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Inleiding  
 
Vanaf het jaar van oprichting (1999) nodigt stichting Kinderhulp Oekraïne elke twee jaar een groep 
Oekraïense kinderen uit met enkele leerkrachten voor een verblijf in gastgezinnen van ca. 6 weken in 
de dorpen Brandwijk en Molenaarsgraaf. Deze periode heeft een aantoonbaar positief effect op de 
kinderen zowel op hun lichamelijke als hun mentale situatie.  
 
De stichting heeft door het organiseren van acties en door donaties steeds weten te bereiken dat de 
noodzakelijke financiële middelen voorhanden waren om tot dit resultaat te komen.  
 
In dit beleidsplan wordt duidelijk gemaakt wat de doelstellingen, werkwijze en toekomst van de 
Stichting Kinderhulp Oekraïne is. 
 
Brandwijk, maart 2022 
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1 Missie en visie 
 
Stichting Kinderhulp Oekraïne is in 1999 opgericht door een plaatselijke werkgroep. Eén keer in de 
twee jaar proberen we een groep van ongeveer 25 kinderen uit Oekraïne naar onze dorpen 
(Brandwijk en Molenaarsgraaf) te halen. Deze kinderen komen uit Kiev en de dorpen rond Tsjernobyl. 
Zes weken lang worden ze hier gastvrij opgevangen in gastgezinnen. De omstandigheden waaruit 
deze kinderen komen, zijn vaak erbarmelijk. De kinderen kunnen hier deze periode kennis maken 
met de Nederlandse cultuur en het geregelde gezinsleven zoals de meeste gezinnen in de 
Alblasserwaard dat kennen. De kinderen zijn vaak zwak en hebben weinig weerstand. Door gezonde 
voeding, voldoende rust, gezonde lucht en een regelmatig gezinsleven kunnen deze kinderen echt tot 
rust komen en opnieuw weerstand opbouwen. 
 
Daarnaast willen we de kinderen het evangelie van de Heere Jezus vertellen. Veel gezinnen uit de 
plaatsen waar onze kinderen vandaan komen zijn ongelovig. Door de Bijbelverhalen die hier op 
school verteld worden, door de zondagse kerkgang, de zondagsschool en de kinderbijbel die ook in 
de gastgezinnen gelezen wordt, proberen we de kinderen in aanraking te brengen met de liefde van 
Christus. 
 

2 Doelstelling  
 

2.1 Statutaire doelstellingen t/m 2021 
Volgens de statuten heeft de stichting zich het volgende ten doel gesteld: 

1. Het verlenen van hulp, aan met name kinderen, afkomstig uit de Oekraïne, bestaande uit het 
verschaffen van mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf in Nederland voor onder meer 
vakanties, onderwijs en medische zorg. 

2. Het bevorderen van de bewustwording met betrekking tot de hiervoor genoemde 
hulpverlening. 

3. Het verbreiden van het Evangelie onder hen die hulp ontvangen. 
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
 
De activiteiten van de stichting zijn er op gericht om de lichamelijke en mentale gezondheid van 
kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl te verbeteren en hen bekend te maken met het evangelie. 
Daarvoor worden de mogelijkheden gecreëerd kinderen een tijdelijk verblijf in Nederland te bieden 
bij gastgezinnen.  
 
 

2.2 Uitbreiding doelstelling in 2022 
In maart 2022 is de statutaire doelstelling van de stichting uitgebreid. We ontvingen vanuit ons 
opgebouwde netwerk in Kiev meerdere verzoeken om vluchtelingen (tijdelijk) op te vangen als 
gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierbij is de doelgroep uitgebreid van kinderen naar ook alle 
overige familieleden die zich bij ons gemeld hebben. Deze hulpverlening ligt in lijn met de statutaire 
doelstelling van de stichting.  
 
Op dit moment is nog onbekend hoelang de opvang van vluchtelingen nodig en gewenst is. Dit zullen 
we aan de hand van feiten en omstandigheden beoordelen. Hierin staan we in direct contact met 
onze lokale gemeente Molenlanden. 
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3 Strategie  
 
Om de eerder benoemde doelen te bereiken beschikt de stichting over een aantal commissies. De 
activiteiten van deze commissies zijn hieronder verder toegelicht. 
 

3.1 De actiecommissie 
De actiecommissie houdt zich vooral bezig met het bijeenbrengen van de financiële middelen. 
Gedurende het hele jaar verzorgen wij verschillende acties waarmee we zoveel mogelijk geld 
proberen op te halen. Voorbeelden van acties zijn: een rommelmarkt, de sponsorloop en verkoop  
van oliebollen. De kosten voor de overkomst van de kinderen uit Oekraïne en hun verblijf hier in 
Nederland zijn hoog. Behalve de opbrengsten van de acties zijn er gelukkig nog andere 
inkomstenbronnen, zoals donateurs en vrije giften, die dit mogelijk maken. 
 

