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Sponsors brengen troost
in Marioepol
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De rit van Vinnitsa naar Marioepol is lang: vijftien uur, negenhonderd kilometer
richting het zuidoosten over Oekraïense wegen. De stad ligt gevaarlijk dicht bij 

de onofficiële grens en het gebied van de separatisten in de regio Donbas. 
Dus waarom komen we hier?

Sponsorproject 
Holocaustoverlevenden

“Irina”, is een van de antwoorden. 
Ze is al jaren niet buiten haar kleine 
Sovjet-appartement geweest. Ze had 
eigenlijk een heupoperatie nodig, 
maar de dokter waarschuwde dat 
ze dat niet zou overleven. Ze moest 
maar zien te leven met de toene-
mende verlamming. Tot de dag dat 
iemand van de synagoge met hulp 
van Christenen voor Israël haar een 
rolstoel bracht. 

Ze krijgt nu ook dagelijks een warme 
maaltijd en de broodnodige medicij-
nen. Allemaal dankzij een sponsor in 
Nederland. “Iedere keer als ik haar 
bezoek, herinnert ze zich met tranen 

in haar ogen de dag dat haar leven 
ten goede keerde door de rolstoel”, 
vertelt Ludmila van de synagoge. 

Hulp op het juiste moment
De hulp via sponsoring kwam 
op gang door een bezoek van de 
Nederlandse opperrabbijn Jacobs in 
2016 aan Marioepol. Koen Carlier: 
“Rabbijn Cohen van Marioepol deed 
een dringend beroep op ons. De 
oorlog was toen al twee jaar gaande, 
maar alle hulp van hulporganisaties 
was inmiddels stilletjes opgedroogd. 
Ons sponsorprogramma was net van 
start en zo konden we overlevenden 
van de Holocaust en Joodse oude-

ren direct helpen met een warme 
maaltijd.”

Reddingslijn
Inmiddels krijgen zo’n honderd 
mensen dagelijks een warme maaltijd, 
en een groeiend aantal mensen krijgt 
ook medische hulp. Ieder dankzij een 
toegewijde sponsor in Nederland. “De 
recente quarantaine heeft de situatie 
van de ouderen verergerd”, vertelt 
Ludmila. “Sommigen zaten zonder 
enige hulp, opgesloten in hun huizen. 
De mensen waren zo geroerd dat we 
aanbelden en een maaltijd brachten. 
Voor een aantal was dit hun redding, 
de enige manier om aan eten te 
komen. Ze zaten met tranen op ons te 
wachten.”
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Gebedspunten
-  Bid dat de Heere ons mag lei-

den naar degenen die in nood 
verkeren, vooral degenen die 
nog nooit goedheid ervaren 
hebben, die in een vergeten 
stad wonen en niet meer ver-
wachten dat er nog ooit iets 
goeds op hun pad zal komen.

-  Bid dat de Heere ons goede, 
gemotiveerde en betrouwba-
re partners geeft om samen 
schouder aan schouder de 
kwetsbaren te dienen.

-  Er is grote zorg om het slechte 
functioneren van de medische 
zorg in Oekraïne. Er zijn te-
korten aan medicijnen en er is 
sprake van corruptie.

-  Dank dat ondanks de corona-
maatregelen er veel bezoeken 
aan de Joodse ouderen en Ho-
locaustoverlevenden konden 
worden afgelegd. 

-  Bid dat er meer sponsors voor 
de Joodse ouderen gevonden 
worden. Zij hebben immers 
veel baat bij de ondersteuning 
door een sponsor.

-  Dank dat zich inmiddels via 
onze afdelingen in Australië 
en Nieuw-Zeeland ook spon-
sors gemeld hebben. 

-  Bid dat we Gods liefde voor 
Zijn volk mogen tonen in wat 
we doen. 

