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Sponsoring van grote betekenis

Extra aandacht voor overlevenden Holocaust
Rabbijn Mendel Cohen uit Marioepol in het oosten van Oekraïne belt me wekelijks op om wat bij te 
praten – goed en slecht nieuws inbegrepen. Eind november 2018 vroeg hij of ik kon komen voor een 

kort werkbezoek, maar ik zei dat dit helaas niet kon door alle drukte en activiteiten die gepland ston-
den tot het einde van het jaar (onze laatste ritten om Joden die voorgoed naar Israël vertrekken naar 

de luchthaven te brengen, stonden gepland op 30 december).

Maar rabbijn Cohen bleef aandringen en 
uiteindelijk stemde ik toe om te komen. 
Rabbijn Cohen heeft samen met zijn 
toegewijde medewerkers de zorg voor 
de Joodse gemeenschap. Sinds 2014 zijn 
daar nog een groot aantal Joodse vluch-
telingenfamilies bijgekomen, vooral 
uit Donetsk. Marioepol ligt vlakbij het 
oorlogsgebied. Het is een havenstad met 
zware vervuilende industrie aan de Zee 
van Azov, waar eind november een nieuw 
conflict uitbrak tussen Oekraïense mari-
neschepen en de Russische marine.

Geen toekomstperspectief
Veel toekomstperspectief is er niet voor de 
mensen in dit gebied. Voor jonge gezinnen 
is er de mogelijkheid te vertrekken naar 
Israël - en dat doen ze ook. Honderden 
mensen vertrekken jaarlijks uit het oosten 
van Oekraïne naar Israël. Maar de grootste 
zorg van rabbijn Cohen is de Holocausto-
verlevenden en Joodse ouderen die extra 
aandacht en hulp nodig hebben. Gelukkig 
is er verlichting van de zorgen via het 
sponsorplan. Daardoor kunnen we nu in 
Marioepol zeventig Holocaustoverleven-
den en Joodse ouderen helpen. Alleen zijn 
er eigenlijk aanvragen voor het driedub-
bele aantal. De mensen vragen vooral om 
hulp om medicijnen te kunnen aan-
schaffen. Die kunnen de Joodse ouderen 
niet of nauwelijks betalen van hun karig 
pensioen.

Nikolai
Ik maakte kennis met de 87-jarige Holo-
caustoverlevende Nikolai, oorspronkelijk 

uit Vinnitsa, maar die nu in Mariupol 
woont. Nikolai wilde ons persoonlijk 
bedanken voor zijn maandelijkse medicij-
nen. Hij vertelde ons dat zijn moeder zich, 
toen er pogroms in 1919 uitbraken, net op 
tijd kon verstoppen in een kelder samen 
met haar beste vriendin en haar baby. De 
troepen van Symon Petliura maakten in 
1919 overal in Oekraïne jacht op onschul-
dige Joden. Ter nauwer nood bleef de 
schuilplaats onopgemerkt door de troe-
pen. Toen de baby begon te huilen, drukte 
de doodsbange jonge Joodse moeder de 
baby stevig tegen haar borstkas – de baby 
stikte. Gruwelverhalen waar je nooit aan 
went. Nikolai kunnen we nu maandelijks 
helpen. 

Namens al die 
ouderen dank ik al 
die sponsors die elke 
maand bereid zijn om 
€ 25,00 te doneren. 
Weet dat dit van 
grote betekenis is 
voor diegenen die wij met dit bedrag kunnen 
helpen hun levensomstandigheden te verbe-
teren.

Koen Carlier
Alijaveldwerker Oekraïne

Rabbijn Mendel Cohen uit Marioepol met de 87-jarige Nikolai.
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Gehoord 
en gezien

“Je moet het gezien en ge-
hoord hebben”. Dat zegt men 
wel eens om iemand met zijn 
eigen ogen te laten zien en 
met zijn eigen oren te laten 
horen hoe een bepaalde situa-
tie werkelijk is. 

