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Nog geen reizen mogelijk, 
maar de hulp gaat door

Al acht maanden hebben er geen 
reizen naar Oekraïne en Wit-Rusland 
plaatsgevonden; er zijn dus geen 
busjes met spullen gebracht en van-
zelfsprekend hebben we de gespon-
sorde mensen geen bezoek kunnen 
brengen. Maar we hebben onze ge-
liefde Joodse mensen in deze crisistijd 
niet in de kou hoeven laten staan. De 
hulp gaat niet alleen onverminderd 
door, maar in veel gevallen is er een 
schepje bovenop gedaan. In elke pro-
vincie of stad is er een contactpersoon 
van Stichting Roechama, die ons bijna 
dagelijks op de hoogte houdt van de 
omstandigheden waarin de gezinnen 
verkeren en van de noden die zich 
voordoen. Wekelijks worden ons ook 

nieuwe gezinnen aangeboden, die 
dringend een sponsor nodig hebben, 
bijvoorbeeld omdat er dure medicij-
nen moeten worden gekocht of omdat 
iemand zonder werk is geraakt. We 
hebben nog nooit nee hoeven zeg-
gen tegen gevraagde hulp, dankzij 
uw trouwe sponsoring en extra giften. 
Er is ook heel veel geld overgemaakt 
onder vermelding van ‘noodfonds’ en 
met dit geld hebben we zoveel extra 
kunnen doen!

In deze nieuwsbrief willen we u graag 
weer bijpraten. Hierin zijn we opnieuw 
niet zelf aan het woord, maar de con-
tactpersonen van de Joodse organi-
saties en de Messiaanse gemeenten 

“Hij zal de ellendigen van het volk recht doen… Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de 
ellendige, en wie geen helper heeft.” Psalm 72:4a,12

Noodhulp tijdens tweede golf

Lege Oekraïense wegen
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uit de verschillende provincies en 
steden in Oekraïne en Wit-Rusland.  

In de korte verslagen kunt u lezen wat 
er allemaal met uw hulp gedaan is de 
achterliggende maanden. Ook komen 
enkelen van de inmiddels ruim 400 ge-
sponsorde gezinnen of personen aan 
het woord. U kunt zodoende proeven 
hoe blij de mensen zijn met zowel de 
materiële als geestelijke hulp; met de 
aandacht, de kaarten, de bezoeken 
van de contactpersonen, de bemoedi- 
gingen en de gebeden. 
Velen worstelen echt om hun ‘finan-
ciële’ hoofd boven water te houden. 
Sommigen hebben schulden moeten 
maken, waardoor gas en licht afge-
sloten dreigen te worden. Ook in zulke 
gevallen springt Roechama bij.

In Nederland en de rest van Eu-
ropa is er tussen de eerste golf van 

het Corona-virus en de tweede golf 
een betrekkelijk stabiele periode ge- 
weest, waarin het dagelijkse leven bij-
na haar gewone gang ging en we zelfs 
volop vakantie konden houden. Gena, 
ons contactpersoon in Rovno, zei: “Bij 
ons is de eerste golf bijna direct over 
gegaan in de tweede golf.” En dan te 
bedenken dat Oekraïne nooit uit de 
economische crisis is geweest, onder 
andere vanwege de geldverslindende 
oorlog in het oosten van Oekraïne.  De 
regering doet dan ook nauwelijks iets 
om bij-voorbeeld werklozen te onder-
steunen of om bedrijven die geen in-
komsten meer hebben te helpen, zoals 
dat in Nederland wel gebeurt. Mensen 
zijn bang om corona te krijgen, niet 
alleen omdat het een ernstige ziekte 
is, maar ook vanwege de financiën. 
Want hoewel officieel behandeling in 
een ziekenhuis en medicijnen gratis 
zijn, moet in werkelijkheid voor alles 
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betaald worden. Een goede vriend uit 
Vinnitsa zei onlangs tegen ons tijdens 
een ‘skypecontact’: “Ik hoop niet dat 
ik corona krijg, want ik heb geen geld”.  

In dit verslag wordt duidelijk gemaakt 
hoeveel uw hulp betekent. We ervaren 
het als een grote zegen dat we zo met 
elkaar “ontferming” kunnen tonen aan 
Zijn volk. Om zo als het ware de ont-
fermende hand te zijn, die we namens 
de Messias Jesjoea mogen uitstrekken 
naar het Joodse volk. 
Van de Messias staat geprofeteerd: 
“Hij zal de ellendigen van het volk 
recht doen… Want Hij zal de arme 
redden die om hulp roept, en de el-
lendige, en wie geen helper heeft.” 
(Psalm 72:4a,12)