Anna vluchtte naar Stalingrad – uitgere-
kend deze stad – met haar moeder, broer-
tje en zusjes.  Haar vader was naar het front 
gestuurd en haar moeder vond werk in een 
militair ziekenhuis. Toen het oorlogsfront 
dichterbij kwam, vroeg Anna’s moeder aan 
haar leidinggevende toestemming om met 
haar vier kinderen verder naar het oosten te 
vluchten. Die toestemming kreeg ze helaas 
niet, omdat ze nodig was in het ziekenhuis. 
Kort daarna hoorden ze dat er een stoom-
schip getroffen was door een Duitse bom, 
waarbij alle passagiers omkwamen. 

Anna, haar moeder, broertje en zusje ver-
lieten de stad met het laatste schip dat nog 
beschikbaar was. Ze overleefden de honger 
en kou, en de terreur van de oorlog in Kui-
blishev. Anna bleef de rest van haar leven 
alleen. Ze woont op de bovenste etage van 

een groot appartementencomplex – zonder 
lift. Om meer te weten te komen over haar 
vele gezondheidsproblemen, moesten we 
blijven doorvragen. Ze geeft haar pensioen 
uit aan de behandelingen. Haar reactie: 
“Weet je, ik ben zo gewend aan armoede…” 
We hebben haar uitgelegd dat het tijd is 
daarin verandering te brengen, en daarom 
heeft ook zij nu een sponsor.

Het verhaal van Mark raakt je. Hij heeft nog 
nooit ergens om gevraagd zolang zijn vrouw 
nog leefde. 

Maar zij werd ziek, en hij zorgde lange tijd voor 
haar. Afgelopen augustus overleed ze. Marks 
dochter heeft meerdere beroertes gehad en is 
aan bed gekluisterd. Zijn kleinzoon heeft polio. 
We hoorden dat Marks wasmachine onlangs 

kapotgegaan was. Een ramp voor hem, omdat hij dagelijks de lakens van het bed van zijn dochter 
moet wassen. We spraken daarna met hem af bij de winkel en lieten hem een nieuwe wasmachi-
ne uitzoeken. Hij wist niet wat hem overkwam. We vroegen hem ook welk wasmiddel hij nodig 
had, maar van schaamte liet hij zijn hoofd hangen. Aan zo’n luxe had hij nog nooit gedacht. En 
dus kochten we ook tien kilo wasmiddel. Het was bijzonder te zien wat Gods goedheid voor deze 
man mag betekenen, en nieuwe hoop te zien opbloeien.

Yevgenia woont in de stad Poltava. Wanneer we 
haar bezoeken, barst ze in tranen uit nog vóór we 
een zin gesproken hebben. “Ik ben zo ontroerd 
door uw aandacht voor mij. Het is zo zeldzaam 
tegenwoordig dat je nog zulke vriendelijke woor-
den hoort.” 

Yevgenia had een moeilijke jeugd. Ze moest 
vluchten toen ze nog maar drie jaar was, ze had 
honger en leed kou, waar ze ook naar toeging. Ze 
leerde haar grootouders nooit kennen; zij werden 
doodgeschoten door de nazi’s. Nu krijgt ze van 
ons een voedselpakket, samen met een bemoedi-
gende brief van ons team in Oekraïne en een sjaal die iemand uit Duitsland voor haar breidde.

Anna

Mark

Yevgenia
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Je went nooit aan de gruwelijke 
verhalen die je hoort tijdens de 
kostbare bezoekjes aan Holocau-
stoverlevenden en Joodse oude-
ren. We bezoeken hen het hele 
jaar door in de vele steden en 
dorpjes in heel Oekraïne.

Ik heb geleerd te luisteren, en 
indien nodig, een paar vragen te 
stellen als iets niet duidelijk is. Bij-
na altijd hoor je iets nieuws.

We hebben de laatste maanden 
heel wat bezoekjes gebracht, 
helaas meestal aan de deur. We 
brachten bijvoorbeeld medicij-
nen, voedsel en andere beno-
digdheden. Je ziet dat de mensen 
lijden onder de quarantaine, en al-
les wat ze horen, maakt hen bang. 
Voor velen komen de herinnerin-
gen aan toen juist nu weer heel 
erg naar boven: het zich als kleine 
kinderen moeten verstoppen, in 
een getto leven of op de vlucht 
zijn met je moeder, broertjes en 
zusjes en nauwelijks te eten heb-
ben.