Dat overkwam mij ook toen ik een 
week lang met Koen Carlier en 
andere gasten optrok in Oekraïne. 
Een land waar in de Tweede We-
reldoorlog zo’n 1,4 miljoen Joden 
zijn omgebracht. Niet alleen door 
acties van de Duisters, maar ook 
door Oekraïners. Elk  dorp of stad 
heeft wel zijn eigen verhaal. Elke  
Joodse gemeenschap is uit elkaar 
gescheurd. 

Neem nu Vinnitsa, de stad waaruit 
Koen Carlier werkt. Voor de oorlog 
maakte de Joodse gemeenschap 
veertig procent uit van de totale 
bevolking (in sommige dorpen 
soms nog meer). Na de oorlog was 
nagenoeg de hele Joodse bevolking 
uitgemoord. En zo ging het in vele 
dorpen. En diegenen die het over-
leefden bleven in armoe achter. De 
strijd om te overleven ging ook na 
de oorlog door. 

» Lees verder op pagina 3

Mikhail Israilevich (83 jaar)

Tamara Binyaminovna (94 jaar)

makkelijker. Maar ze maakt zich vooral 
zorgen om haar dochter Alexandra van 
zeventig jaar. Als daar maar zorg voor is 
als zij er niet meer is. We zeiden Tamara 
zich geen zorgen te maken. Wij zorgen 
als het nodig is ook voor haar dochter. Ze 
keek ons opeens aan alsof ze nu pas door 
had dat we er waren. We zagen gewoon 
een last van haar schouders vallen. De 
spanning op haar gezicht verdween toen 
er door haar tranen heen een glimlach op 
haar gezicht verscheen.

Elke drie maanden bezoekt iemand van 
ons team Tamara. En dan nemen we mee 
wat ze het meest nodig heeft: toiletarti-
kelen en medicijnen, vaak aangevuld met 
een aardigheidje. Tamara is inmiddels op 
de respectabele leeftijd van 94 jaar. Maar 
lopen kan ze niet meer. Ze heeft dag en 
nacht hulp nodig. Overdag helpen twee 
meisje van een Joodse welzijnsorganisa-
tie. Ze koken, maken schoon en wassen 
Tamara. 

Toen we onlangs Tamara bezochten was 
ze wat gereserveerd. Ze had wat tijd nodig. 
Maar al gauw voelde het alsof we bij oma 
op bezoek waren. We hadden het over ge-
zondheid, het weer, het leven en verhalen 
uit het verleden. We hadden het ook over 
de voedselpakketten en hoeveel dat helpt, 
vooral aan het einde van de maand.

Tamara heeft moeilijke tijden in haar leven 
meegemaakt. Ze is haar geboortestad 
ontvlucht als meisje, om aan de Holocaust 
te ontkomen. En de huidige ontwikkelin-
gen in Oekraïne maken haar leven nu niet 

Tamara (rechts) met alijaveldwerker Alina.

Mikhail is een Holocaustoverlevende, die aan 
de moordpartijen ontsnapte door duizenden 
kilometers naar het oosten te vluchten. Veel 
van zijn familieleden zijn bruut vermoord. 
Tot voor kort woonde Mikhail bij zijn zoon 
en zijn gezin. Zij zorgden voor hem, maar 
konden nauwelijks tijd met hem doorbren-
gen omdat ze overdag werken. Mikhail 
vereenzaamde daardoor, wat nog erger werd 
doordat hij niet meer kan zien. 

Op een dag hadden vader en zoon daarom 
een goed gesprek en werden ze het eens dat 

Mikhail naar de stad zou verhuizen naar een 
verzorgingshuis. Daar heeft hij de hele dag 
gezelschap. 

Mikhail is een fantastische musicus. Hij 
speelt professioneel accordeon en dirigeerde 
meerdere koren in het verleden. Daardoor 
kon hij rekenen op veel respect in de ge-
meenschap. Hij deelt zijn kamer met twee 
andere heren en zijn accordeon ligt onder 
zijn bed. Elke vrijdag haalt hij zijn instru-
ment onder zijn bed vandaan, en zodra 
de eerste noten klinken komen de andere 
ouderen uit hun kamers richting de zijne, 
vinden een plekje in de hal en luisteren naar 
zijn muziek of zingen mee. Mikhail is blij dat 
hij nodig is. Dat houdt hem op de been. En 
ons bezoek, dat is ook een waar geschenk 
voor hem.

