Stichting IJHOE
Zoals u wellicht weet is enkele weken geleden een delegatie van IJHOE in Oekraïne geweest voor een
werkbezoek. Het was goed om er te zijn en om te zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Er is nog
steeds veel aan de hand, maar dat dringt nauwelijks door in het nieuws. Meer dan een miljoen
Oekraïners is gevlucht, vanwege de oorlog in het oosten. Vanuit het oosten komen velen naar het
veiliger westen, waarvandaan veel gezinnen juist weer naar Hongarije of een ander land gevlucht
zijn, omdat de mannen en zonen niet als soldaat in deze oorlog willen dienen. Het betekent dat de
dorpen ook van samenstelling veranderen en dat met name de ouderen achtergelaten worden. Een
triest gevolg van deze oorlog. In de dorpen waar we mogen helpen is dat ook duidelijk zichtbaar.
Daarom waren de door u gesponsorde voedselpakketten deze winter ook echt een uitkomst!
Nogmaals dank daarvoor, namens de ontvangers en de predikanten van de dorpen.
De gaarkeuken in Dercen voorziet in een grote behoefte en ook dit keer is er weer geld achtergelaten
voor de komende periode. In Mezövari functioneert het huis voor de gehandicapte jongeren heel
goed en de bisschop gaf aan dat men nu ook van plan is om gehandicapte jongeren vanaf 15 jaar op
te gaan vangen en daar programma’s voor te gaan ontwikkelen. We zijn dankbaar dat het
Nederlandse echtpaar daar voorlopig nog blijft. Ze zijn heel professioneel bezig en het niveau van de
hulpverlening is mede door hen hoog. Onze bijdrage voor dit mooie project is voor het grootste
gedeelte gerealiseerd en het stemt dankbaar dat er met tamelijk geringe middelen iets gebeurd is,
wat voor tientallen gezinnen levens veranderend is geworden.
In een gesprek met de bisschop ( de voorzitter van de classis ) is er gesproken over andere projecten
waar we wellicht een helpende hand in kunnen bieden. Omdat we altijd hulp aan de basis willen
geven, hebben we met name gekeken naar zaken die met directe zorg te maken hebben. Door het
steeds groeiende aantal alleenstaande ouderen zonder hulp van familie, is het opstarten van een
soort wijkverpleging in dorpen iets, waar we graag in meedenken. In een later stadium zullen we
kijken of de plannen die ontwikkeld worden, ook voor ons interessant zijn om onze bijdrage aan te
leveren.
Jammer genoeg hebben we de wandeltocht afgelast, vanwege het geringe aantal aanmeldingen. De
vorige keer waren het er veel meer en toen was de ambitie om een volgende keer weer mee te doen
ook weer groot. Maar helaas werd onze verwachting niet bewaarheid. We kijken of we nog een keer
een poging kunnen doen, want we weten dat er best veel wandelaars zijn, die voor IJHOE willen
lopen. Iedereen, die al in training was, bedankt voor de inzet en hopelijk een volgende keer beter.
In de eerste week van de zomervakantie gaan we met ruim 40 jongeren weer op reis naar Oekraïne.
We hopen op goede ontmoetingen met de jongeren van de gemeenten daar en we gaan kijken bij
een aantal projecten. Ook is er ruimte voor ontspanning, sport en spel. We hopen dat de jongeren
uit onze gemeente een goede indruk krijgen van het leven daar en dat ze mogen zien dat het geloof
in Jezus ons samenbindt. Op dit moment bedenken jongeren die meegaan allerlei acties, zodat we
met een mooi bedrag die kant op kunnen gaan en daadwerkelijk bij kunnen dragen aan maaltijden
voor kansloze mensen. We hopen dat u bijdraagt, als deze jongeren vol enthousiasme zich inzetten
voor de medemens in nood!
De werkgroep

