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Beste PPS donateurs en vrijwilligers,
 

Met uw/jullie bijdrage kan er bijgedragen worden aan de
noodhulp in Oekraïne deze winter. We zijn dankbaar dat we

met deze middelen een structurele bijdrage kunnen
leveren in deze zware tijd voor Oekraïne.

 
We proberen deze gelden zo goed mogelijk in te zetten en

werken daarbij samen met verschillende stichtingen en
ondernemers.

 
In deze update geven we een kort overzicht van alles wat

er de afgelopen weken gedaan is.
 

Hartelijke groet,
 

Peter Riezebos, 06-83428982
Jonathan de Vries, 06-17062244

 



Foodline
Samen met de werkgroep Ter Hulpe uit Staphorst blijven
we elke maand 2 hulptransporten mogelijk maken. We
werken hierbij samen met CRR die o.a. grote partijen
voedsel inkoopt. Bij het laatste transport zijn er ook weer
generatoren gebracht. De goederen worden gelost in
Zhitomir en daarna verder gebracht met busjes.

 
 



Christian Refugee Relief (CRR)
Afgelopen vrijdag 16 december zijn we op bezoek geweest
in Nieuw Lekkerland bij de stichting CRR. We hebben een
rondleiding gehad in de loods, waar grote partijen
hulpgoederen worden verzameld. Hier wordt ook veel
kleding gesorteerd.

Samen met ondernemers en de PPS gelden worden er de
komende dagen meer dan 10.000 kerstpakketten mogelijk
gemaakt. In elk pakket komt ook een Oekraïense Bijbel.
Daarnaast worden er door het hele land producten
ingezameld, zie de flyer hiernaast. 

De komende dagen worden deze pakketten samengesteld
door vrijwilligers. In de eerste week van januari 2023
vertrekt de kolonne met vrachtwagens naar 4
verschillende plekken in Oekraïne, waaronder Zhitomir.

Let’s create a wave of hope!

 
 



Bake4Ukraine
Op het symposium van het Christelijk Platform Oost
Europa (CPOE) van afgelopen 23 november was 1 van de
sprekers ondernemer Andriy Vasylenko. Via een live
verbinding met Kiev vertelde hij ons (de zaal zat vol met
hulporganisaties voor Oekraïne) hoe hij zich inzet voor de
organisatie ‘Bake4Ukraine’. Andriy probeert verschillende
bakkerijen te ondersteunen en nieuwe bakkerijen op te
zetten. Het blijkt dat met name christenen brood blijven
bakken, ook vlakbij de frontlinies. Ondanks de grote
problemen met de stroomvoorziening wordt er
geïmproviseerd om met weinig middelen brood te bakken
en te verdelen/verkopen.

Woord en brood gaan hand in hand, want bij de
verkooppunten van het brood wordt ook een tekst uit de
Bijbel meegegeven! 

Inmiddels zijn er contacten gelegd met Kom Over en Help
en een aantal ondernemers die een goed netwerk hebben
binnen de bakkerswereld in Nederland. We gaan proberen
begin volgend jaar ovens, bakkerskratten, mixers en
andere apparatuur richting Oekraïne te transporteren. 

 
 



IJHOE
Op de ontmoetingsavond/buddyavond van vrijdag 25
november hebben Jos Tanghe en Karel van de Belt een
presentatie gegeven over de samenwerking met
hulp4oekraïne. Hieronder nog een aantal slides uit de
presentatie over de financieringsaanvraag.


