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Hulp in coronatijd
Onze contactpersonen in Oekraïne en Wit-Rusland praten u bij

De reizen naar Oekraïne die gepland 
stonden voor maart en mei konden 
vanwege het coronavirus niet door-
gaan. Maar dat betekent niet dat er 
geen contact is! Dagelijks hebben we 
wel contact met onze contactpersonen 
in de zeven provincies in Oekraïne, 
waar we werkzaam zijn. En met Wit-
Rusland. Voortdurend komen er ook 
hulpvragen binnen, van uiteenlopende 
aard. Met deze nieuwsbrief willen we 
u dan ook bijpraten over het leven in 
Oekraïne en Wit-Rusland. En over de 
Joodse mensen die gesponsord wor-
den in het bijzonder. 
Dit is hoe het begon: ongeveer 
200.000 Oekraïners keerden terug uit 

Europese landen, waar ze werkten om 
geld te verdienen voor hun gezinnen. 
Lopend kwamen ze over de grens. En 
urenlang stonden ze in de rij. Nu zien 
we een omgekeerde beweging. Onder 
strikte voorwaarden mogen Oekraïners 
het land weer uit. En weer moeten ze 
lopend over de grens. En weer staan 
(!) ze urenlang in de rij; twaalf uur is 
geen uitzondering.
Met het uitbreken van de coronacri-
sis werden de zorgen nog groter dan 
ze al waren. Veel mensen kwamen 
zonder werk en dus zonder inkomen 
te zitten. En de regering kan haar bur-
gers financieel niet tegemoet komen. 
Levensmiddelen werden veel duurder. 

“Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, Heere.” Ps.94:18
“Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft.” Ps 72:12

Hulp blijft doorgaan, ondanks reisstop
Duizenden Oekraïners 
aan de grens
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Oudere mensen mochten het huis niet 
uit en konden dus niet aan eten ko-
men. Maskers dragen werd verplicht. 
Bussen reden niet meer, waardoor 
mensen die nog wel werk hadden, 
niet op hun werk konden komen. De 
Joodse organisatie Chesed moest van-
wege bezuinigen stoppen met bepaal-
de hulpprogramma’s. En zo kunnen 
we doorgaan.
Wat een geweldige zegen is uw steun 
voor deze mensen! We zien hierin 
Gods trouwe zorg voor Zijn volk! 

Noodhulpfonds
Naast de maandelijkse sponsoring die 
de mensen steeds krijgen, hebben 
we ook op heel veel andere manieren 
hulp kunnen bieden met de middelen 
uit het noodhulpfonds.
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  Mensen die niet meer naar de 
gaarkeuken konden, kregen voedsel-
pakketten thuis bezorgd

  Ouderen die de deur niet uit 
mochten en mensen met geringe 
inkomsten kregen voedselpakketten 
thuisbezorgd; ook Joodse mensen van 
buiten ons sponsorplan

  Mensen die geen inkomen meer 
hadden, kregen tijdelijk een dubbele 
sponsoring

 Desinfectiemiddelen en mond-
kapjes werden rondgebracht

  Mensen die geen thuiszorg van 
Chesed meer kregen vanwege be-
zuinigingen, kregen een sponsor via 
Roechama, waarvan de thuiszorg be-
taald kan worden
En nog steeds gaan we door met deze 
hulp. Daarnaast blijven we helpen in 
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allerlei andere situaties. Onze contact-
personen kennen alle gesponsorde 
gezinnen persoonlijk en weten waar 
nood is. Met deze noden komen ze bij 
ons. Dat kan variëren van reparatie 
van een geiser tot het betalen van een 
operatie. Van de betaling van een gas-
rekening tot een chemokuur of medicij-
nen. Van het aanleggen van stromend 
water tot betaling van de tandartsre-
kening. En ga zo maar door.
Omdat we de achterliggende maanden 
geen reizen konden maken, hebben 
we onze contactpersonen gevraagd 
informatie door te geven over het le-
ven in Oekraïne en Wit-Rusland.
Op de volgende bladzijden leest u de 
verhalen uit de verschillende provin-
cies.



Goedendag, lieve sponsors van Roe-
chama,

Hartelijk dank voor uw steun en hulp 
in deze moeilijke tijd; de tijd van strijd 
tegen de pandemie. Dank u wel voor 
uw liefde voor het Joodse volk en voor 
uw liefdadigheid en medeleven met de 
leden van de Joodse gemeenschap in 
Chmelnitski en Ternopol.
We voelen voortdurend uw hulp en de 
hulp komt altijd op tijd. Al het geld dat 
u extra hebt overgemaakt voor de 
strijd tegen het coronavirus, hebben 
we gebruikt om warme maaltijden uit 
te delen en voedselpakketten te ko-
pen. Vrijwilligers van Chesed hebben 
het rondgebracht naar degenen die 
hulp krijgen van Roechama en naar 
andere leden van onze Joodse ge-
meenschap. 
Om daar alleen maar ‘dankjewel’ voor 
te zeggen, is hetzelfde als niets zeg-
gen. Het is veel meer. Mensen voe-
len de warmte van uw hart en ze be-
grijpen dat u hen zelfs in zo’n moei-