Dus als je jezelf afvraagt of dat wat je doet 
voor God wel nut heeft, denk dan aan Mik-
hail, of aan Tamara. En bedenk: God is niet 
moeilijk te vinden, Hij is vlakbij. Hij woont 
in een liefhebbend hart. En waar liefde is, is 
God ook.
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Bij bezoek aan een aantal overle-
venden werd dat voor mij schrij-
nend voelbaar en zichtbaar. Hulp 
van de Oekraïense bevolking was 
niet te verwachten. Die hadden 
zelf genoeg meegemaakt. Maar 
ze werden niet door iedereen in 
de steek gelaten. Onder andere  
Christenen voor Israël steunt hen 
heel praktisch met het sponsorpro-
ject. Op dit moment worden zo’n 
240 overlevenden vanuit Duits-
land en Nederland gesponsord 
voor minimaal € 25,00 per maand. 
Daarmee worden zij voorzien van 
voedselpakketten, maar ook zo 
nodig met medicijnen en wordt er 
geld gegeven om te zorgen dat zij 
het ook in de winter warm hebben. 

Via onze vertegenwoordiger in 
Oekraïne krijg ik de verhalen 
binnen samen met een foto. En 
die verhalen bevestigen nog eens 
de moeilijkheden waarmee zij te 
maken hebben. Waarbij elke keer 
weer opvalt dat in vele gezinnen 
de man ontbreekt, omdat die in 
de ‘Grote Oorlog’ was gesneuveld 
of vermoord. Dat maakt het leven 
nog eens extra zwaar.

Daarom we gaan door met het 
sponsorproject en we hopen dat 
nog velen in hun verbondenheid 
met het volk van God, toe zullen 
treden tot de groep sponsoren. Te-
gelijk danken we, namens diegenen 
die hulp ontvangen, al die sponso-
ren die zich de afgelopen twee jaar 
bereid hebben verklaard om aan 
het sponsorproject mee te doen.

Chris Innemee
Coördinator 
sponsorproject

Boris (80+ jaar)

Maria Gutnik (80 jaar)

Sima uit Kremenchug (79 jaar)

Ook  Boris, die we ontmoeten in de synago-
ge van Kremenchug, heeft door te vluchten 
samen met zijn moeder en twee zussen de 
oorlog overleefd. Eerst naar Stalingrad, ver-
volgens naar het Russische Saratov.
“Toen we terugkwamen, was 95 procent van 
de stad verwoest. Mensen hebben ons ver-
welkomd: ‘Wat wil je hier?’ Toen werden we 
naar het dorp gestuurd”, zegt Boris. Tranen 
komen in zijn ogen als hij het heeft over zijn 
vader, die uiteindelijk gewond terugkwam 
van het front en te vroeg stierf in de nasleep. 
“Ik had zo’n goede vader. Dat is te weinig 
gezegd.” 
Boris is al heel lang met pensioen. Het ergste 
is de eenzaamheid. En soms ook de honger. 

Maar dat is veranderd sinds oktober van 
dit jaar. ‘s Middags zit Boris met enkele van 
zijn collega’s in de kantine van de synagoge 
en geniet hij van hun gezelschap en een 
warme maaltijd. Dat wordt betaald door een 
sponsor.

Maria werd in 1939 geboren in een Joods 
gezin in het Joodse dorp Bela Tsjerkov. 
Toen de oorlog begon werd haar vader 
opgeroepen voor militaire dienst en naar 

het front gestuurd. Maria en haar moeder 
vluchtten met een transport naar het oos-
ten. Toen de oorlog voorbij was, keerden 
ze terug naar huis. Ook vader kwam weer 
thuis, maar wel als een zieke en gebroken 
man. Niet lang daarna overleed hij. 

Maria heeft haar hele leven in een drukke-
rij gewerkt. De schadelijke stoffen van de 
drukkerij hebben invloed op haar gezond-
heid. In de afgelopen jaren heeft ze haar 
huis nauwelijks verlaten, ze erg vaak ziek. 
Ze heeft levensmiddelen en medicijnen 
nodig. Maria kan uw ondersteuning goed 
gebruiken.

