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Voorwoord  
 

Sinds de laatste uitgave van de nieuwsbrief is met veel hulp op 15 
oktober twee vrachtwagens geladen voor transport naar Brody en 
Borshiv. Tevens is een delegatie naar Oekraïne gereisd om 
aanwezig te zijn bij het lossen en om te kijken hoe de vorige 
transporten daar verwerkt zijn. U leest er alles over in dit 
reisverslag n.a.v. de aantekeningen van Ine Brouwer. 
  

Het laden van de vrachtwagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 oktober zijn twee 120 m3. 
vrachtwagens geladen voor transport 
naar Brody en Borshiv in Oekraïne.  
In vlot tempo waren de wagens 
geladen en rond 12.30 uur vertrokken 
richting Duitsland om nog zo lang 
mogelijk door te rijden, Op zondag 
mag op de Duitse autobanen niet 
gereden worden. Na het laden is door 
enkele medewerkers de busjes 
gehaald waarmee een delegatie van 
de Whoe de vrachtwagens in 
Oekraïne zal opwachten om 
aanwezig te zijn bij het lossen. 
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Vertrek naar Oekraine vanuit de opslag. 

Om precies 04.00 uur vertrekt de delegatie. Geen verslapers, 
iedereen is op tijd aanwezig.  

Het is goed weer en er kan goed doorgereden worden. Na de 1e 
stop om 07.30 voor de nodige sanitaire voorzieningen wordt 
gewisseld van chauffeur en wordt in de busjes koffie en brood  
verzorgd. Zo wordt de hele dag doorgereden met om de twee en 
half uur een korte pauze en wisseling van chauffeur.  

 

 

Dag 2, vertrek uit Jaroslaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ongeveer 20.00 uur zijn we in ons 
motel in Jaroslav nabij de Oekraïense 
grens waar we zullen overnachten. 
Iedereen is moe en na de maaltijd 
zoeken allen snel het bed op want 
morgen is het weer vroeg dag. 

 

Dag 2, Oekraine in.  

Om 6 uur is het opstaan om 7 uur ontbijt en dan snel vertrekken 
voor de altijd moeilijke opgave om de Pools / Oekraïense grens over 
te komen. Wat ons nog nooit is gelukt, lukt nu wel! Binnen drie 
kwartier staan we in Oekraïne, waar we verleden jaar nog enkele 
uren over deden. Geweldig. Nu is het nog een uurtje of 8 rijden via 
L’viv, Ternobil, Chortkiv naar Borshiv.  

De wegen zijn slecht dus het schiet niet zo snel 
op als gisteren. Onderweg wordt nog een stop 
gemaakt bij een bron waar geneeskrachtig 
water gehaald kan worden. Na verder een 
goede reis met zonnig weer komen we rond vijf 
uur aan op onze bestemming. We worden 
opgewacht door de chef-arts van het ziekenhuis 
en de directrice van het Rode Kruis. Na met hen 
de afspraak te hebben gemaakt morgen op 
bezoek te komen gaat iedereen zich instaleren 
in het hotel en gezamenlijk wordt de maaltijd 
genuttigd.  

 

 

’s Avonds wordt ontspannen de dag van morgen doorgenomen en 
op tijd het bed gekozen.  
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Wat ons direct op valt is 
hoe het ziekenhuis ervan binnen uitziet. Wat een verschil met twee 
jaar geleden. Al onze ziekenhuisbedden, die wij van verschillende                                             
instantie hebben gekregen, zijn in gebruik. 

 

 

 

 

 

 

Bureaus en kasten gekregen van Liander zijn ook allemaal geplaatst. 
Goederen bestemt voor de operatiekamer maar werkelijk alles wat 
we tegenkomen is gestuurd door ons. Heel emotioneel dit zo te zien, 
maar ook de blijdschap van de mensen van het ziekenhuis.  

Dag 3, we bezoeken instellingen in Borshiv. 

Na een goed ontbijt halen we Halyna, één van onze medewerksters 
in Borshiv op. Zij zal ons vandaag begeleiden naar de diverse 
instellingen.  

Allereerst gaan we naar een school 
die binnenkort van ons 
schoolmeubilair en inrichting voor de 
sportzaal gaat ontvangen. Ze zijn erg 
verheugd onze goederen te krijgen 
en vooral de sportzaal zal hierdoor 
erg functioneel worden. We hebben 
nog een paar leren ballen en 
bijpassende opblaaspomp voor hen 
mee genomen waar ze erg blij mee 
zijn.  

