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“Wat moest ik 
zonder jullie 
beginnen?!!”

In deze nieuwsbrief willen we u weer 
bijpraten over het werk van de stich-
ting. Deze keer laten we niet onze 
contactpersonen aan het woord, maar 
vertellen we zelf over de hulp die ge-
geven wordt. Heel belangrijk is na- 
tuurlijk de maandelijkse, onmisbare 
sponsorhulp. In elke nieuwsbrief is 
het belang van deze hulp wel duide- 
lijk geworden. Ook de extra noodhulp 
i.v. m. corona waar we al eerder over 
schreven gaat nog steeds door. 
Maar in deze nieuwsbrief willen we 
vooral aandacht besteden aan alle 
andere hulpvragen die bij ons binnen-
komen. Want praktisch dagelijks is er 
contact met onze contactpersonen. 
En dankzij de vele extra giften die we 
ontvangen, kunnen we steeds hulp 
aanbieden in moeilijke situaties. We 
willen u hierbij dan ook heel hartelijk 
bedanken voor al uw giften! 
Want wat moesten we zonder jullie be- 

ginnen, zoals Natalja schrijft. (blz 8)
Alleen dankzij uw trouwe steun kun-
nen we doorgaan met deze hulp aan 
het Joodse volk!
Per provincie lichten we er een paar 
voorbeelden uit, zodat u een goed 
beeld krijgt van deze hulp. De kwali- 
teit van de foto’s is niet optimaal, om-
dat het meeste via WhatsApp binnen-
komt. Maar het doel is u een impressie 
te geven.
Tevens willen we meedelen dat we van 
plan zijn begin juli en begin augustus 
weer een reis te maken naar Oekraïne 
en Wit-Rusland. Uiteraard zo de Heere 
wil en wij leven. Want in deze coro-
na-tijd is niets zeker. Het is zoals we in 
onze tijd bij het Exobus-project altijd 
zeiden: 
“Nothing is sure, only God is sure!” 
Wilt u hier ook voor bidden? Temeer 
daar Oekraïne nu nog oranje kleurt op 
de coronakaart.

“Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft.” Ps. 72: 12

We missen de reizen, hopelijk 
kunnen we snel weer gaan!
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Met vier kinderen in 
een appartement met 
een lekkend dak
Chesed Uzgorod, Transkarpatië

Vanuit Transkarpatië kwamen er veel 
hulpvragen vanwege ziektekosten, 
maar ook allerlei andere hulpvragen. 
We geven er hieronder drie voor-
beelden van.

Irina woont met haar moeder en haar 
vier kinderen in een appartement, 
waarvan het dak lekt. In onze vorige 
nieuwsbrief schreven we daar al over. 
Het werd zo erg dat er echt iets aan 
gedaan moest worden. Overal in huis 
stonden emmers en pannen om het 
water op te vangen. Daarom besloot 
Roechama te betalen voor de repa-
ratie van het dak. Inmiddels is het dak 
gerepareerd, zie foto.

Dweilen...

Om moedeloos van te worden

Reparatie van het dak
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Ernest was onze contactpersoon in 
Beregova. Als we mensen gingen 
bezoeken in Beregova, wachtte hij 
ons altijd op bij het benzinestation 
en bracht ons bij de mensen. Hij ging 
nooit mee naar binnen, omdat we 
altijd wel trappen moesten lopen in 
die oude flats en hij had het aan zijn 
hart. Met Pesach stuurde hij nog een 
felicitatie. Daarna kreeg hij Corona 
en helaas overleed hij. Een groot 
verlies voor zijn vrouw, zijn familie, 
de Joodse mensen en ook voor ons. 
Zijn vrouw neemt nu zijn werk over. 
We blijven haar steunen en ook be- 
taalden we voor de begrafenis.

De oude koelkast van Sergey was 
kapot gegaan en kon niet meer gere-
pareerd worden. Geld om een nieu-
we te kopen had hij niet. Daarom 
besloot Roechama er één te kopen 
voor hem. Voor 3230 grivna (on-
geveer 100 euro) staat er nu een 
nieuwe koelkast in zijn keukentje.