‘Ik dank God dat hij 
door jullie voor mij zorgt.’
Mes. Gem. Minsk, Wit-Rusland

u allen Gods zegen! Met hoogachting, 
Tatjana

Goedendag! Mijn naam is Alexander. 
Ons gezin bedankt stichting “Roecha-
ma” uit de grond van ons hart voor 
de hulp die we in deze moeilijke tijd 
als gezin kregen. Op dit moment zijn 
twee leden van ons gezin ziek van CO-
VID-19, de rest moet daarom in thuis-
isolatie blijven. Ik als vader heb geen 
vaste baan, waardoor ik al bijna drie 
weken geen inkomen heb. Dankzij de 
steun van Roechama hebben we toch 
eten en medicijnen. Prijs de Heer voor 
de mensen die zo trouw zijn, de Heere 
God zegene jullie! Alexander, Minsk

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

moet ik eten, incontinentiemateriaal, 
medicijnen, de flat enz van betalen. Ik 
zou niet weten hoe ik zou moeten le-
ven als ik niet door Roechama  gehol-
pen werd. Jullie hulp is een antwoord 
op mijn gebed. Heel erg bedankt voor 
jullie hulp. Zinaida

Ik wil mijn diepe en oprechte dank 
uitspreken aan stichting Roechama 
voor hun hulp! Mijn naam is Tatjana, 
ik ben 37 jaar. Ik ben gehandicapte 
van de eerste groep, ik zit in een rol-
stoel. In 2016 stierf mijn moeder aan 
een beroerte. Ik ontvang het mini-
mumpensioen, uw hulp is dan ook erg 
belangrijk voor mij. Ik dank God dat 
Hij door jullie voor mij zorgt. Ik wens 

Shalom, geliefde broeders en zusters,

Voorganger Vladimir, coördinator van 
Roechama in Wit-Rusland, wendt zich 
tot jullie. God zij gedankt voor de hulp 
die de Heere via jullie geeft. Dat we in 
een heel moeilijke tijd leven hoeft niet 
gezegd te worden. Het loon of pensi-
oen wat de mensen ontvangen is niet 
voldoende voor de elementaire din-
gen, zoals voedsel en medicijnen. De 
mensen bidden om hulp en Roechama 
helpt met voedselpakketten, medicij-
nen, incontinentiemateriaal, operaties 
etc. De hulp is een antwoord op de 
gebeden. En wat jullie doen is niet al-
leen hulp bieden. Jullie laten hierdoor 
ook de genade en liefde van God, van 
Jeshua zien. Het is de Heere zelf, die 
door jullie werk Zijn liefde en medelij-
den met de noden van Zijn volk toont. 
Moge de Heere jullie zegenen en ook 
jullie eigen noden beantwoorden.

Drie mensen die gesponsord worden, 
vertellen hieronder wat de hulp voor 
hen betekent.

Mijn naam is Zinaida, ik ben invalide 
van de eerste groep. Ik wil stichting 
Roechama heel hartelijk bedanken. 
Ik heb een invalidenpensioen van 
ongeveer 135 euro per maand. Daar 

Het gezin van Alexander

Zinaida

Tatjana



Lieve vrienden uit Nederland, 

We willen jullie allemaal heel erg be-
danken, vooral tijdens deze moeilijke 
periode vanwege het coronavirus.
Voor alle mensen in Oekraïne is jullie 
hulp erg belangrijk en echt noodzake-
lijk!

Dankzij Roechama hebben we veel 
financiële hulp kunnen bieden, naast 
de maandelijkse sponsoring van de 
gezinnen. Zo hebben we 1000 grivna 
-ongeveer € 33,50-  kunnen geven om 
de grasmaaier voor Vasili en Maria te 
repareren. Dit is erg belangrijk voor 
hen, want ze wonen in een dorp, en ze 
kunnen niet zonder grasmaaier.

Voor Vasja heeft Roechama een was-
machine gekocht! Dat was heel, heel 
belangrijk en noodzakelijk, want Vas-
ja’s vrouw is vorig jaar overleden. Nu 
woont Vasja met zijn zoon en dochter 
en hij helpt ook zijn getrouwde dochter 
Christina met de was. Christina heeft 
twee kleine kinderen. Ze woont in een 
ander dorp en in de herfst hebben zij 

vuil water in huis. Ze neemt de was 
mee naar haar vader en wast al haar 
kleren daar. De wasmachine is dus een 
zegen voor Vasja en zijn hele gezin! 
Bedankt vrienden voor deze aankoop!

Maya en Tsilya zijn twee zussen op 
leeftijd, die na de dood van de man 
van Tsilia bij elkaar zijn gaan wonen; 
Maya was nooit getrouwd. Vanwege 
de quarantaine konden ze het huis 
niet uit! We bezochten hen vaak en 
brachten spullen. Ook gaf Roechama 
1000 grivna - ongeveer  € 30 - zodat 
ze naar de tandarts konden! Het was 
een enorme hulp voor hen!

Ook Jaroslav Rotman kreeg van Roe-
chama 2.000 grivna, ongeveer € 67,-  
Zijn gebit was gebroken en hij kon niet 
meer eten of praten. Bedankt voor de 
hulp!