 

 

Daarna gaan we naar het Rode Kruis 
gebouw waar de directrice ons al 
stond op te wachten. Gezamenlijk 
bezoeken we het ziekenhuis.  

Vooral het werken met hoog/laagbedden is voor het verplegend 
personeel een enorme vooruitgang.  
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Doordat het ziekenhuis veel goederen heeft gekregen is er geld over 
voor andere zaken. We zien met eigen ogen de vooruitgang, nieuwe 
ramen, muren gesaust, geschilderd, het ziet er op diverse afdelingen 
nieuw uit, perfect. 

Vervolgens gaan we naar een kindertehuis voor gehandicapte 
jongens van 4 tot ongeveer 25 jaar.  
In het verleden hebben we hier al eens 
een bezoek gebracht en hebben toen een 
aantal geschilderde plankjes gekocht die 
we hebben verkocht op onze kraam 
tijdens de kofferbakweken Het is hier ook 
armoetroef, We delen speciaal hiervoor 
gebreide truitjes en nijntjes uit die hier 
goed van pas komen.  
Nadat we hebben uitgelegd dat deze giften door een aantal dames 
speciaal gebreid zijn hebben we de boodschap meegekregen deze 
dames hartelijk te bedanken. Bij deze gebeurd 

Dan gaan we op bezoek bij een, voor ons 
nieuw, bejaardentehuis met ruim 60 
ouderen. Van deze 60 zijn er 30 bedlegerig 
op een bedje van 70 cm breed en een 
matrasje van niets. We overleggen en gaan 
proberen hier z.s.m. verpleeg hoog/laag 
bedden heen te krijgen 
 

Na de lunch, ons aangeboden door het ziekenhuis, gaan we een 
bezoek brengen aan het meisjes/vrouwen tehuis in Scala Podilska. 
Dit tehuis heeft al vele goederen van ons ontvangen en we brengen 
nu alleen wat incontinentie materiaal. 
Terug in het hotel evalueren we deze dag en bespreken de gang van 
zaken voor morgen. 
 

Dag 4, Afscheid van Borshiv, op weg naar Brody 
 

 

 

De dag begint voor een aantal van ons niet goed. Na lekker te hebben 
geslapen, opgestaan om te gaan douchen blijkt het warme water op. 
De kraan opendraaien en dan steenkoud water krijgen is niet leuk, 
maar voor hier is dit  normaal. Brrr!!! Na het ontbijt, pakken we alvast 
de auto’s in. Voordat we vandaag Borshiv verlaten bezoeken we eerst 
nog een kerk, steken daar een kaarsje aan en zingen een lied. 



 6

Dan op weg naar Borshiv. Via een niet al te 
beste weg maar door een prachtig landschap 
en mede met een lekker zonnetje erbij was 
het een mooie rit. Om 16.00 uur komen we 
aan in Brody.  
 

Het hotel opzoeken en uitpakken, om vervolgens het centrum te 
bekijken. Enkele van onze mannen die hier al eens eerder zijn 
geweest bezoeken de kapper om je voor 2 euro inclusief fooi te laten 
knippen. Kom er hier in Apeldoorn maar eens om!!   
Vandaag ondernemen we niets meer. We eten lekker in de pizzeria en 
bespreken daarna de plannen voor hier in Brody. Vroeg naar bed want 
vanaf morgen is het weer volop aan de gang. 
 

Dag 5, in en rond Brody  
 

Na het ontbijt begroeten we een medewerkster van ons hier uit Brody, 
zij zal ons verder begeleiden. Gelukkig hebben we een goede tolk bij 
ons want anders kunnen we hier niets beginnen. 
We gaan eerst naar de kindercrèche, waar de                             
kinderen de gehele dag blijven en in ieder geval                                   
elke dag een maaltijd krijgen. We delen wat                                         
ballonnen uit. Leuk om dan die blijde gezichtjes                                          
te zien.  
Elke instelling die we bezoeken heeft vooraf een                                
lijst ingediend van goederen die zij graag zouden                           
willen ontvangen, grotendeels zitten die nog in het transport wat nog 
moet worden vrijgegeven door de douane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