Sergey met zijn nieuwe koelkast

Met Ernst in de tuin van de synagoge
tijdens ons laatste bezoek



Ook in Minsk zijn we
gestart met het 
programma ‘warm huis’
Mes. Gem. Minsk, Wit-Rusland

Ook in Minsk hebben we de achterlig-
gende tijd veel extra hulp kunnen bie-
den. Zo zijn we ook hier gestart met 
het programma ‘warm huis’, wat in-
houdt dat eenzame mensen bij elkaar 
komen rond een warme middagmaal- 
tijd. Behalve dat ze op deze ma- 
nier een gezonde maaltijd krijgen, ge- 
nieten ze ook van elkaars gezelschap.

Ook zorgen we ervoor dat oudere 
mensen die dat nodig hebben incon-
tinentiemateriaal krijgen. Eén van hen 
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Voedselpakketen staan klaar
om uitgedeeld te worden

is Rita, een oudere vrouw, die na een 
maand op de intensive care gelegen 
te hebben nu gelukkig weer thuis is.
Daarnaast delen we ook voedselpak-
ketten uit, meestal rond de feesten. 
Veelal in Minsk, bijvoorbeeld via de 
organisatie van Frida Raisman, overle- 
vende van het getto in Minsk. Maar 
niet alleen in Minsk, ook in bijvoor-
beeld Mozir, in het zuiden van Wit-
Rusland, via Alosja.

Rita is weer thuis 
uit het ziekenhuis

Alosja met de pakketten

Een kar vol incontinentiemateriaal
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Jonge moeder van Jeva
overleden aan corona
Chesed Rovno

Ook in Rovno sloeg het coronavi-
rus hard toe. En niet alleen oudere 
mensen werden ziek. Heel verdrietig 
is het te moeten vertellen dat Vika de 
moeder van Jeva, begin april aan het 
virus is overleden. Ze was nog maar 
35 jaar. 
Jeva is het meisje, voor wie we veel 
operaties aan haar gezicht hebben 
betaald, omdat ze een ernstige schi-
sis had. De ouders van Jeva, Vika en 
Sergey, waren niet officieel getrouwd, 
dus haar vader heeft formeel geen 
zeggenschap over haar. Zijn moeder 
woont ook bij hen, maar die is dus of-
ficieel ook niets van Jeva. En de ande-
re oma, Vikas moeder, is zwaar ver-
slaafd. Het is een heel gecompliceerde 
situatie. Gelukkig hebben we finan-
cieel al bij kunnen springen en geluk-
kig houdt de directeur van Chesed het 
gezin goed in het oog.

In de vorige nieuwsbrief schreven 
we al over Margarita, het meisje 
wiens moeder een paar jaar geleden 
overleden is. Er was bij Margari-
ta een ernstige vorm van diabetes 
geconstateerd. De directeur wilde 
proberen haar en haar vader Ali-

ya (naar Israël emigreren) te la- 
ten maken. Maar het is allemaal wat 
gecompliceerd. Vader Vladimir heeft 
een vriendin, met wie hij mogelijk zal 
trouwen. Maar om Aliya te kunnen ma- 
ken, moeten ze dan minimaal één jaar 
getrouwd zijn. Voorlopig kan dit dus 
nog niet. Een insulinepomp zou een 
uitkomst zijn voor Margarita, maar 
dat was niet betaalbaar voor dit ge-
zin. Dankzij de hulp van de sponsor en 
aanvullend van Roechama kon er een 
insulinepomp gekocht worden voor 
haar. De vader van Margarita schreef 
een bedankbrief: 

“We willen graag de gezinnen van 
vrienden uit Nederland bedanken. Ze 
hebben ons heel erg geholpen en ge-
steund al deze tijd ... ook met hun fe-
licitaties met de feesten en de verzen 
uit de Bijbel. Nu leren we om te leven 
met diabetes en we hebben een insu-
linepomp nodig om een stabiele bloed- 
suikerspiegel te houden. Misschien 
hebben sommigen van onze vrienden 
de mogelijkheid om te helpen, we zul-
len blij zijn en dit zal ons helpen een 
normaal leven te leiden. Dankbaar 
voor alles. Vladimir en Margarita “

Jeva met haar moeder Vika

De insulinepomp van Margarita

Vladimir en Margarita
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Speciale voeding 
mogelijk gemaakt door
Roechama
Chesed Vinnitsa

In Vinnitsa hebben we diverse keren 
kunnen bijspringen bij een extra 
hulpvraag. Soms als antwoord op een 
hulpvraag, soms door een extra gift 
van een sponsor. 
Olga kon zodoende een nieuwe induc-
tiekookplaat en een föhn kopen. En 
Snezjanna en Tanja kregen  allebei 
een nieuw kussen en een nieuw dek-
bed. 