lijke tijd niet zonder hulp en aandacht 
achterlaat. Ook al wonen jullie heel 
ver bij ons vandaan.
Hartelijk dank voor uw brieven, voor 
uw gebeden, voor het extra geld voor 
verjaardagen, dit is dubbel zo leuk! 
Dank u wel voor het sponsorgeld. 
Hiervan kopen de mensen voedsel en 
medicijnen. Gezinnen met kinderen 
kopen kleding en schoenen voor de 
kinderen. Velen betalen met het spon-
sorgeld de rekening van gas, water en 
licht; of ze kopen bouwmaterialen om 
hun flat te repareren.
De hulp van de sponsors van Roe-
chama is een zeer belangrijke ma-
teriële hulp. Het geeft de leden van 
onze Joodse gemeenschap het ge-
voel dat er voor hen gezorgd wordt 
en dat er aan hen gedacht wordt! Dit 
wordt vooral nu gevoeld, nu we een 
algemene ramp meemaken, het coro-
navirus. Veel mensen hebben geen 
contacten meer, nu ze niet meer naar 
Chesed kunnen.

Ik wil een kort verhaal delen over Ta-
mara:

“Mijn naam is Tamara. Ik wil jullie 
heel erg bedanken voor jullie hulp. Ik 
bevind me in een heel moeilijke situ-
atie. Niet zo lang geleden onderging 
ik een operatie aan mijn linkerbeen; 
het moest geamputeerd worden. Ik 
herinner me altijd met blijdschap jul-
lie bezoek aan mijn huis. Nadat ik jul-
lie ansichtkaart had ontvangen, was ik 
erg blij dat jullie mij niet vergeten zijn 
en zulke zieke mensen zoals ik hel-
pen. Jullie zijn het soort mensen dat 
me helpt mijn leven te verlengen. Be-
dankt voor het geld; ik koop er nu de 
medicijnen voor die ik echt nodig heb. 
Ik dank u nogmaals voor alles!! Ik 
wens u gezondheid en het allerbeste, 
vriendelijkheid, vreugde en menselijk 
geluk. ”

Van Ira, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Chmelnitski

‘We voelen de warmte 
van jullie hart!’
Chesed Chmelnitski en Ternopol
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Nu al enkele maanden is de pandemie 
van de coronavirusinfectie COVID-19 
aan de gang in Oekraïne. Op 16 juni 
waren er 33.234 bevestigde geval-
len van de ziekte in Oekraïne, 14.943 
genezen, 943 overleden en 758 nieu-
we gevallen van de ziekte per dag.
De provincie Tsjernovtsi, waar in maart 
de ziekte als eerste in het land werd 
ontdekt, blijft helaas leiden met de 
hoogste aantallen: 4082 besmettin-

gen, 1328 genezen, 166 overleden.
Helaas is het nog niet gelukt om de 
pandemie te stoppen, hoewel het 
land, volgens sommige veronderstel-
lingen, het hoogtepunt bereikt heeft. 
De bijzonder ernstige situatie in de 
provincie Tsjernovtsi is te wijten aan 
het feit dat veel mensen uit onze re-
gio in Europa werken, vooral in Italië. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
we de eerste besmetting van het land 
hadden en dat we het grootste aantal 
besmettingen hebben.

In verband hiermee blijft de regering 
ongekende maatregelen nemen.
Vanaf 13 maart werden in het hele 
land ernstige beperkingen ingevoerd 
en in Tsjernovtsi riep de gouverneur 
de noodtoestand uit. Op 17 maart 
werden alle cafés, winkels, instellin-
gen etc. in de stad gesloten, behalve 
apotheken, ziekenhuizen en banken. 
Vanaf 2 juni werden de maatregelen 
in het land versoepeld, maar in Tsjer-

novtsi en een aantal andere gebieden 
met veel besmettingen is er nog geen 
versoepeling in zicht.
Helaas heeft de versoepeling van de 
quarantaine in een aantal gebieden een 
nieuwe golf van zieken veroorzaakt. 
Daarom hebben de autoriteiten beslo-
ten de quarantainemaatregelen in 
Oekraïne te verlengen tot 1 augustus 
2020 en zal de overgang naar de vol-
gende fase van de versoepeling alleen 
worden toegestaan als aan een aantal 
voorwaarden is voldaan.

‘Onze provincie wordt
zwaar getroffen.’
Chesed Tsjernovtsi

Vandaag kregen de cafe’s en restau-
rants toestemming om open te gaan 
op de terrassen. Ook mogen er warme 
maaltijden afgehaald worden. Maar 
omdat gepensioneerden nog niet met 
het openbaar vervoer mogen (ze laten 
alleen dokters, politie en vrijwilligers 
toe), blijven we nog maaltijden bij 
hen thuis bezorgen. We brengen zo-
wel warme maaltijden als voedselpak-
ketten.