3.2 De gastoudercommissie 
De gastoudercommissie brengt kinderen en gastgezinnen bij elkaar. De commissie probeert de 
gastgezinnen ook zo goed mogelijk te begeleiden. Ieder commissielid is aanspreekpunt voor een 
aantal gastouders bij onverhoopte moeilijkheden of andere vragen. Ook bezoeken we de gastouders 
ongeveer een week na aankomst van de kinderen om te vragen en te kijken hoe het gaat. Aan de 
deelnemende gastgezinnen wordt, enkele maanden voordat een Oekraïens kind in hun gezin wordt 
geplaatst, een handleiding verstrekt met doelgerichte richtlijnen voor de opvang. De handleiding 
voorziet ook in een gedragscode over de zorg, de verantwoordelijkheid voor- en de bescherming van, 
het Oekraïense kind. 
 

3.3 De schoolcommissie 
De schoolcommissie verzorgt het onderwijs en de andere schoolse activiteiten. Tijdens het verblijf in 
Nederland gaan de Oekraïense kinderen naar school. In het verenigingsgebouw “De Rank” van de 
Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf is de zolderruimte ingericht als klaslokaal. De kinderen krijgen les 
van drie Oekraïense leerkrachten. Tussen de middag eten de kinderen op school en spelen ze buiten 
op het plein van CBS “De Bron”. Elke dag horen ze een verhaal uit de bijbel. Tijdens het 
middagprogramma maken ze een knutselwerkje. Hierbij helpen ook vrijwilligers. 
 

3.4 De uitstapjescommissie 
De uitstapjescommissie zorgt voor de activiteiten voor de kinderen in de periode dat ze hier zijn. 
Bijvoorbeeld een bezoek aan Dolfinarium, een speeltuin of een visavond. Maar ook een heuse 
‘Boerderijdag’. En niet te vergeten de familiedag met barbecue. Voor de kinderen zijn het 
fantastische momenten om met elkaar op te trekken en (nieuwe) vrienden en vriendinnen te maken. 
Alles wordt in werking gezet om de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen en hen ervaringen 
mee te geven die van positieve invloed zijn op de rest van hun leven. 
 

3.5 De reiscommissie 
De reiscommissie houdt zich bezig met de overkomst van de kinderen uit de Oekraïne naar 
Nederland en andersom. Veel zaken moeten al in een vroeg stadium geregeld worden. De 
paspoorten dienen in orde te zijn, maar ook andere papieren moeten voorzien zijn van de juiste 
stempels. Verder houdt de reiscommissie contact met betrokken mensen in Oekraïne. Enkele dagen 
voordat de kinderen naar Nederland komen worden alle Oekraïense kinderen bezocht door een 
afvaardiging uit de reis- en gastoudercommissie en kunnen zij en hun ouders zien wie wij zijn en 
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wordt er verteld over Nederland. Tevens zorgt de reiscommissie voor de samenstelling van de groep 
begeleiders om de kinderen op te halen en weer thuis te brengen. 
 

4 Historie 
 

4.1 Situatie t/m 2021 
De eerste groep van zo’n 25  kinderen arriveerde in 2000 in Brandwijk en Molenaarsgraaf en 
sindsdien is er elk even jaar een nieuwe groep van ca. 25 kinderen verwelkomd en ondergebracht in 
gastgezinnen. Elk oneven jaar lukte het de stichting om voldoende (financiële) middelen in te 
zamelen en gastgezinnen te vinden. Doordat de projectkosten in de even jaren vallen, vindt de 
stichting telkens een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Op deze wijze zijn tot nu toe 8 
projecten tot stand gekomen.  
 
Hoe komt de overkomst tot stand?   
In september van het jaar voorafgaande aan de overkomst wordt een uitnodiging gestuurd naar 
Oekraïne. Deze uitnodiging gaat naar de pastor in de dorpen, naar de dokter en naar de predikant en 
kerkenraad van de kerk in Kiev. Zij vormen de selectiecommissie. We hanteren 3 selectiecriteria: 

• economische omstandigheden; 

• medische omstandigheden; 

• sociaal-emotionele omstandigheden. 
 
De kinderen die geselecteerd worden komen vaak uit heel arme gezinnen. Helaas zijn er maar weinig 
gezinnen die nog compleet zijn. Er zijn heel veel eenoudergezinnen. Het echtscheidingspercentage 
ligt erg hoog in Oekraïne. Daarnaast is er veel drankmisbruik. Vaak komen er kinderen naar onze 
dorpen van wie één of beide ouders alcoholist zijn. Bijzonder is dat als mensen in Oekraïne christen 
worden, zij geen alcoholische dranken meer gebruiken.  
 