Loeba heeft grote zorgen over haar 
kleindochter Sofia. Bij haar werd een 
tumor in haar hoofd geconstateerd. 
Het meisje is 11 jaar oud. Roechama 
heeft 4.000 grivna - ongeveer €134 
- gedoneerd voor de behandeling van 
het meisje. En in september nogmaals 
4000 grivna. De hele familie is erg 
dankbaar! Een week geleden zeiden 

‘De belangrijkste bemoedi-
ging voor de mensen is het 
Woord van God.’
Mes. Gem. Zhytthia, Uzgorod, Transkarpatië

Een nieuwe wasmachine voor Vasja

Lege stoelen in het kantoor bij Zhytthia

Tsilya en Maya

Jaroslav
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dat artsen dat ze haar verder niet kon-
den behandelen. Maar de hele fami-
lie bidt en vertrouwt op de Heer voor 
haar genezing!
Een paar dagen geleden belde Loeba 
en zei dat het met Sofia wat beter 
ging en dat ze weer wat gevoel in haar 
arm kreeg. We bidden en vertrouwen 
de Heer verder!

In september hebben we alle gezinnen 
met kinderen uit het adoptieplan 500 
grivna - €16,75 – gegeven om school-
spullen te kunnen kopen. Alle boeken, 
schriften, pennen etc moeten namelijk 
zelf gekocht worden. Voor veel ouders 
is dit vanwege de financiën een pro-
bleem. Zo ook voor familie Maleta. Zij 
zijn heel erg dankbaar voor de steun! Verder betaalden we een oogoperatie 

voor Svetlana, kochten we een water-
koker voor Lilya. En zo kunnen we nog 
wel doorgaan. Deze materiele steun is 
heel belangrijk en echt onmisbaar!

We zijn ook heel dankbaar dat jullie 
de huur van ons kantoor betalen! Het 
kantoor kan vanwege corona nu geen 
dienst doen als samenkomstruimte, 
maar we kunnen er wel mensen af-
zonderlijk ontmoeten. En ook kunnen 
we er pakketten klaarmaken, mensen 
schrijven en mensen bellen!

Maar we willen ook iets vertellen over 
de geestelijke ondersteuning, die ook 
heel belangrijk is!
Nu we niet bij elkaar kunnen komen op 
de sabbat, bellen we elke dag mensen 
op. We praten met hen, bidden door 
de telefoon met hen en geven ge-
tuigenissen aan elkaar door. En we 
proberen ook mensen te bezoeken, 
vooral degenen die eenzaam zijn of 
een geliefde verloren hebben. Op deze 
manier ondersteunen we de mensen 
geestelijk en moreel.

Maar de belangrijkste bemoediging 
voor de mensen is het Woord van God. 
Daarom hebben we bijvoorbeeld voor 
elk gezin psalm 23 (in het Russisch ps. 
22) af laten drukken op een heel mooi 
versierd blad en met grote letters. De 
Heere is mijn Herder… 

Ook wensen we elke vrijdag ieder-
een shabbat shalom. We sturen dan 
per telefoon een boodschap met een 
bemoediging en met een gedeelte 

uit het Woord van God. Gedeelten 
uit de wekelijkse Tora-lezing, als ook 
gedeelten uit het Nieuwe Testament. 
Met Loofhuttenfeest stuurden we alle 
mensen de link van het lied ‘Kom zing’ 
van de nieuwe kinder-CD van Chris-
tian, plus de vertaling! Iedereen was 
er zo blij mee! Dit lied laat de liefde 
van jullie volk voor Israël en voor ons 
allemaal zien!

Heel, heel erg bedankt voor al jullie 
liefde, jullie steun en voor alles wat 
jullie doen voor de Joodse mensen in 
Oekraïne!

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

De familie Maleta

Psalm 23 voor de mensen
De wekelijkse sabbatsgroet-app
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Shalom lieve vrienden,

Onze provincie L’vov  is ook zwaar ge-
troffen door het Covid-19 virus. Heel 
veel mensen zijn tijdens deze tweede 
golf ziek geworden en ook velen zijn 
overleden. In de zomer waren veel 
mensen weer gewoon gaan leven en 
niet langer bang. Daardoor is het ver-
ergerd. Vanaf 25 oktober willen ze 
daarom weer quarantaine invoeren. 
Onze gemeente komt ook alleen nog 
in kleine groepen samen. We komen 
op maandagavond samen met de 
leiders van de huisgroepen, op woens-
dag wordt er onderwijs gegeven, op 
donderdag vindt ‘warm huis’ plaats 
en op de sabbat, van vrijdagavond tot 
zaterdagmorgen is er het nachtgebed. 
Overdag op de sabbat hebben we een 
dienst; we komen dan in twee groe-
pen samen.