Met Gods hulp is de situatie in de 
Joodse gemeenschap in Tsjernovtsi 
vandaag de dag vrij stabiel. Helaas 
hebben we drie patiënten met coro-
navirus en twee mensen die hersteld 
zijn, maar verder is iedereen betrek-



kelijk gezond.
De mensen hebben zich, hoewel met 
moeite, al aangepast aan het nieuwe 
regime en de nieuwe regels. Alhoewel 
de mensen door alles wel lichamelijk 
en psychisch vermoeid zijn. Ondanks 
dat het zomer is, zijn veel oudere 
mensen bang om buiten te wandelen 
of met vrienden om te gaan. omdat 
ze beseffen dat ze tot de “risicogroep” 
behoren.
Bovendien mag je op openbare plaat-
sen alleen komen als je een masker 
draagt.
Zo zijn er bijvoorbeeld drie personen 
die hun maandelijkse sponsorgeld 
nog niet ontvangen hebben uit angst 
voor besmetting. Ze vragen deze be-
dragen voor hen op te sparen voor de 
toekomst.
De situatie is ook gecompliceerd door-
dat alle Joodse organisaties (synago-
gen, Chesed, enz.) praktisch volledig 
in quarantaine zijn gegaan. Het werk 
gebeurt nu achter gesloten deuren, 
zodat de Joodse mensen elkaar ner-
gens meer kunnen ontmoeten.

In deze moeilijke omstandigheden 
betekent jullie steun enorm veel, zo-
wel in moreel als in materieel opzicht. 
En vooral ook: de zekerheid dat ze 
niet aan hun lot worden overgelaten. 
Daarom zijn de mensen die door jul-
lie stichting gesponsord worden jullie 
zeer dankbaar voor jullie hulp en zorg 

in deze moeilijke tijd. Alle gesponsorde 
mensen krijgen maandelijks hulp; 39 
mensen in het kader van het “25-euro-
sponsorprogramma”, 28 mensen via 
het programma “Warme maaltijden”. 
Tegenwoordig is het erg moeilijk voor 
leden van de Joodse gemeenschap 
met lage inkomens om rond te komen. 
Daarom krijgen we veel verzoeken om 
mensen op te nemen in één van de 
twee hulpprogramma’s. 

We krijgen ook hulpvragen omdat een 
sponsor uit Engeland per 1 juni ge-
stopt is. Daardoor zitten veel mensen 
opeens zonder warme maaltijd. Het 
zou geweldig zijn als we tenminste 
enkele van deze mensen zouden kun-
nen helpen.
Een ander probleem betreft medicatie. 

Door de gedwongen isolatie en door 
stress is ook het aantal gewone ziek-
tes toegenomen; immers de mensen 
die wij helpen zijn veelal mensen op 
leeftijd. Het zou mooi zijn om een klein 
fonds op te zetten voor het financieren 
van spoedeisende medische zorg voor 
mensen in nood.
We begrijpen heel goed dat we het nu 
allemaal moeilijk hebben in deze tijd. 
Dus ik zou jullie stichting niet met hoge 
extra kosten willen opzadelen. Maar 
omdat de pandemie nog niet voorbij 
is, vragen we stichting Roechama om 
de mogelijkheden te onderzoeken om 
ten minste gedeeltelijk te voldoen aan 
de verzoeken van mensen in nood.

We zijn de Almachtige en de sponsors 
heel dankbaar voor hun voortdurende 
steun en hulp. En we geloven stellig 
dat we deze moeilijke tijd samen kun-
nen overleven.

Van Ella, 
onze contactpersoon bij de Joodse 
gemeenschap van Tsjernovtsi

Inhoud van een noodpakket
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Shalom lieve vrienden,

Hier een bericht uit Lvov. Ook wij heb-
ben te lijden onder de coronacrisis. 
Veel mensen zitten zonder werk, de 
regering geeft geen hulp. Economisch 
heeft iedereen het zwaar. En Chesed 
is ook gestopt met veel hulpprogram-
ma’s. 
Als gemeente mochten we niet sa-
menkomen. We kwamen wel samen in 
kleine huisgroepen. En onlangs heb-
ben we een samenkomst gehouden in 
de open lucht, in het bos. 
De mensen zijn heel dankbaar voor de 
extra hulp die ze in deze moeilijke tijd 
van jullie krijgen!
Hier volgen enkele brieven:

“Een groet uit Lvov. Enorm bedankt 
voor jullie liefdadigheidshulp. Daar-
door kan ik medicijnen kopen, want 
ik ben vaak ziek. Moge God jullie ze-
genen, Loedmila” 

“Lieve vrienden, Ik ben jullie erg dank-
baar voor de bewezen materiele hulp. 
Dit helpt mij te overleven in zo’n moei-
lijke tijd. Met hoogachting, Mara“

“Geachte vrienden uit Nederland, ik 
wil persoonlijk mijn erkentelijkheid 
uitdrukken voor jullie goedheid en 
barmhartigheid, voor de bewezen hulp 
en ondersteuning aan ons, Joden, die 
zich bevinden in de landen van de 
diaspora. De mens leeft altijd met 
hoop en geloof in God en te midden 
van hem omringende goede mensen. 
Mensen die ons willen helpen in onze 
nood hebben een enorm goed hart. De 
hulp die jullie bewijzen, is een voel-
bare ondersteuning en is een zegen. 
Ik spaar het geld voor de verwarming, 
want in de winter is het 15 graden in 
mijn flat. En een deel van het geld ge-
bruik ik voor voedselproducten.
Ik dank jullie, dat jullie je niet afzijdig 
houden van onze problemen. Samen 
kunnen we de wereld beter maken. 