Voor Arsen kon een grote hoeveelheid 
Pampers en speciale voeding gekocht 
worden. Arsen, die al 5 jaar is, is van-
wege hersenverlamming gehandicapt, 
maar hij heeft ook een groeiachter-
stand. De dokters schreven speciale 
voeding voor, maar die was voor dit 
gezin onbetaalbaar. Dankzij Roechama 
kon dit steeds aangeschaft worden. 

Op de foto Arsen met zijn grote broer 
Kirill tussen de Pampers en de blikken 
voeding.

Arsen met zijn grote broer

Blij met nieuw beddengoed Een nieuwe kookplaat



Vanuit Chmelnitski kregen we diverse 
hulpvragen. Bijvoorbeeld voor Valeria 
en Lilya. 

Valeria werd geboren 20 januari 2017. 
Haar vader Vladislav was opgeroe- 
pen om te vechten in het oosten van 
Oekraïne. Hij heeft daar erg veel mee-
gemaakt. Toen hij terug kwam, is hij 
vlak daarna overleden. Valeria was 
toen nog maar zes maanden oud. Zij 
heeft haar vader dus eigenlijk nauwe- 
lijks gekend. Behalve dit verdriet heeft 
dit gezin het ook financieel niet mak-
kelijk. Vandaar dat het gesponsord 
wordt. Op de foto Valeria in haar nieu-
we kleren van het geld van Roechama 
en met voedselproducten voor haar en 
haar moeder.

De koelkast van Lilya werkte niet 
meer. Met de zomer voor de deur was 
dat geen prettig vooruitzicht. Vandaar 
dat Roechama besloot een nieuwe 
koelkast voor haar te kopen.

Ze heeft haar vader
nauwelijks gekend
Chesed Chmelnitski en Ternopol

Een stralende Valeria

Nieuwe kleren voor Valeria

Een nieuwe koelkast voor Lilya
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In Tsjernovtsi betalen we nog steeds 
voor de gaarkeuken. Onlangs zijn er 
op verzoek van de rabbijn weer tien 
personen toegevoegd aan de lijst van 
de mensen die eten in de gaarkeu-
ken. Een andere sponsor was name- 
lijk gestopt met het steunen van de 
gaarkeuken. We zijn blij dat dit werk 
doorgaat.  
Daarnaast hebben we kunnen voor-
zien in allerlei hulpvragen, zoals bij- 
voorbeeld voor Natalja en Bloema.

Natalja kan na 20 jaar weer goed zien, 
nadat ze aan haar ogen geopereerd 
werd. Ze is enorm dankbaar, zoals te 
lezen valt in de brief hieronder.

“Wat moest ik zonder 
jullie beginnen?!!”
Chesed Tsjernovtsi

“Wat moest ik zonder jullie begin-
nen?!!Jullie kunnen je niet voorstellen 
hoe dankbaar ik jullie ben! Dank voor 
jullie hulp, dank voor de heldere zon, 
het groene gras, de blauwe lucht, die 
ik meer dan 20 jaar niet gezien had. 
En nu is het alsof ik het voor de eerste 
keer zie. Ik hou van jullie, ik omhels 
jullie en wens jullie geluk, gezondheid 
en gezelligheid!” 

Ook Bloema moest geopereerd 
worden; ze had borstkanker. Ook zij 
is heel dankbaar voor de hulp. Want 
zonder extra steun van Roechama had 
ze dit niet kunnen betalen.

Natalja in het ziekenhuis

Bloema met haar man



Onze contactpersoon Pavel werd ge- 
troffen door het coronavirus. Zowel hij 
als zijn vrouw werden ziek, evenals 
hun zoon. Pavel werd zelfs naar Minsk 
overgebracht, vanwege de ernst van 
zijn situatie. Gelukkig is hij nu weer 
thuis en sinds woensdag 16 juni heeft 
hij zijn werk weer opgepakt, al is hij 
nog wel erg moe. Met zijn vrouw gaat 
het ook goed gelukkig. Hun zoon ligt 
op het moment van schrijven (21 juni) 
nog in het ziekenhuis, maar hij gaat 
ook vooruit.

