God van wonderen, want toen ik een jaar later weer door Oles’k 
reed, rende de moeder naar onze auto toe en riep: “Ria, Ria kom!!“.  
Ik dacht: “Is dit dezelfde vrouw die nu enthousiast naar mij toe rent?” Ik ging met 
haar mee en trots liet ze me zien dat Vaciak een paar stapjes kon lopen! Wat een 
gebedsverhoring. Ik was superblij voor hem. Maar wat ik eigenlijk nog mooier 
vond, is dat die vrouw, die 2 jaar geleden zo emotieloos haar verhaal vertelde, me 
nu uit de auto riep om dit mooie nieuws met mij te delen. Als ik dit schrijf raak ik 
hier weer van ontroerd!  
Dit is één van de vele verhalen die we daar mee mogen maken.  
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Winterhulp 
Begin februari 2020 zijn we weer naar Oles’k geweest voor winterhulp. Tijdens deze week hebben we 
voedselpakketten en kleding uitgedeeld. Met behulp van onze tolk, Ira, hebben we de taalbarrières weten te 
overbruggen en hebben we onze contacten weer bezocht (o.a. Andrii en Yuna, de leider van het Rehab en zijn vrouw 
en Sergeij en Tanya de begeleider van het rehab en zijn vrouw). Het was een fijn weerzien en een heel bijzondere 
week.  Mocht je willen weten wat we deze week allemaal gedaan hebben, bekijk de blog op onze site! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve groet en Gods zegen: 

 

Germon Offereins, 

Jeroen Rutgers, 

Miranda Sloots,   

Gaaije en Ria Broeksema 

Lennart en Rachel Mosselaar 

 

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief! Vind je het leuk om op de hoogte gehouden te worden? Meld je dan 

aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Ook kun je ons volgen op facebook en via onze website.  

Heb je vragen of wil je graag in gesprek? Stuur een mailtje naar info@believeinolesk.nl. 

 

Heeft dit verhaal je geraakt en wil je ons ondersteunen? Dit kan eenmalig of maandelijks via  

NL33 ABNA 04 0954 7352 

T.n.v. Stichting Worldpartners (ANBI) O.V.V: Project “Believe In Oles’k. 

 

Ook willen we jullie vragen om te blijven bidden voor de kinderen en de gezinnen in Oles’k en voor ons; dat ze de 

liefde van Jezus mogen ervaren en er hoop mag zijn voor de toekomst. Dat we als werkgroep naar God’s stem blijven 

luisteren en Hem volgen. Alles alleen ter ere van onze Vader. 

mailto:info@believeinolesk.nl