We denken altijd aan u.
Met diepe hoogachting, Nina”

“Lieve vrienden, bedankt voor jullie 
materiële hulp. Ik gebruik die om le-
vensmiddelen en medicijnen te ko-
pen. De allerbeste wensen aan die 
mensen, die ons helpen. Moge God 
hun gezinnen helpen. Dank jullie wel.  
Natalja”

“We danken jullie voor de materiële 
hulp die ons in staat stelt te overleven 
in deze moeilijke tijd! Dankzij jullie 
kunnen we de noodzakelijke levens-
middelen en andere spullen kopen! 
We wensen jullie gezin gezondheid! 
Vzeva”

“Heel erg bedankt voor de hulp die 
jullie ons bewijzen. Het is een wezen-
lijke hulp om te kunnen leven en ze-
ker nu, tijdens de quarantaine, nu er 
geen werk is en we geen hulp krijgen 
van de regering. God zij dank voor jul-
lie! We houden van jullie. Sergey en 
familie”

Van Sergey, 
contactpersoon en voorganger 
Messiaanse Gemeente Lvov

‘Ik spaar het geld voor de 
verwarming in de winter.’
Messiaanse Gemeente Lvov

Mara

Eén van de bedankbriefjes

Samenkomst in het bos



Stichting Roechama helpt al heel veel 
jaar Joodse mensen in Transkarpatië. 
Gedurende deze tijd zijn ze niet alleen 
sponsors geworden voor onze Joodse 
mensen, maar ze zijn geworden als 
echte familieleden, die de behoeftige 
Joden van Transkarpatië helpen en 
ondersteunen.
Met het begin van de coronavirus 
pandemie en de daaropvolgende 
quarantaine, verslechterde  de situ-
atie in onze regio: mensen verlo-
ren hun baan, vooral degenen die in 
het buitenland werkten. Ze kwamen 
zonder inkomen te zitten en het werd 
onmogelijk om hun gezinnen van 
het meest noodzakelijke te voorzien. 
Vooral oudere mensen en gezinnen 
met kinderen hebben hulp nodig. He-
laas helpt onze regering zijn burgers 
op geen enkele manier. Daarom is de 
hulp van stichting Roechama echt van 
onschatbare waarde.
Dankzij de steun van sponsors hebben 
de Joodse mensen het aanmerkelijk 
beter: ze kunnen medicijnen kopen, 
zich laten behandelen, voedselpro-
ducten kopen en het meest noodzake-
lijke. Ze zijn ook erg dankbaar voor de 
kaarten die ze regelmatig van spon-
sors ontvangen.
Onze mensen, die door Roechama ge-
holpen worden, bellen voortdurend en 
vragen om hun dank over te brengen 
voor de hulp en steun.

In Uzgorod woont het gezin van Olga. 
Olga is weduwe en voedt haar 15-ja-
rige dochter Eva alleen op. Olga werkt 
als verpleegster in een sportrevalida-
tiecentrum. Vanwege de corona is het 
centrum nog steeds gesloten, hoewel 
veel bedrijven sinds 9 juni weer be-
gonnen zijn. Olga werkt dus nog niet. 
Voordat ze in quarantaine ging, werk-
te Olga ook nog parttime in een café, 

waar ze borden waste, maar ze ver-
loor dit werk. Ze heeft al drie maan-
den geen salaris ontvangen. Het gezin 
bespaart op alles. Toen het koud was, 
deden ze de verwarming niet aan, 
omdat ze anders de gasrekening niet 
konden betalen. Zonder de hulp van 
Roechama zou het gezin het niet heb-
ben overleefd. Alleen dankzij de spon-
sors kunnen ze voedsel, wasmiddelen 
en medicijnen kopen. 
Olga en Eva bedanken de sponsors 
van harte voor hun hulp in deze moe-
ilijke tijd. En ze kijken er naar uit dat 
jullie weer op bezoek komen.

Sergey woont in Mukachevo, hij is 
invalide van de 2e groep, zoals dat 
in Oekraine heet. Dit is de middelste 
groep, wat betreft de ernst.  Hij heeft 
een hartaandoening en open won-
den aan zijn benen, waardoor hij niet 
normaal kan leven. Veel geld is no-
dig voor behandeling en medicijnen. 
Sergey moet steeds twee soorten 
medicijnen slikken – voor zijn hart en 
voor zijn benen. Toen de quarantaine 
begon, werd de situatie in het gezin 
catastrofaal - de vrouw van Sergey 
kwam zonder werk te zitten (ze werkt 
als manicure) en ze werkt nog steeds 
niet. Het gezin leeft alleen van het 
pensioen van Sergey. Hij heeft een 
heel klein pensioen van 1700 grivna, 
omgerekend ongeveer 56 euro per 
maand. Een dochter die apart woont, 
helpt een beetje, maar ze heeft een 
eigen gezin en kan niet veel missen.