In Mogilov steunen we, naast de ge-
sponsorde gezinnen, ook de gaarkeu-
ken. Maar de mensen kunnen nog 
steeds niet bij elkaar komen in de 
stalovaja, de eetzaal. Het eten wordt 
daarom in bakjes gedaan en mensen 
kunnen de maaltijd op (laten) halen. 
Zo gaat ook dit werk gelukkig gewoon 
door.

Gaarkeuken is voorlopig 
een afhaalkeuken
Baptistengem. Mogilov, Wit-Rusland 

De maaltijd wordt afgehaald

Alle maaltijden staan klaar

In de rij voor de warme maaltijd

In de keuken wordt hard gewerkt
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Nooit water in huis gehad,
nu met uw hulp een 
waterleiding aangelegd
Mes. Gem. Zhytthia, Uzgorod, Transkarpatië

De messiaanse gemeente Zhyttia is 
voorzichtig weer begonnen om samen 
te komen. Al is het nog een klein 
groepje, de mensen zijn blij dat er 
weer een samenkomst is op de sab-
bat. 

Het bezoeken van mensen thuis is al-
tijd dóór blijven gaan. Nadya is daarin 
erg trouw. En het mooiste is dat bij 
elk bezoek de Bijbel open gaat en er 
gebeden wordt.

Ook via Zhyttia hebben we extra 
hulpvragen binnen gekregen. Zo 
werd er voor de twee kindjes van 
Katerina een stapelbed plus matras-
sen gevraagd. Katerina en haar man 
wonen in bij de moeder van haar man. 
Ze hebben een kleine kamer en de 
kinderen hadden geen bed. Inmiddels 
zijn bed en matrassen gearriveerd.

Bij Elvira, een alleenstaande vrouw, 
was lekkage in huis, waardoor grote 
schade was ontstaan. Ook hiervoor 
werd de hulp van Roechama ingeroe- 
pen.

Anna en haar moeder en haar twee 
dochtertjes hebben nooit water in 
huis gehad; ze moesten altijd buiten 
water putten. Dankzij Roechama is er 
een waterleiding aangelegd.  Voor dit 
gezin met alleen maar vrouwen is het 
een zegen dat ze nu stromend water 
hebben.

Ook het gezin van Olga en Stefan met 
hun vier kinderen had geen toilet en 
douche in huis. Roechama heeft be- 
taald voor het bouwmateriaal en de 
radiator. Stefan heeft zelf helemaal 
de badkamer gemaakt. Het gezin is er 
dolgelukkig mee!

De bezoeken gaan door

Katerina met de matrassen 
voor het stapelbed

Lekkage bij Elvira

Blij met het nieuwe stapelbed
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Aanleg van de waterleiding

Eindelijk een toilet en bad in huis

De radiator voor de badkamer

Sveta krijgt bezoek van Zhyttia

De samenkomsten gaan weer door
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Sergey, de messiaanse voorganger, 
werkt als taxichauffeur. Op een avond 
werd hij aangehouden door de politie 
en hij moest mee voor een drank- en 
drugstest. Omdat weigeren juist ver-
dacht zou zijn, ging hij mee, hoewel 
hij niet rookt en drinkt. Er werd toen 
gezegd dat er sporen van drugs in zijn 
urine gevonden waren. Omdat dit on-
mogelijk kon, heeft hij toen zelf direct 
een officiële, nieuwe test laten doen. 
Daaruit bleek inderdaad dat hij on-
schuldig was. Hij werd echter toch be-
schuldigd en er kwam een rechtszaak. 
Hij moest een advocaat nemen, die wij 
als stichting hebben betaald. Hij heeft 
ook nog een journalist van de krant er-
bij gehaald. En het belangrijkste: heel 
veel mensen hebben gebeden dat God 
recht zou doen. Uiteindelijk is hij vrij- 
gesproken, prijs de Heer! 

De samenkomsten van de gemeen-
te gaan gelukkig al weer langere tijd 
door. 

Ook komen de huisgroepen weer 
samen voor maaltijd en Bijbelstudie, 
zie foto.

Gebeden verhoord!
Messiaanse Gemeente Lvov

Huisgroep bij Sergey (rechts voor) thuis