Tot 2006 kwamen al de kinderen uit Kiev Vanaf dat moment hebben we onze activiteiten gedeeltelijk 
verplaatst naar de dorpen rond Tsjernobyl. In deze dorpen woont pastor Misha. Hij is vanuit de kerk 
in Kiev uitgezonden om in deze dorpen het evangelie te vertellen. We hebben veel bewondering voor 
deze eenvoudige man, die samen met zijn vrouw alles opgegeven heeft in Kiev om hier hun 
evangelisatiewerk te verrichten. Hij organiseert niet alleen kerkdiensten en zondagsschool in zijn 
huis, maar is ook een soort maatschappelijk werker. Hij kent de gezinnen die er wonen, weet van hun 
problemen en biedt hulp waar hij kan.  
 
De laatste overkomst, deze was gepland in 2020, is vanwege Covid-19 niet doorgegaan. In 2021 kon 
deze om dezelfde reden ook niet doorgaan.  
 

4.2 Situatie vanaf 2022 
Momenteel (maart 2022) vangen we in de dorpen Brandwijk en Molenaarsgraaf gezinnen met hun 
kinderen op die gevlucht zijn, voornamelijk moeders en kinderen. Dit zijn gezinnen waarmee vanuit 
onze dorpen vriendschappen zijn ontstaan vanwege eerdere overkomst(en). 
 
Op dit moment is nog onbekend hoelang de opvang van vluchtelingen nodig en gewenst is. Dit zullen 
we aan de hand van feiten en omstandigheden beoordelen. Op dit moment ligt de focus op het goed 
begeleiden van de gastgezinnen, faciliteren van randzaken rondom de vlucht. Daarnaast 
onderhouden we contacten met gemeente Molenlanden over particuliere opvang (tijdelijke 
noodopvang), onderwijs, ontspanning / sociale ontmoeting. 
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5 Organisatie 
 
Het secretariaat van de stichting wordt gevormd door mevrouw M. van Rees. Onderstaand zijn de 
contactgegevens opgenomen. 
 
Contactgegevens 
Website:   www.kinderhulpoekraine.nl  
E-mail:     info@kinderhulpoekraine.nl  
KvK-nummer:    23093238 
RISN:     808195815   
IBAN:     NL45 RABO 0342 7856 05 
 
De Belastingdienst heeft Stichting Kinderhulp Oekraïne aangewezen als zogenaamde ANBI-
organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiermee kunnen giften fiscaal worden afgetrokken 
bij de opgave van de inkomstenbelasting voor de belastingdienst. 
 
 

5.1 Bestuur  
Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 onbezoldigde natuurlijke personen. Dit betekent dat de 
bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. In het onderstaande overzicht 
staan de namen van de bestuursleden en hoe de rolverdeling is opgesteld:  
 
Henk Aantjes    Voorzitter 
Marian van Rees   Secretaris (schoolcommissie) 
Wilbert Struik    Penningmeester (actiecommissie) 
Koen Kalkman    Algemeen bestuurslid (reiscommissie) 
Suzanna van den Heerik  Algemeen bestuurslid (uitstapjescommissie) 
Lineke de Jong    Algemeen bestuurslid (schoolcommissie) 
Klarie Aantjes    Algemeen bestuurslid (gastoudercommissie) 
 

5.2 Werknemers 
De stichting heeft geen werknemers in dienst en maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers die als 
medewerkers zijn aangesteld in de verschillende commissies. Al deze medewerkers ontvangen voor 
hun werkzaamheden geen financiële vergoeding.  
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6 Financiën  
 
De oneven jaren zijn voor de stichting inzamelingsjaren waarin het financiële resultaat van groot 
belang is om de tweejaarlijkse projecten in de even jaren uit te kunnen voeren. De kosten die in elk 
oneven jaar worden gemaakt, betreffen veelal onkosten van activiteiten om geld in te zamelen. Ook 
worden er kosten gemaakt voor reis- en verblijfskosten naar- en in Oekraïne ter voorbereiding van de 
overkomst van de kinderen in het even jaar.  
 
De belangrijkste bron van inkomsten betreft telkens de rommelmarkt die na aftrek van kosten ca. 
EUR 10.000 oplevert. Daarnaast maken we gebruik van een groep donateurs, bedrijven, lokale 
kerkgemeenschappen en overige betrokkenen die onze stichting een warm hart toedragen.  
 
De even jaren zijn voor de stichting de jaren waarin het ingezamelde geld uit het voorafgaande 
oneven jaar wordt uitgegeven. Zo bedragen de kosten voor de overkomst van de kinderen uit 
Oekraïne in een even jaar ca. EUR 20.000 - 25.000.  
 
Van ieder kalenderjaar is een financieel rapport opgesteld, die op onze website zijn terug te vinden 
via https://www.kinderhulpoekraine.nl/wie-zijn-wij/algemene-informatie/.  
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