Daarom is Sergey de sponsors van 
stichting Roechama oneindig dankbaar 
voor hun maandelijkse hulp. Bijna al 
het sponsorgeld gaat naar medicijnen, 
en vaak hebben ze niet genoeg om het 
meest noodzakelijke te kopen.
“Veel dank aan de sponsors, mijn 
gezin en ik bidden voor jullie, zonder 
jullie hulp hadden we het niet gered.”

Zjenja woont in Mukachevo. Ze is al-
leenstaand, ze is nooit getrouwd ge-
weest en heeft geen kinderen. Al en-
kele jaren is haar gezondheid sterk aan 
het verslechteren, ze is bijna blind. Ze 
komt het huis niet uit, maar beweegt 
zich alleen in haar flat. Daarom heeft 
ze echt thuiszorg nodig; om het ap-
partement schoon te maken, eten en 
medicijnen te kopen en haar te helpen 
met aankleden. Aangezien Zhenja niet 
de indicatie “slachtoffer van de Holo-
caust” heeft, mag Chesed haar geen 
thuiszorg meer geven. Zonder de hulp 
van de sponsors van Roechama kan ze 
gewoon niet leven. De sponsors helpen 
met het betalen van de thuiszorg.

Van Yuditha, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Uzgorod in Transkarpatië

‘Zonder jullie hulp zou 
het gezin het niet 
hebben overleefd.’
Chesed Uzgorod, Transkarpatië

Sergey met zijn vrouw 
en dochter

Zjenja
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‘Zonder de sponsors uit 
Nederland zouden ze het
niet hebben gered.’
Chesed Vinnitsa

Ook het gezin van Elina heeft een 
zware tijd achter de rug. De man van 
Elina kreeg kanker. Hij onderging een 
heel gecompliceerde operatie. Dit 
bracht grote kosten mee. Roechama 
betaalde voor revalidatie en medicij-
nen voor de behandeling van oncolo-
gie. 

De drie gezinnen zeggen dat ze het 
zonder de hulp van de sponsors uit 
Nederland gewoon niet gered had-
den.

Van Tanja, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Vinnitsa

een bloedvat scheurde. Haar toestand 
was kritiek. Maar de gedachte dat 
haar drie meisjes als wezen achter 
zouden blijven, gaf haar kracht om te 
blijven leven. Eén van de drie meisjes 
is gehandicapt. In januari onderging 
dit meisje een succesvolle peesopera-
tie, gesponsord door Roechama, en 
sindsdien gaat het lopen steeds beter.

Alle gezinnen die gesponsord worden 
door Roechama, zijn de sponsors zeer 
dankbaar voor de hulp die ze krijgen. 
Maar ik wil drie gezinnen noemen als 
voorbeeld: het gezin van Janna, van 
Tamara en van Elina.

Gelijk al aan het begin van de qua-
rantaine verloor Janna haar baan. Ik 
belde steeds iedereen om te vragen 
hoe het ging en of er extra hulp nodig 
was. Janna vertelde me over haar si-
tuatie. Ze was heel bescheiden en zei 
dat er waarschijnlijk mensen waren 
die het nog slechter hadden dan zij. 
Zelden hoor je zulke woorden. Maar 
Janna had echt hulp nodig, omdat ze 
gewoon geen inkomsten had. Dankzij 
Roechama kon ze geholpen worden.

Tamara heeft een periode met heel 
veel zorgen achter de rug. Tamara, die 
weduwe is en moeder van een jonge 
drieling, onderging eerst een zeer ge-
compliceerde gynaecologische opera-
tie. In het voorjaar van dit jaar stond 
ze op de rand van de dood doordat er 

Janna en haar zoon

Tamara met de drieling

Elina met haar gezin



‘Ze moesten de flat uit 
omdat ze de huur niet 
meer konden betalen.’
Mes. Gem. Zhytthia, Uzgorod, Transkarpatië

hebt met een werkvisum, of als je 
voor een medische behandeling gaat 
of als je gaat emigreren.

Jullie hulp en ondersteuning is voor 
ons erg belangrijk, zeker in deze 
periode. Veel mensen zitten zonder 
werk en hebben helemaal geen in-
komsten meer. Bijvoorbeeld het gezin 
van Victoria en Sasja en hun dochter 
Alexandra. Moeder en dochter werk-
ten in een winkel, maar de winkels 
gingen dicht en ze kregen geen loon 
meer. Ze leefden alleen van de mini-
male invalide-uitkering van Sasja (hij 