De hulp van de sponsors is in deze tijd 
meer dan ooit nodig! Hieronder enkele 
briefjes van mensen die gesponsord 
worden en die hun dankbaarheid wil-
len uiten.

Geachte sponsors,
Ik ben 72 jaar, invalide van de tweede 

groep, mijn pensioen bedraagt 60 
euro per maand, Het pensioen van 
mijn vrouw bedraagt ook 60 euro per 
maand, wat helemaal opgaat aan gas, 
water en licht.  Dus jullie kunnen zelf 
wel begrijpen wat jullie hulp voor ons 
betekent!! Dank jullie wel dat jullie 
goed begrijpen wat het woord ‘tsa-
daka’ betekent. 
Met oprechte hoogachting, Joeri 

Onze lieve vrienden,
We leven allemaal in een moeilijke tijd. 
En dat jullie in deze tijd nog de moge- 
lijkheid vinden om ons te helpen, stemt 
ons tot grote dankbaarheid. Alleen 
nobele mensen kunnen zo handelen. 
Heel hartelijk bedankt daarvoor! Jullie 
ondersteunen mij heel erg. Ik bid voor 
jullie. Ik wens jullie geluk, een goede 
gezondheid en voorspoed. 
22 oktober, Loeda 

Lieve vrienden,
Jullie steun in deze moeilijke tijd is 
heel erg kostbaar. Mag het goede, wat 
jullie voor ons doen, vele malen groter 
tot jullie terugkeren. Wie overvloedig 
zaait, zal overvloedig oogsten.
Moge de Heere jullie en jullie huis ze-
genen. Amen.
Met liefde en dankbaarheid, Anelina 

Hartelijk bedankt voor de materiele 
hulp die jullie mij bewijzen. Daardoor 
kan ik medicijnen kopen. Loedmila

Van Sergey, 
contactpersoon en voorganger 
Messiaanse Gemeente Lvov

‘Mijn pensioen bedraagt 
60 euro per maand.’
Messiaanse Gemeente Lvov

Joeri
Eén van de bedankbriefjes

Een huisgroep

Anelina



Onze lieve vrienden,

Al mogen jullie nog niet naar Oekraïne 
reizen vanwege corona, de hulp van-
uit Nederland gaat gewoon door. En 
is zelfs alleen maar meer geworden! 
We willen jullie graag laten weten hoe 
dankbaar de mensen zijn. We kunnen 
onmogelijk alles vertellen in een kort 
stukje. Maar hieronder volgen enkele 
verhalen.

Natasja woont in Mukachevo. Ze is 
nooit getrouwd geweest en woonde 
altijd met haar zus samen, maar die 
is jaren geleden overleden. Ze is een-
zaam, ze heeft geen kinderen en he-
lemaal geen familie.  Haar inkomen is 
een klein pensioen, en als Roechama 
Natasja niet onder haar hoede had ge-
nomen, zou ze het nauwelijks hebben 
overleefd. Vroeger kon Chesed haar in 
materieel opzicht helpen, maar van-
wege de bezuinigingen kan dat niet 
meer. Tijdens de epidemie groeide 
Natasja’s schulden voor gas, water 
en licht. Als Roechama niet te hulp 
was geschoten – Roechama betaalde 
de schuld -  zou het gas zijn afgeslo-
ten. Natasja kon ook naar de tandarts 
dankzij geld van de sponsors. 
“Ik heb geen eigen gezin, maar Roe-
chama is mijn gezin geworden, dat 

mij helpt en ondersteunt in moeilijke 
tijden.”

Valeri en Maria wonen in Uzhgorod; 
ze hebben geen kinderen. Ze zijn al-
lebei al jaren ziek. Het grootste deel 
van het pensioen wordt besteed aan 
medicijnen. Roechama helpt hen al 
jarenlang en dat is hun redding. Met 
de komst van het coronavirus is het 
voor hen nog moeilijker geworden. 
Omdat ze allebei tot de risicogroep 
behoren, komen ze nauwelijks meer 
buiten; vooral Valeri niet. Dankzij de 
financiële hulp en de morele steun 
van Roechama kunnen Maria en Valeri 
voedsel, medicijnen en hygiënepro-
ducten kopen. Ze zijn altijd blij met de 
ansichtkaarten, die ze van de spon-
sors ontvangen. Het is erg belangrijk 
voor hen dat er mensen zijn die om 
hen geven.
“We missen jullie heel erg en hopen 
dat jullie zo snel het weer mogelijk is 
bij ons op bezoek komen.”