Dankzij uw trouwe steun aan 
deze mensen kunnen we hen be-
zoeken en juist in deze moeilijke 
tijd helpen met dat wat dringend 
nodig is.

Koen Carlier
Alijaveldwerker Oekraïne

 

In het dorp Bela Tjerkov, ten zuiden van 
Kiev, woont Valentin. Het was bijzonder 
om hem onlangs te bezoeken, en naast een 
voedselpakket ook een paar gebreide sokken 
van een sponsor te overhandigen. Valentin 
heeft onlangs een zware kankeroperatie 
ondergaan. Een van zijn nieren moest helaas 
worden verwijderd “omdat we ontzettend 
vervuild water hebben”, zo legde Valentin 
uit. Met tranen in zijn ogen zei hij: “Bedankt 
voor de medicijnen. Ik zou niet weten wat ik 
zonder jullie moest doen.”

We gaven hem een folder van de tentoon-
stelling De oorlog vergeet ik nooit meer, die 

eerder te zien was in het Israëlcentrum in 
Nijkerk. Valentin is een van de geportretteer-
den in deze tentoonstelling. Opnieuw zagen 
aan zijn gezicht hoeveel het betekent voor 
de overlevenden dat iemand hen hoort en 
luistert naar hun verhaal. 

Svetlana woont in Odessa. Ondanks alle 
spanningen waarmee ze te maken heeft, 
weet ze overeind te blijven. Ze verloor 
haar vader en overleefde zelf de Tweede 
Wereldoorlog door te ontsnappen richting 
het oosten. Nu heeft ze moeite om van 

haar kleine pensioentje te overleven. Maar 
ze bezit een waardigheid die je zelden 
tegenkomt. Ze deelt haar kleine, vervallen 
appartement met haar psychisch zieke 
en agressieve dochter en kleinzoon. Ze 
ondergaat dagelijks mishandelingen. 

In de tuin van het appartementencom-
plex geven we haar een pakket met vers 
voedsel en een foto van een Nederlandse 
kunstenaar die een keer is mee geweest 
op een van onze reizen. Svetlana had toen 
haar mooiste roze T-shirt aangetrokken, 
een ketting omgedaan en wat lippenstift 
op.  “Je kunt je niet voorstellen wat een 
vreugde het me geeft dat jullie hier zijn”, 
zei ze met tranen in haar ogen. “Soms zijn 
de dagen zo zwaar dat ik het gevoel heb 
niet meer verder te kunnen. Maar dan bid 
ik tot de Almachtige en kijk ik naar jullie 
foto en weet ik dat ik niet alleen ben.”

Elke keer als we naar Odessa gaan, proberen 
we ook Grigory te bezoeken. Hij kon het erg 
goed vinden met zijn grote broer, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd 
omkwam aan het front. Grigory’s vrouw 
overleed tien jaar geleden. Zijn zoon heeft al 
enkele maanden geen werk door de corona-
crisis. 

Grigory kwam de trap al af, ons tegemoet. 
“Toen de Joodse gemeenschap me gisteren 
belde dat de medicijnen waren aangekomen, 
was ik sprakeloos – zo blij was ik”, vertelt Gri-
gory. “Ik ben geroerd door de liefdevolle zorg 

die er voor me is. Zoals je weet, had ik geen 
jeugd. En nu vecht ik tegen de eenzaamheid. 
Breng alsjeblieft mijn hartelijke groeten over 
aan de sponsors. Ik ben u zo dankbaar!”