heeft een halve arm) en van het spon-
sorgeld van Roechama.
Een ander voorbeeld is dat van het 
gezin van Christina. Haar man werk-
te in de bouw in Kiev, maar hij werd 
naar huis gestuurd en zijn salaris werd 
niet betaald. Hij zit nu thuis, met een 
vrouw en twee jonge kinderen. Jullie 
hulp was echt onmisbaar.
Ook het gezin van Oksanna kreeg 
hulp. Haar getrouwde zoon Viktor 
woonde met zijn vrouw en pasge-
boren baby in een flat in een andere 
stad. Hij verloor zijn baan en kon de 
huur niet meer betalen. Ze kregen te 
horen dat ze daarom de flat uit moes-
ten en stonden op straat. Ze kwamen 
naar Uzgorod en trokken bij moeder 
Oksanna in. Roechama hielp het gezin 
met aanschaf van babyspullen, Pam-
pers etc. Dat was een geweldige steun 
voor dit jonge gezin!
In deze periode kochten we ook mas-
kers, handschoenen, servetten, toilet-
papier, zeep, antiseptische middelen 
en brachten dit rond. Het was allemaal 
heel erg belangrijk!
We willen jullie allemaal dan ook heel, 
heel hartelijk bedanken voor al jullie 
liefde en jullie gaven!

Van Nadia, 
onze contactpersoon bij de Messiaanse 
Gemeente Zhytthia in Uzgorod.

minder mensen met de bus gaan.
In de eerste tijd van de crisis mochten 
mensen boven de 60-65 jaar het huis 
niet uit. Maar veel mensen wonen al-
leen, en ze hadden beslist brood, melk 
en andere levensmiddelen nodig. Wij 
hebben hen voedselpakketten ge-
bracht.

Inmiddels mogen Oekraïners het land 
weer uit, maar er zijn nieuwe regels 
voor mensen die de grens over willen. 
Ze moeten verplicht een levensverze-
kering hebben en ook een medische 
verklaring dat ze het virus niet heb-
ben. Zo’n certificaat kost 2000 grivna, 
dat is ongeveer 65-70 euro en is ook 
maar drie dagen geldig. En daarnaast 
gelden nog de regels: je mag alleen 
over de grens als je een officiële baan 

Shalom lieve vrienden,

In Oekraïne hebben we een zeer moei-
lijke situatie vanwege de quarantaine.
Veel mensen verloren hun baan en 
hun salaris.  Levensmiddelen zijn duur 
geworden.
Aan het begin van de quarantaine was 
het dragen van maskers verplicht, 
maar het was onmogelijk ze ergens 
te kopen. En zonder masker mocht 
je de winkel of apotheek niet binnen. 
We hebben ze toen speciaal voor onze 
Joodse mensen besteld.
Als iemand uit het buitenland terug-
keert naar Oekraïne, moet hij ver-
plicht twee weken in thuisquarantaine 
en mag dan 14 dagen het huis niet uit. 
Hij moet dan een app downloaden op 
zijn telefoon. Via deze app moet hij 
meerdere keren per dag foto’s sturen, 
zodat de politie ziet dat hij thuis is. 
De boete bedraagt 17 duizend grivna, 
ongeveer 565 euro. Mijn neef kwam 
terug en we hebben 14 dagen lang 
eten bij hem gebracht, zodat hij niet 
naar buiten hoefde.

Het was ook erg moeilijk dat er geen 
bussen reden. Voor veel mensen die 
nog wel werk hadden, was het moei-
lijk om op hun werk te komen. 
Onlangs begonnen de bussen weer 
te rijden, maar sommige chauffeurs 
lieten gepensioneerden de bus niet 
in. Vroeger was de bus voor gepen-
sioneerden gratis, maar nu hebben ze 
dat afgeschaft, omdat ze willen dat er 

Klaargemaakte hulppakketten
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‘Hoe moeten de mensen 
overleven?
Chesed Rovno

De provincie Rovno is één van de pro-
vincies met het hoogste aantal coro-
na-besmettingen. 
Er zijn vanaf maart gelijk alle strenge 
regels ingevoerd.

De bussen reden alleen nog maar van 
6.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 
22.00 uur. Dit was bedoeld om de 
mensen naar het werk en van het werk 
te brengen. Alleen mensen met een 
noodzakelijk beroep mochten er ge-
bruik van maken. Voornamelijk waren 
dat de mensen uit de medische sector. 
De marshroetka’s (kleine bussen, die 
niet bij elke halte stoppen) reden nog 
wel, maar ze reden allemaal de route 
met als eindpunt: het ziekenhuis.
Onlangs zijn de regels wat versoepeld. 
De bussen rijden weer de hele dag. De 
marshroetka’s rijden weer hun gewone 
‘marsroute’. En alle mensen mogen 
weer met de bus mee, zij het wel met 
een mondkapje. Alle zitplaatsen mo-
gen bezet zijn, maar er mogen geen 
mensen staan in de bus. Hierdoor 
staan mensen soms wel één of twee 
uur te wachten bij een halte. Vaak 
komt een bus aan en stapt er bijna 
niemand uit; er kan dan ook bijna nie-
mand bij. En soms rijdt de bus gewoon 