In Uzhgorod  woont Jelena met haar 
kleinzoon Vanya. Vanya’s moeder is 
overleden, zijn vader heeft het gezin 
al jaren geleden in de steek gelaten. 
Vanaf zijn geboorte is hij opgevoed 
door zijn oma Jelena. Roechama helpt 

hen al jaren. Het gezin leeft in zeer 
moeilijke materiële omstandigheden, 
er is niet genoeg geld voor gas, wa-
ter en licht, kleding, medicijnen etc. 
Vanya groeit erg snel, hij is al langer 
dan zijn grootmoeder.
Zonder de hulp van de sponsor zou het 
gezin deze moeilijke tijd niet hebben 
overleefd. Jelena werkte als postbode, 
maar toen de corona-epidemie begon, 
verloor zij haar baan. Toen werd het 
helemaal moeilijk voor hen.  Maar nu, 
God zij dank, werkt ze weer en betaalt 
ze geleidelijk haar schulden af. Vanya 
en Jelena waarderen de hulp van Roe-
chama enorm en bedanken hun spon-
sors voor hun langdurige steun.
“We kunnen niet wachten tot de pan-
demie voorbij is en jullie weer bij ons 
kunnen komen! Bedankt voor jullie 
steun!”

Van Yuditha, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Uzgorod in Transkarpatië

‘Ik heb geen gezin, maar 
Roechama is mijn gezin.’
Chesed Uzgorod, Transkarpatië

Jelena met haar kleinzoon

Natasja
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‘Ik weet zeker dat er 
mensen zijn die aan mij 
denken en voor mij bidden.’
Chesed Vinnitsa

iets wat tegenwoordig zo zeldzaam is 
in deze wrede wereld.

Na een ernstige operatie kon Georgi 
niet meer praten. Met behulp van een 
stemprothese zou dat wel mogelijk 
zijn. Al meer dan twee jaar levert Roe-
chama nu deze prothese. Georgi is erg 
dankbaar voor deze hulp, omdat hij 
zonder deze prothese niet zou kunnen 
spreken.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Maar 
namens alle gesponsorde gezinnen in 
de provincie Vinnitsa willen we zeg-
gen: Heel, heel hartelijk dank voor 
jullie trouwe zorg!

Van Tanja, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Vinnitsa

Kostja brak zijn dij op het werk en 
aangezien hij onofficieel werkte, krijgt 
hij geen enkele uitkering van de staat. 
Roechama betaalde voor de metalen 
plaat, die tijdens de operatie in hem 
werd geïmplanteerd om de genezing 
van de fractuur te versnellen. De duur 
van zijn volledige revalidatie is on-
geveer 6 à 7 maanden. Kostya zit al 
een hele tijd in het Roechama-project 
en zegt: “Ik weet zeker dat er mensen 
op deze wereld zijn die aan mij den-
ken en voor mij bidden. En zolang dit 
zo is, kan er niets ergs gebeuren!“

Nikolai is gehandicapte van de 1e 
groep, zoals dat in Oekraïne heet. De 
eerste groep is de meest ernstige. Hij 
kreeg bij griep complicaties, meningi-
tis en een beroerte. Hij heeft ook een  
hartoperatie gehad. In het gezin, met 
twee minderjarige kinderen, is zijn 
vrouw de enige die werkt. De man 
lijdt veel omdat hij hen niet kan hel-
pen. De hulp van “Roechama” gaat 
naar medicijnen voor Nikolai. Hij is hier 
erg dankbaar voor en hoopt dat wan-
neer de epidemie afneemt, hij in staat 
zal zijn om zijn sponsor te ontmoeten. 
Hij wil hen persoonlijk bedanken, om-
dat ze niet onverschillig zijn geweest; 

De situatie in Oekraïne is wat de epi-
demie betreft slechter geworden. In de 
provincie Vinnitsa zijn er niet heel veel 
gevallen, maar de meesten van hen, 
ongeveer 60%, belanden wel in het 
ziekenhuis omdat ze heel erg ziek zijn. 
In het ziekenhuis in de stad Vinnitsa 
zijn daardoor alle bedden bezet. Dat 
betekent dat inwoners van Vinnitsa nu 
naar ziekenhuizen in andere steden in 
de provincie worden gebracht. Tegen 
deze achtergrond is de hulp van Stich-
ting Roechama vele malen groter en 
belangrijker geworden. We willen een 
aantal voorbeelden noemen.

Het gezin van het gehandicapte meis-
je Vika kwam in grote problemen: de 
waterleiding in het huis sprong en het 
water stroomde langzaam over de fun-
dering. De reparatie was moeilijk en 
duur. Het gezin kon dit onmogelijk be-
talen. Vika’s moeder Tanja heeft geen 
baan vanwege de constante zorg voor 
Vika. En de vader van Vika, die overi-
gens altijd dronken was, is overleden. 
De hulp van sponsors uit Nederland 
was in deze situatie van geweldig be-
lang en echt onmisbaar. Tanja begon 
te huilen toen onze contactpersoon 
belde en zei dat stichting Roechama 
hen wil helpen. Bij het overmaken van 
het geld zei Tanja: “Onze staat geeft 
niet om ons, zoals Roechama! Moge 
G’d hen in alles helpen.”