Verhalen
wennen nooit

Valentin

Grigory

Svetlana
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Maya woont op de derde verdieping 
van een grijs, oud flatgebouw aan de 
rand van Vinnitsa. We klopten aan 
en het duurde bijna tien minuten 
voordat Maya de deur kon openen. 
Ze bleek in rolstoel te zitten en vroeg 
ons binnen te komen. Dit weigerden 
we vanwege de quarantainemaatre-
gelen, maar Maya zei: “Ik ben schaam 
me als mijn buren me zo zouden 
zien, dus kom toch eventjes binnen.” 
Maya vertelde kort over de tijd dat zij 
en haar moeder in het getto Murafa 
waren. Zij moest zich als klein meisje 
telkens verstoppen in een gat bij 
een grote stenen verwarming als de 
Duitsers razzia’s hielden.

Na de oorlog
Gelukkig hebben Maya en haar 
moeder de oorlog overleefd. Maya 
groeide op in de Sovjet-Unie, werd 
verpleegster, trouwde en kreeg een 
zoon en een dochter. Een van de 

moeilijkste momenten was drie 
jaar geleden toen haar rechterbeen 
geamputeerd werd en dientenge-
volge aan een rolstoel gekluisterd 
raakte, in een kleine flat. “Mijn man 
en ik wilden jaren geleden dolgraag 
als gezin al alija maken, maar onze 
dochter wilde niet. Dus telkens stel-
den we onze ‘droom’ uit. Mijn man 
is ondertussen overleden. Dit was 
een van de verdrietigste momenten 
uit mijn leven; dat we door twijfel 
en onzekerheid, gaan of niet gaan, 
met of zonder dochter, die reis niet 
hebben kunnen maken.” Maya ver-
telde het spontaan zonder dat we het 
hadden aangekaart.

Bijzonder bezoek
Voor we afscheid namen, gaven we 
haar een kaart met een bemoedi-
gende tekst uit de Psalmen en een 
cadeautas vol lekkernijen. Het was 
een emotioneel moment. Kijk, zulke 

bezoekjes doen iets met je. We hopen 
dat Maya er dit voorjaar mee instemt 
om – met rolstoel en al - naar buiten 
gedragen te worden, zodat we een 
wandeling met haar kunnen maken. 
Ze is al drie jaar niet meer buiten ge-
weest. Het verleden kunnen we helaas 
niet meer veranderen, het heden en de 
toekomst wel, nu deze mensen nog 
onder ons zijn.

Elk bezoek is kostbaar
Eind januari brachten mijn vrouw Ira en ik 

een bijzonder bezoek aan Maya. 
Het staat in mijn geheugen gegrift.
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Wladimir, die in Kirovograd woont, heeft ook een sponsor. Hij motiveert 
ons te doen wat we kunnen doen om de Joodse gemeenschap hier in de stad 
te helpen. 
Hij heeft geen gelukkige jeugd gehad, maar de accordeon die hij ooit kreeg, 
werd zijn beste vriend. Zijn oma leerde hem al de Jiddische liedjes toen hij nog 
klein was. Nu is hij zelf oud en ziek. Maar de aftandse woonkamer werd een 
concertzaal toen hij begon te spelen. Bij het afscheid zei hij: “U weet dat ik 
doorgaans geen bezoek krijg. Uw bezoek is zo belangrijk voor me dat ik nog 
uren zal blijven spelen als jullie weer vertrokken zijn.”

Word sponsor

Er wachten nog tientallen Joodse oude-
ren op sponsoring. 

Misschien heeft u het op uw hart om ie-
mand te ondersteunen? Wij zorgen ervoor 
dat u weet wie u ondersteunt, doordat we 
u een biografie en foto van de desbetref-
fende persoon toesturen. 

Met € 25 per maand maakt u verschil in 
het leven van een Holocaustoverlevende 
of Joodse oudere in Oekraïne. 

Neem contact op met Stijneke Verweij als u 
iemand wilt sponsoren of graag meer infor-
matie wilt ontvangen. Stijneke Verweij is te 
bereiken via stijneke@cvi.nl of 033-2458824. 
U kunt via haar ook extra exemplaren van 
deze nieuwsbrief aanvragen.

Wladimir