door. De bussen zijn alleen leeg aan 
het beginpunt en op het eindpunt.
Voor de thuiswerkers van Chesed, 
de patranas, had de directeur van 
Chesed toestemming geregeld bij de 
burgemeester. Zij mochten daardoor 
wel met de bus mee. Maar moesten 
ze tussendoor van de ene cliënt naar 
de andere, dan moesten ze lopen. Als 
het van het ene eind van de stad naar 
het andere eind was, mochten ze een 
taxi nemen. 
Bij een ramp wordt een vorige ramp 
snel vergeten, zoals bijvoorbeeld Af-
ganistan, Tsjernobil, Oost-Oekraïne. 
Zo gaat nu alle aandacht van de re-
gering naar de corona-crisis en de 
mensen die geholpen worden zijn 
de mensen die in de zorg werken. 
Zorgmedewerkers die direct met co-
rona-patiënten werken, hebben gelijk 
vanaf maart al 300% loonsverhoging 
gekregen. En nu heeft de president 
ook loonsverhoging beloofd aan de 
andere werkers in de zorg: 70% 
loonsverhoging voor artsen, 50% 
voor verpleegkundigen en 25% voor 
schoonmakers. Wanneer dit ingaat, is 
nog niet bekend. Maar voor alle an-
dere mensen is er geen hulp. Terwijl 
zij vaak zonder werk zitten en dus he-
lemaal geen inkomen meer hebben. 
Hoe moeten zij overleven?
De hulp van Roechama is heel belang-
rijk, bijvoorbeeld voor het gezin van 
Natasja en haar dochter Sasja. Na-
tasja is al jaren weduwe. Haar man 
dronk en heeft zich toen hij dronken 
was van het leven beroofd. Natasja 
bleef met Sasja achter. Ze werkte bij 
Chesed in het dagcentrum. Helaas zijn 
er heel veel programma’s van Chesed 
gestopt vanwege bezuinigingen; zo 
ook het dagcentrum. Natasja kwam 
zonder werk en Chesed bood haar 

een baan aan als patranas (thuiszorg) 
bij Joodse mensen. Helaas kreeg ze 
door het lichamelijk zware werk al 
snel rugklachten en belandde in het 
ziekenhuis. Na ontslag uit het zieken-
huis begon ze weer te werken, maar 
kwam al snel weer in het ziekenhuis. 
Nu werkt alleen haar dochter, die nog 
leert. Na de middag verkoopt ze kof-
fie in een koffiekiosk in de stad. Wat 
ze hiermee verdient, is niet veel. Het 
gezin is Roechama heel dankbaar voor 
de maandelijkse sponsoring.
Omdat een sponsor uit Engeland 
gestopt is, zijn er weer een aantal 
gezinnen in de problemen gekomen. 
We vragen of het mogelijk is voor deze 
gezinnen ook een sponsor te vinden.

Alle gesponsorde gezinnen brengen 
hun dank over. Jullie hulp is voor hen 
heel kostbaar en echt onmisbaar! 
Daarom namens alle gezinnen: har-
telijk dank!

Van Genna, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Rovno

Natasja en Sasja



‘Dank aan de Heere dat 
Hij mij eeuwig leven 
heeft gegeven.’
Mes. Gem. Minsk, Wit-Rusland

voor vlees en fruit. Nood is het ook, 
als mensen met een handicap geen 
hygiëneproducten kunnen kopen. Als 
ouders hun kinderen geen eten mee 
kunnen geven voor school. Als veel 
mensen een pensioen hebben, waar 
ze niet van rond kunnen komen. En 
in deze situatie zendt de Heer jullie. 
Veel mensen krijgen via jullie hulp 
en financiën en producten, waarmee 
ze het gezinsbudget kunnen aanvul-
len. Godzijdank voor al diegenen, die 
liefde delen. Moge de Heere Zelf jullie 
belonen door in al die noden te voor-
zien, waarin alleen Hij kan voorzien. 
Vladimir”

“Ik wil stichting Roechama bedanken 
voor de onschatbare hulp, vooral in 
deze moeilijke tijd. Jullie hulp is altijd 
belangrijk geweest voor ons, we ont-
vangen het nu al twee jaar. Maar ze-
ker nu, nu ik geen basisinkomen meer 
heb en de huur van de flat omhoog 
is gegaan. In deze moeilijke tijd zou 
het zonder jullie hulp onmogelijk zijn 
om te leven. Ik dank de Heere dat Hij 
voor mijn gezin zorgt door middel van 
zulke geweldige mensen, die bewogen 
zijn met onze problemen. We danken 
jullie en verheerlijken de Naam van de 
Heer. Wees gezegend!!! Sasja”

Van Vladimir, 
contactpersoon en voorganger van de 
Mess. Gem. in Minsk, Wit-Rusland

die leverschade veroorzaakte. Daarna 
kon ik niet meer werken. Ik kreeg 
een minimum pensioen. Dank aan 
de Heere dat Hij mij bewaard heeft 
en me eeuwig leven heeft gegeven 
door Jeshua. Jullie stichting helpt me 
zowel geestelijk als materieel. In deze 
moeilijke quarantainetijd krijg ik geld 
en eten. Dank voor jullie hulp. Want 
wat jullie doen, geeft kracht om te 
leven. Wees gezegend in alles . Met 
hoogachting en Gods liefde voor jul-
lie, Raisa”

