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Inleiding 
Stichting BIO wil, in samenwerking met een aantal lokale mensen in Oekraïne, 
kansarme kinderen en hun ouders in het ‘vergeten’ dorp Oles’k ondersteunen. 
Er heerst veel armoede, veel bewoners zijn werkloos of hebben een heel laag 
inkomen. Door deze uitzichtloosheid grijpen ze veelal naar alcohol, waardoor ze 
zichzelf en hun kinderen verwaarlozen. 
 
Momenteel wordt er, op initiatief van onze Stichting een Multifunctioneel 
Centrum (MFC) gebouwd in nauwe samenwerking met EO Metterdaad via 
Worldpartners. De stichting ondersteunt het kinderwerk (o.a. met schoolspullen 
en een jaarlijkse projectweek met activiteiten) en hulpbehoevende gezinnen. De 
individuele behoeftes worden in kaart gebracht door middel van huisbezoeken 
die wij zelf organiseren in samenwerking met onze contactpersonen ter plaatse 
waar wij inmiddels een zeer warme relatie mee hebben opgebouwd. Deze 
mensen hebben inmiddels veel ervaring met westerse bedrijven die daar hulp 
bieden, waardoor zij goed op de hoogte zijn van onze denkwijze en gebruiken. 
 
De stichting zamelt financiële middelen in door vaste sponsors en door 
regelmatig inzamelingsacties te organiseren. 
 
SWOT analyse 
 
Sterktes: 
- Een christelijke drive om onze naaste te helpen zorgt er voor dat we 
gemotiveerd blijven om ons in te zetten voor de mensen in Oles’k 
- Door dit dorp meerdere malen per jaar te bezoeken en terugkoppeling te 
ontvangen over de resultaten van onze acties blijft ons team sterk gemotiveerd 
 
Zwaktes: 
- Door de cultuurverschillen komt het planmatig werken regelmatig in het geding 
- Werken buiten de EU zorgt soms wel voor problemen, zoals het lange wachten 
bij de grensovergang en andere regelgeving binnen het land Oekraïne 
- Doordat voor ons het cyrillisch handschrift onleesbaar is zijn wij afhankelijk van 
het vertrouwen dat wij hebben in de (Engels sprekende) lokale contactpersonen 
 
Kansen: 
- Doordat we een jaarlijkse projectweek organiseren worden westerse mensen 
bewogen voor mensen in armoede. Op deze manier creëren wij een stevig breed 
draagvlak voor ons project. 
- Door ons project hopen we ervoor te zorgen dat het ‘vergeten’ dorp Oles’k weer 
hoop en toekomst krijgt (dit zien we nu al gebeuren bij sommige families). 
 
Bedreigingen: 
- Giften op langere termijn zijn onzeker 
- Door de coronacrisis kunnen we momenteel de grens niet over en is het niet 
mogelijk om een projectweek te organiseren (door onze goede contacten kan de 
hulp wel op een bepaald niveau door blijven gaan) 
- Lokale contactpersonen die vertrekken uit het dorp / de omgeving 
 
  



Visie / Missie 
Wij willen alle gezinnen in Oles’k een hoopvolle toekomst bieden. 
 
Het MFC wordt een belangrijke plek in Oles’k waar dagelijkse activiteiten worden 
georganiseerd. Dit wordt in de ochtend een ontmoetingsplaats voor ouderen 
tegen eenzaamheid. En daarna een naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding 
en een warme maaltijd voor hen die geen veilig thuis hebben. 
 
Doelstelling lange termijn 
Op lange termijn moet het MFC zo georganiseerd zijn dat het een veilige plek 
wordt voor 30 à 40 kinderen per dag. Als ouderen elkaar gaan ontmoeten zullen 
ze elkaar ook gaan helpen en zal dit voor de kinderen ook een veiligere 
omgeving creëren. 
 
Huidige situatie 
Momenteel is het MFC in Oles’k in aanbouw in samenwerking met EO Metterdaad 
en Stichting Worldpartners. We hebben 2 keer een grote projectweek 
georganiseerd door met een grote groep vrijwilligers uit Nederland naar Oles’k te 
gaan. 
Tijdens die projectweken werd er meegebouwd aan het MFC, wat uit meerdere 
gebouwen bestaat. Daarnaast werd er beide keren een 4-daagse feestweek 
georganiseerd voor en met de kinderen waar circa 100 kinderen waren. 
In de projectweken werden er verder nog huisbezoeken gebracht aan 
hulpbehoevende gezinnen om ze voedselpakketten en kleding te brengen. 
 