In het huis van Vika

Kostja

Georgi



Shalom, onze lieve vrienden,

We willen jullie heel erg bedanken 
voor jullie maandelijkse hulp aan onze 
Joodse mensen.
In deze moeilijke tijd vanwege het be-
strijden van de pandemie, is jullie hulp 
zeer noodzakelijk voor de leden van 
onze Joodse gemeenschap. Zij zijn 
jullie dan ook zeer dankbaar!

We willen ook met jullie delen waaraan 
het maandelijkse sponsorgeld besteed 
is. 
Het grootste gedeelte van het spon-
sorgeld, namelijk ongeveer tachtig 
procent, is gebruikt voor voedsel en 
medicijnen. Het overige gedeelte is 
gebruikt voor verschillende doelein-
den.
Er zijn huishoudelijke apparaten van 
gekocht, schoolspullen voor de kin-
deren, kleding en schoenen. En ook 
zijn er gesponsorde gezinnen die het 
gebruikt hebben om de vaste lasten, 
gas, water en licht, van te betalen.  
Als we zeggen dat iedereen dankbaar 
is, is dat hetzelfde als niets zeggen. 
Woorden schieten namelijk tekort 
om de dankbaarheid van de gespon-
sorde mensen uit te drukken. Onze 
mensen zijn zo dankbaar, dat er spon-
sors in hun leven zijn die in verdriet 
en vreugde naast hen staan. Trouwe 
sponsors, die hen elke maand finan-
cieel steunen. Die hen ook steunen 
met gebeden. En niet te vergeten 
de prachtige kaarten, die ze uit Ne-
derland ontvangen. Kaarten die met 
de hand en met liefde gemaakt zijn. 
Olga, een alleenstaande moeder van 
twee kinderen, zegt hier het volgende 
over: ”We willen jullie heel hartelijk 
bedanken voor de kaarten. Ze krikken 
onze stemming op en verwarmen ons 
hart.”

Lieve vrienden, geachte sponsors!
Dank jullie wel voor jullie hulp en 
steun, dank jullie wel voor jullie warme 
hart! 
Heel erg bedankt ook dat Roechama 
altijd positief reageert op onze brieven 
met verzoeken om extra hulp of steun. 
Ook als we nieuwe mensen aandragen 
waarvoor een sponsor dringend nodig 
is, krijgen we altijd een positief ant-
woord. Nooit hebben we tevergeefs 
een beroep op jullie gedaan.
Door al deze dingen voelen wij als 
Joodse gemeenschap de warmte van 
jullie hart. Daarom nogmaals, heel 
hartelijk dank!

Van Ira, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Chmelnitski

‘Woorden schieten tekort
om de dankbaarheid uit
te drukken.’
Chesed Chmelnitski en Ternopol

Olga, met haar twee kinderen, toont een kaart uit Nederland

Voedselpakketen 
worden uitgedeeld
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Helaas verspreidt de tweede golf van 
de COVID-19 pandemie zich vandaag 
over de hele wereld. De tweede golf 
is vooral actief in Frankrijk, Spanje, 
en ook tot voor kort in Israël. Maar in 
deze landen zijn democratische reger-
ingen, die zich verantwoordelijk ge-
dragen tegenover hun volk.
 
Helaas zien we in Oekraïne een heel 
ander beeld en met name hier in Tsjer-
nivtsi. Onze stad is weer benoemd tot 
“rode zone”. Maar dat verandert nog 
niets. In het begin van de tweede golf 
heeft de regering geprobeerd de quar-
antainemaatregelen aan te scherpen, 
aangezien dit in maart een positief re-
sultaat opleverde. Maar op dit moment 
bestaan deze maatregelen alleen op 
papier, om de volgende redenen.
Ten eerste waren er op 25 oktober 
verkiezingen van burgemeester en 
bestuur. Toen bleek dat politiek en 
bedrijfsleven belangrijker zijn dan de 
gezondheid van de burgers.
Ten tweede, er waren protesten van 
kleine bedrijven. Want mensen moeten 
hun gezin eten geven, en de regering 
helpt helemaal niet, in tegenstelling 
tot landen in het Westen.

Ten derde komt dit door de vermoe-
idheid en de wanhoop van de bevol-
king zelf.     
Om deze redenen worden de ver-
scherpte coronamatregelen overal 
tegengewerkt.
Sommige burgemeesters en gemeen-
ten spraken zich openlijk uit tegen de 
president, en bijna alle lokale autori- 
teiten hebben in het geheim de beslis-
singen van de regering geboycot.
De regering en de president hebben 
besloten om een conflict uit de weg 
te gaan en eigenlijk “een oogje dicht-
geknepen” nu hun eigen beslissingen 
genegeerd worden.
Als gevolg hiervan hebben we een 
sterke toename van de besmettingen, 
ziekenhuizen raken snel vol en er zijn 
niet genoeg artsen.