“Lieve broeders en zusters van Stich-
ting Roechama, ik dank de Heere dat 
jullie in deze voor mij en mijn gezin 
zo moeilijke tijd ons niet in de steek 
hebben gelaten.  Zonder de voedsel-
pakketten en de financiële hulp zou 
het erg moeilijk zijn. Op het werk 
verloor ik door corona een derde van 
mijn inkomsten als bewaker. Het zou 
heel moeilijk zijn zonder jullie hulp. 
Jullie hulp is een grote zegen. Moge 
de Heere alle sponsors van Roechama 
zegenen. Uw broeder Igor” 

“Beste stichting Roechama, heel erg 
bedankt voor jullie hulp. Ik ben ge-
handicapt, ik weet niet wat ik zonder 
jullie hulp zou moeten beginnen. Ik 
heb een erg klein pensioen.  De finan-
ciën en de voedselpakketten helpen 
me heel erg. God zij dank voor jullie. 
Dzjon”

“Eer aan God voor Roechama en eer 
aan God voor degenen door wie de 
Heere het heeft georganiseerd, voor 
Wim en Ria en voor al degenen die hen 
helpen. We leven in een zeer moeilijke 
tijd en in een land waar grote nood is. 
Grote nood is het, als mensen niets te 
eten hebben. God zij dank is er nog 
niemand van de honger omkomen, 
maar veel mensen hebben geen geld 

Bij deze laat ik een aantal van de 
Joodse mensen hier in Wit-Rusland 
aan het woord, die jullie willen bedan-
ken voor de geweldige hulp: 

“Mijn naam is Zina. Ik ben erg dank-
baar voor de hulp die ik krijg om 
medicijnen en pampers te kunnen ko-
pen. Alles is zo duur; ik weet niet hoe 
ik zou moeten leven zonder die hulp. 
Moge de Heere jullie zegenen voor jul-
lie goede harten. Ik ben nu 81 jaar, 
ik weet niet hoeveel aardse dagen de 
Heer me nog zal geven. Maar ik geloof 
dat we in Zijn koninkrijk elkaar zul-
len ontmoeten. Hartelijk dank voor de 
hulp.”

“Mijn naam is Nina. Ik heb 6 kin-
deren. Vanwege de situatie met het 
coronavirus werk ik momenteel niet. 
De voedselpakketten en de financiële 
steun die we maandelijks via pastor 
Vladimir van Roechama ontvangen, is 
erg belangrijk voor ons gezin. We prij-
zen God dat Hij mensen medelijden 
en begrip geeft voor degenen die het 
niet makkelijk hebben, en dat Hij hun 
harten bereid maakt om te offeren.”

“Shalom, lieve vrienden in de Heer. 
Ik ben dankbaar en dank de Heer 
voor u en voor uw stichting, die hulp 
geeft. Voordat ik met pensioen ging, 
ongeveer 10 jaar geleden, werkte ik 
als kapper in een kelder. Daardoor 
liep ik een chemische vergiftiging op, 
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Met een dankbaar hart kijken we terug op alle hulp die we dankzij uw steun de Joodse mensen hebben kunnen bewijzen. En 
we kijken vooruit, in het vertrouwen dat we hen ook in de toekomst niet teleur hoeven stellen. Nog steeds geven we noodhulp, 
in verband met de coronacrisis. Maar ook alle andere projecten blijven we steunen. In deze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen 
welke hulp er allemaal gegeven wordt. We noemen er hieronder een aantal. En natuurlijk blijft het sponsorplan een enorm 
belangrijke, structurele hulp, die steeds belangrijker wordt. 
Voor elke willekeurige steun, in welke vorm dan ook, willen we u heel, heel hartelijk bedanken! 

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik 
was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek 

geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen… Voorwaar, Ik zeg u: 
voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” 

Matt. 25 : 35,36,40

Medische zorg
Oekraïne kent geen ziek-
tekostenverzekering. 
Dat betekent dat alles zelf be-
taald moet worden; van medicij-
nen tot operatie; van tand-
artsrekening tot chemokuur. 
Omdat de mensen die wij 
steunen weinig inkomsten heb-
ben, kunnen ze dit veelal niet 
betalen. Als stichting springen 
we dan ook vaak bij.

Gaarkeuken
In Transkarpatië en Tsjernovtsi 
betalen we voor de gaarkeuken. 
Omdat de mensen nog niet sa-
men mogen komen, worden de 
maaltijden nu thuis bezorgd. 
Soms als voedselpakket, soms 
als warme maaltijd. Het pro-
gramma “warm huis”, wat we 
ook ondersteunen in drie plaat-
sen, is deze week in Moekatsje-
vo weer voor het eerst begon-
nen. Via dit programma komen 
eenzame oudere mensen een-
maal per week bij elkaar voor 
een warme maaltijd en gezel-
ligheid.

Voedselpakketten
Altijd al deelden we voedsel-
pakketten uit, vooral rond de 
feesten. Maar nu in de corona-
tijd hebben we vele malen meer 
voedselpakketten uitgedeeld. 
Bovendien werden er allerlei 
belangrijke dingen toegevoegd 
aan de voedselpakketten, zoals 
mondkapjes, handschoenen, 
desinfectiemiddelen, toiletpa-
pier enz.