We brengen daarna een bezoek aan een 
aantal klassen van school 2 in Brody. 
Hier wordt al vanaf de 1e klas Engels op 
school gegeven en de kleintjes zijn al 
heel trots ons in het Engels te begroeten. 
Er komen zelfs twee oudere leerlingen 
die voor ons in het Duits vertalen wat er 
wordt gezegd. We zien een aantal 
goederen door ons gegeven verleden 
jaar en horen van de leraren wat ze 
allemaal nog graag zouden willen 
ontvangen. We doen ons best hiervoor. 
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We gaan 20 km. verderop naar een bejaardenhuis waar we heel triest 
van worden. Allemaal donkere kleine kamertjes waar bejaarden op 
kleine bedjes de hele dag verblijven. (Zie foto voorpagina) Ze zijn 
allemaal erg warm aangekleed en liggen bijna de                              
hele dag in bed, want warm is het er ook niet en                                       
het is nog niet eens winter.  
                                           Hun grote wens is een  
                                           groot Mariabeeld  

   voor in de gang, maar     
  daar hebben ze geen  
  geld voor. Onze    
  stichting vervult  
  deze wens door voor     
  hen in Brody een groot 
  beeld te kopen.  

 

Op de terugrit naar ons hotel bezoeken we nog de twee opslagen 
van de ontvangende partij (stichting Berehynia) en hun voedsel 
uitdeel punt. In een van de opslagen is gisteren een van onze 
vrachtwagens gelost. We kunnen door de tralies de goederen zien. 
De douane verzegelt de deur en voordat uitgedeeld kan worden 
moeten nu eerst de papieren goedgekeurd worden in Kiev.  
Een papierwinkel komt op gang. 
Je ziet in Oekraïne ook dingen direct uit Nederland, er rijd een bus uit 
Enschede, alle Nederlandse reclame zit er nog op. 
 

Dag 6, naar Lopatyn en Radechiv  
 

Na weer een koude douche gaan we vandaag naar Lopatyn, waar we 
de laatste drie vrachten hebben heen gestuurd. Het is een klein dorp 
waar de tijd nog even een jaar of 30 heeft stilgestaan.  
Veel kinderen maar weinig te eten en kleden.  
Veel vaderloze gezinnen, dus geen of weinig inkomen.  
Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft  
kunnen lezen is in de afgelezen zomer- 
periode hier al veel verbetert door jongelui  
van de Hofstadkerk en uit Beekbergen.  

 

  Vandaag gaan we kijken of de nieuwe 
bedden en andere zaken al in gebruik 
zijn genomen.  
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Met een medewerkster van ons aldaar bekijken we hun opslag en 
bezoeken we het ziekenhuis. ook hier weer veel vreugde over de 
hoog/laag bedden die ze hebben gekregen. Omdat hier in twee keer drie 
vrachtwagens zijn heengebracht is alles nog niet verdeeld.   
Voorlopig is men hier zeer verheugd en tevreden over de ontvangen 
goederen. Zij danken de gulle gevers uit Nederland. 

 
 

Van hieruit gaan we naar Radechiv om te controleren of hun opslag 
door de douane is goedgekeurd om goederen te mogen ontvangen. 
We worden ontvangen door de directeur van het ziekenhuis en een 
medewerkster van het Rode Kruis.  
Gezamenlijke bekijken we hun opslag 
in de buurt van het ziekenhuis waar  
gemakkelijk de goederen die ze gaan  
ontvangen kunnen worden opgeslagen.  
We zijn daar erg blij over.  
Dit ziekenhuis beschikt nog niet over  
hoog/laag bedden, er is hier niet één  
standaard bed. Daarom zijn ze blij te  
horen dat ze binnenkort de beschikking krijgen over 50 hoog/laag 
beden, beschikbaar gesteld door o.a Cassa Bonita.  
 