De medische kosten moeten zelf be-
taald worden. Volgens persberichten 
bedragen de kosten voor de behan-
delingen van corona ongeveer 35.000 
grivna, ongeveer 1080 euro. Bijna 
niemand van de gepensioneerden 
heeft zoveel spaargeld, vooral als je 
bedenkt dat hun maandelijks pen-
sioen slechts 50 à 100 euro bedraagt. 
Bovendien hebben de ziekenhuizen 
mogelijk niet genoeg bedden en be-
ademingsapparatuur. Daarom zijn de 
leden van onze Joodse gemeenschap 
doodsbang dat ze naar het ziekenhuis 
moeten. Ze proberen zichzelf en an-
deren te beschermen, daarom zijn er 
tot op heden, dank aan G’d, niet veel 
zieken in onze gemeenschap. 

In verband met het bovengenoemde 
wordt de hulp die Stichting Roechama 
hier aan de armen verleent nog be-
langrijker. Dankzij deze hulp kunnen 
mensen in nood gratis maaltijden krij-
gen via het programma “gaarkeuken’. 

Ook kunnen ze dankzij het sponsor-
programma van 25 euro per maand 
extra voedsel en/of medicijnen ko-
pen; of de energierekeningen betalen, 
die weer zijn gestegen. En ook heel 
belangrijk, ze voelen zich niet langer 
hulpeloos bij een dreiging, dankzij het 
programma ‘Noodhulp’.  
En ook uw morele hulp is van bijzonder 
belang! De kaarten zijn een enorme 
bemoediging.
Uw steun aan de mensen van onze 
gemeenschap is echt van onschatbare 

‘Dankzij het programma
‘Noodhulp’ voelen mensen
zich niet langer hulpeloos.’
Chesed Tsjernovtsi

waarde! Alle leden van de Joodse ge-
meenschap zijn u zeer dankbaar voor 
de uitgebreide steun die u ons geeft. 
We hopen allemaal van harte dat onze 
samenwerking met Stichting Roecha-
ma zal worden voortgezet!

Van Ella, 
onze contactpersoon bij de Joodse 
gemeenschap van Tsjernovtsi

De gaarkeuken

Voedselpakketten en medicijnen
worden bij de mensen gebracht



‘De patiënt moet alle 
kosten zelf betalen.’
Chesed Rovno

Nu al acht maanden woedt in Oekra-
ïne, net als in de hele wereld, het 
coronavirus. Het ging ook Rovno niet 
voorbij. In het begin van de epidemie 
werden in Oekraïne 150-200 mensen 
ziek en stierven er  5-6 mensen. Maar 
nu loopt het aantal besmettingen op 
naar duizenden en het aantal doden 
naar honderden. De laatste dagen 
zijn de besmettingen opgelopen naar 
7500 en er stierven 140-145 mensen 
per dag. In de provincie Rivne zijn al 
17730 mensen positief getest en er zijn 
222 mensen overleden. (geschreven 
op 26-10-2020- RV) Het land is weer 
in quarantaine gegaan; dit zal duren 
tot 31 december. Dit betekent dat veel 
mensen, vooral jonge leden van onze 
Joodse gemeenschap, zonder werk en 
zonder inkomen zullen komen te zit-
ten. De winter komt eraan, het stook-
seizoen begint. De energierekeningen 
zullen sterk stijgen en hoger worden 
dan het inkomen van gezinnen. En je 
moet ook eten en medicijnen etc. ko-
pen.

In Oekraïne is verklaard dat het coro-
navirus wordt behandeld op kosten 
van de staat. In werkelijkheid moet de 
patiënt alle kosten zelf betalen. En dit 
kan oplopen van 100 tot 165 euro per 
dag. Bovendien zijn de door artsen 
voorgeschreven medicijnen vaak niet 
te verkrijgen in de apotheek. Ik ging 
zaterdag naar 6 apotheken en kon 
het door de dokter voorgeschreven 
medicijn tegen hoge bloeddruk ner-
gens kopen. De prijs van medicijnen 
is bovendien erg hoog, hoger dan in 
Europa.

Onze Joodse gemeenschap werd 
ook getroffen door de epidemie. En 
er zijn mensen overleden. Dit zijn 
voornamelijk ouderen, maar er zijn 
ook jongeren bij. We proberen te 
voorkomen dat oudere mensen naar 
buiten moeten voor boodschappen 
of eten. Met de hulp van vrijwilligers 
zorgen we dat ze voedselpakketten en 
warme maaltijden thuis bezorgd krij-
gen. Veel activiteiten voor de kinderen 
doen we nu online. En anders met niet 
meer dan 10 kinderen. 
Chesed verleent in Rovno hulp aan 
mensen van de Joodse gemeenschap. 
Maar die hulp is vooral voor de slacht-
offers van de Holocaust. Zij hebben 
namelijk recht op geld vanuit Duits-
land, vanwege de claims. Dit geld 
krij-gen ze via Chesed. Maar ieder-
een die na de oorlog geboren is, heeft 
niet de indicatie ‘slachtoffer’. Om deze 
mensen te helpen, heeft Chesed nau-
welijks budget. Daarom roept Chesed 
altijd de hulp in van Roechama voor 
Joodse mensen, die niet de indicatie 
‘slachtoffer’ hebben, maar wel drin-
gend hulp nodig hebben. Op dit mo-
ment ontvangen al 46 gezinnen in 
Rovno hulp van Roechama. Aan het 
begin van de quarantaine begon Roe-
chama ook jonge gezinnen te helpen 
die zonder werk waren komen te zit-
ten. Deze jonge mensen zijn nu de-
genen, die als eerste de Joodse ge-
meenschap te hulp schieten!  