Ook zijn we inmiddels 3 keer met een kleine groep naar Oles’k geweest om 
winterhulp te bieden. Hierbij werden voedselpakketten uitgedeeld. Tevens zijn 
tijdens die bezoeken de ontwikkelingen (onder andere de bouw van het MFC en 
de situatie in het dorp) doorgesproken met onze lokale contactpersonen. 
 
Dit jaar was het door corona helaas onmogelijk om de projectweek te 
organiseren. 
 
De afgelopen jaren zijn wij als groep aangesloten geweest bij Stichting 
Worldpartners, die ook onze giften beheerden en waaraan wij 10% van de 
ontvangen giften moesten afstaan voor hun ondersteuning (bv. voor de diensten 
van onze vertolkster). 
 
Omdat Worldpartners andere doelstellingen heeft, namelijk het ondersteunen 
van bedrijven in ontwikkelingsgebieden, willen wij als stichting zelfstandig en 
onafhankelijk verder gaan en daarom ook onze eigen financiën beheren. 
  



Activiteiten 
Door middel van jaarlijks terugkerende acties zamelen wij financiele middelen in 
voor ons project in Oles’k. 
 
Deze acties zijn onder andere de volgende: 
- Statiegeldinzameling: bij een aantal supermarkten wordt gedurende een 
bepaalde periode statiegeld ingezameld. Dit levert gemiddeld 1.000 euro per jaar 
op. 
- Kerstmarkt: door kerststukjes te verkopen op een kerstmarkt halen we jaarlijks 
zo’n 400 euro op (vanwege corona is het onzeker of dat dit jaar doorgaat) 
- Oliebollenactie: ieder jaar bakken we zo’n 2.300 oliebollen die zo’n 1.800 euro 
opleveren (de materialen zijn gesponsord door bedrijven) 
- Bloemenactie: verkoop van verse bloemen uit een kwekerij, die deze tegen 
een mooie prijs aan ons levert. Opbrengst zo’n 750 euro. 
- Koningsmarkt: op de koningsmarkt staan we elk jaar met een grote stand en 
verkopen allerlei 2e hands spullen die door diverse mensen worden aangeboden. 
Dit levert zo’n 750 euro per jaar op. 
- Klusteam: op aanvraag voeren een aantal handige mensen een klus uit 
waarmee we elk jaar wel zo’n 750 euro binnenhalen 
 
Alle acties kunnen in principe corona-proof doorgaan, alleen de kerst- en 
koningsmarkt zijn onzeker. De te verwachten opbrengst (excl. markten) van al 
deze acties zal dus zo’n 3.000 tot 4.000 euro zijn. Wellicht zullen er nog wat 
andere acties georganiseerd worden die hier niet tussen staan. 
 
Naast onze acties zijn er ook sponsoren die maandelijks of incidenteel een gift 
overmaken. Dit levert momenteel zo’n 160 euro per maand op. Daarnaast 
sponsort Baptistengemeente de Ark in Assen ons voor een jaarlijks bedrag van 
1200 euro. 
 
Tenslotte is het goed om te noemen dat de grote groep vrijwilligers die meegaan 
naar de projectweek ook ieder 350 euro inleggen voor de gemaakte kosten. Dus 
dat betekent dat vrijwel alle giften daadwerkelijk ingezet kunnen worden voor 
ondersteuning in Oles’k. 
 
  



Organisatie 
Stichting Believe in Oles’k 
Ijselstraat 13 
9406 TN Assen 
KVK 78272173 
RSIN 861326532 
 
Bestuur 
Gaaije Broeksema (voorzitter) 
Ria Broeksema (secretaris) 
Rutger de Vos (penningmeester) 
Miranda Sloots-Broeksema (bestuurslid) 
Germon Offereins (bestuurslid) 
Lennart Mosselaar (bestuurslid) 
Rachel Mosselaar-Stamhuis (bestuurslid) 
Jeroen Rutgers (bestuurslid) 
 
Het volledige bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen enkele 
vergoeding voor haar werkzaamheden. 
 
Financiën 
Ons doel is om alle giften uit te geven aan hulp in Oles’k, maar wel om een 
buffer aan te houden, waarmee we minimaal een jaar vooruit kunnen, mochten 
de giften om wat voor reden ook ineens wegvallen. 