 
 
 
 

 

2010 2011 

 

 

Vervolgens bezoeken we een school die 
binnenkort meubilair van ons zal krijgen. Dat is 
ook wel nodig.  We delen aan de jongens wat 
autootjes de pennen uit die we hebben gekregen. 
Deze jongens blijven de gehele dag in de school 
dus waren extra speeltjes erg welkom. 
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Het personeel in de keuken van de school is zeer blij als ze horen dat 
er in de komende vrachtwagens een complete keuken voor hen zit. 
Ook deze school krijgt echte voetballen en een pompje. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

In dit gebied is werkelijk veel hulp nodig, zowel diverse instanties als 
ook particulieren hebben het hier niet best.  
Het is hier een groot dorp met helaas weinig industrie dus weinig werk 
en inkomen.  
Dit gebied is onze nieuwe regio en met de directeur van het ziekenhuis 
en een medewerkster van het Rode Kruis bespreken we de situatie en 
werken we een plan uit. 
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Als we van hier vertrekken naar ons onderkomen in Brody, wat 
ongeveer 45 km is maar waar we  
tenminste 2 uur over rijden vanwege  
de zeer slechte wegen, zijn we aan  
het einde van onze bezoeken in  
deze omgeving.  
Morgen gaan we op weg naar huis,  
een aantal van ons is niet fit, last  
van diaree dus maar hopen dat de  
dag van morgen ons goed gezind is. 
 

Dag 7, we gaan naar huis  
 

Het is vroeg dag, iedereen moet om 6 uur aan het ontbijt staan. Ja, 
een dergelijke reis naar Oekraïne is geenszins een plezierreis.  
Na het ontbijt vertrekken we naar de grens, we hopen snel door te zijn, 
maar….. 
Voor de grens wordt nog snel even volgetankt,  
een liter diesel kost hier omgerekend 0.69  
eurocent. We staan om half 11 voor de  
Oekraïens / Poolse grens. Om één uur  
moet iedereen plassen maar we kunnen  
er niet uit. Om half twee zijn we eindelijk  
voorbij de Poolse grens waarna we nu snel  
                                        onze reis verder  
                                        kunnen voortzetten.  

Het wordt nu echt doorrijden naar ons hotel in 
Krapkovice.  
Na een maaltijd en even kletsen gaat 
iedereen weer op tijd naar bed, want er wacht 
morgen nog een lange dag met veel 
kilometers. 
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Dag 8, Thuis  
 

We vertrekken op tijd, het is prachtig zonnig weer wat nodig 
 is om goed door te kunnen rijden.  
Onderweg zien we nog een “collega hulptransport”.  
Zo komen we om 17.00 uur bij onze loods aan de Asselsestraat aan 
waar een aantal personen ons al op wacht.  
Na een vermoeiende reis is het fijn om weer veilig thuis te zijn en de 
ontberingen die de mensen en gebieden die we bezocht hebben daar 
achter te laten. Toch heeft ook deze reis ons weer gesterkt om door te 
blijven gaan om onze medemens in zeer moeilijke omstandigheden te 
kunnen blijven helpen.  
 
Bij terugkomst vinden we een lege opslag. 
Klaar om weer tweedehands goederen 
te ontvangen. 
De bedoeling is om dit jaar (10 december) 
twee wagens van elk 100 m3 te verzorgen 
naar Radechiv. In dat transport 45  
ziekenhuisbedden, 150 schoolsetjes, vele 
matrassen en ander, zeer bruikbare 
goederen. 
 

We willen alle gulle gevers van goederen, geld en kracht heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage. 
Zonder deze hulp kan onze stichting geen hulptransporten de deur uit 
krijgen. 
 
 

Heeft u goederen, dan kunt u die elke DINSDAGMIDDAG van 13.30 – 
16.00 uur brengen naar de  

opslag van de stichting. 

Asselsestraat 171 / hoek Beatrixlaan. 
 
De stichting W.H.O.E. is door de belastingdienst aangemerkt als een z.g.  

 
 
 
 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
Giften gedaan aan de stichting W.H.O.E.  
zijn daardoor aftrekbaar. 
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AFGELOPEN JAAR HEBBEN WIJ VELE MALEN GEBRUIK KUNNEN 
MAKEN VAN EEN GRATIS VRACHTWAGEN VAN: 

 

           
 

                   WILT U EEN KEER EEN AUTO HUREN?  
                           DOE HET DAN BIJ HEM:  
 

Onderstaande bedrijven hebben ook  
meegeholpen dit transport te realiseren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Heeft u vragen n.a.v. dit verslag dan kunt u altijd contact 
opnemen met de vrijwilligers van de stichting, onder nummer 
055-8200200, of bezoek de website. 

WWW.WHOE.NL / INFO@WHOE,NL