Behalve dit alles, komt Roechama ook 
altijd te hulp bij noodgevallen.
Zo werd het jongetje Vitalik geholpen 
bij een operatie aan zijn beide ogen. 
De kosten van de operatie waren 
40.000 grivna, omgerekend ongeveer 
1300 euro. Onlangs stierf zijn moeder 
en werden de kosten voor de begrafe-
nis, 7000 grivna, omgerekend ruim 
200 euro, door Roechama betaald. 
Wat langer geleden kreeg Jeva, die 

lijdt aan een ernstige aangeboren 
ziekte, twee keer hulp van Roechama, 
zodat de operatie betaald kon worden. 
Dat kostte ongeveer vierduizend dol-
lar. In oktober dit jaar werd de behan-
deling in een sanatorium betaald voor 
de gehandicapte jongen Alexander 
en zijn moeder die hem begeleidde. 
Kosten 600 euro. Ook werd er een 
wasmachine gekocht voor een ge-
meenschapslid; kosten € 300. Toen 
JOINT stopte met het financieren van 
het programma voor kinderen, begon 
Roechama maandelijks dit programma 
te steunen. 
Zo zouden we nog meer voorbeelden 
kunnen noemen.
Alle leden van de Joodse gemeen- 
schap zijn Roechama dan ook onnoe-
melijk dankbaar voor de hulp, die van 
onschatbare waarde is.  

Van Genna, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Rovno

Vitalik met zijn zus

Het kinderprogramma
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Kerken belijden schuld
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Ne-
derlandse kerken in deze tijd schuld 
belijden aan de Joden. Verschillen-
de kerken hebben gezamenlijk een 
handreiking opgesteld voor veroot-
moediging en schuldbelijdenis, die 
in de kerken zal worden voorgelezen 
op zondag 15 november. Namens de 
PKN leest scriba ds. R. de Reuver een 
schuldbelijdenis voor in de Rav Aron 
Schuster synagoge in Amsterdam 
op zondag 8 november, vlak vóór de 
herdenking van de Kristallnacht van 9 
op 10 november 1938. In de handreik-
ing van de kerken staan verschillende 
‘nalatigheden’ waarover ‘schuld wordt 
beleden’, zoals bijvoorbeeld: “Wij zijn 
nalatig geweest toen om ons heen 
Joodse medeburgers werden opge-
pakt en afgevoerd en wij dat hebben 
laten gebeuren.” Ook wordt gesteld 
“dat wij verplicht zijn lering te trek-
ken uit wat wij nu als schuld benoe-
men.” Onderdeel van het gebed dat 
uitgesproken wordt en waarin de ‘na-
latigheden’ beleden worden aan God, 
is ook “Vernieuw ons en verlicht ons 
door de Heilige Geest om in onze da-
gen niet nalatig te zijn.”
Als stichting zijn we dankbaar voor 
deze ‘geest van verootmoediging’. 

Tegelijkertijd zou de oproep om niet 
“nalatig te zijn’ ons aan moeten zetten 
tot praktische daden. We kunnen op 
veel manieren aan het Joodse volk 
laten zien dat we het nu anders wil-
len doen. U als sponsor van Roecha-
ma laat dat al zien; daarvoor zijn we 
heel dankbaar! Maar mogelijk kunt u 
het werk van Roechama ook bekend 
maken in uw kennissenkring of in uw 
gemeente door deze nieuwsbrief te 
verspreiden. 

Wilt u hier aan mee doen? Stuur dan 
een mailtje naar info@roechama.nl 
en vermeld het aantal nieuwsbrieven 
dat u wilt ontvangen; hoe meer hoe 
beter!

Hij is er weer!
De bureaukalender 2021 met mooie 
foto’s, Bijbelteksten en de Bijbelse 
feesten is weer uit. De Russische uit-
gave zal in Oekraïne en Wit-Rusland 
worden verspreid.
De Nederlandse versie kunt u bestel-
len voor € 5,- + € 2,50 verzendkosten, 
ongeacht het aantal. Per kalender 
komt er drie euro ten goede aan de 
Joodse mensen. 
Wilt u de kalender bestellen? Maak het 
bedrag over o.v.v. Kalender 2021, plus 

uw postcode en huisnummer.