Een fragiele figuur rechtop op haar slaap-
bank, die ons verwelkomt met een afwach-
tende glimlach als we de vaag-donkere 
kamer in een oud-Sovjetblok betreden. In 
een hoek staat een hele rij wekpotten met 
groenten, voor de winter. 

Sima was een jaar oud toen de oorlog in 
juni 1941 begon. Haar vader werd, zoals alle 
gezonde Joodse mannen, naar het front ge-
stuurd met het Rode Leger. Hij stierf in een 
Duits krijgsgevangenenkamp. Haar moeder 
vluchtte met Sima verder naar het oosten, 
naar Alma-Ata in Kazachstan. Nauwelijks 
waren moeder en dochter in 1949 terugge-
keerd naar hun in de oorlog ernstig verwoes-
te geboorteplaats Kremenchug of  Sima’s 

moeder stierf als gevolg 
van de ontberingen.
De acht jaar oude Sima 
groeide op als wees 
bij haar grootvader en 
onmiddellijk na het 
beëindigen van de school 
begon ze te werken als 
naaister in een textielfa-
briek. Met haar pensioen 
van ongeveer 50 euro 
kan ze vandaag niet eens het basisvoedsel 
betalen, laat staan de dringend noodzakelijke 
medicijnen. Er is geen ziekteverzekering.
Sima krijgt nu de nodige medicijnen, die een 
lid van de synagoge voor haar koopt. Dat kan 
omdat iemand haar sponsort.

Veldwerker Anemone op bezoek bij Maria.

Veldwerker Anemone op bezoek bij Boris.
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Sponsoring geeft waardiger leven
Anderhalf jaar geleden lanceerde Christenen voor Israël een sponsorprogramma 
voor behoeftige overlevenden van de Holocaust en Joodse ouderen in Oekraïne. 

Inmiddels ondersteunen we ongeveer 350 mensen door langlopende donaties.

De medewerkers van het team van 
Koen Carlier bezoek het hele jaar door 
veel steden en dorpen in Oekraïne, ook 
tijdens de wintermaanden. Ze leggen 
duizenden kilometers af om voedsel of 
andere benodigdheden bij de behoefti-
ge Joodse gemeenschappen te brengen. 
In plaatsen als Kremenchug en Bela 
Tsjerkov zijn er nog steeds veel Holo-
caustoverlevenden en Joodse ouderen 
die wachten op steun. Zij zijn vaak 
niet meer in staat om op hun oude dag 
en zonder hulp van familieleden naar 
Israël te verhuizen.

Op bezoek
Tijdens ons eerste bezoek leren we de 
mensen kennen, en zien we ook wat de 
omstandigheden zijn waarin zij leven. 
Vervolgens regelen we de hulp via de 
lokale Joodse gemeenschap of het Joods 
maatschappelijk werk. Na een aantal 
maanden gaan we opnieuw bij de men-
sen op bezoek. En wat blijkt? Ze mer-
ken wel dat ze hulp krijgen, maar weten 
eigenlijk niet goed waar die hulp zo 
plotseling vandaan komt. Dan mogen 
we uitleggen dat we christenen zijn die 
hen willen ondersteunen. Negen van 
de tien keer zien een stralende glimlach 
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verschijnen. Dat tweede bezoek blijkt 
dus enorm belangrijk voor de mensen. 
Ze herkennen ons en realiseren zich: 
we geven echt om hen en blijven ook in 
de toekomst helpen, zolang de Heere 
dat geeft.

Hoop brengen
Recent herdachten we de Kristallnacht, 
nu tachtig jaar geleden. We stonden stil 

bij de bevrijding van Auschwitz tijdens 
de internationale Holocaustherdenking 
op 27 januari. Wat een geschenk, als 
we genezing en hoop kunnen brengen 
waar zoveel verwoesting is aangericht. 
Hulp aan een Holocaustoverlevende 
of Joodse ouderen door sponsoring 
betekent een wat waardiger leven voor 
diegenen die verstoken zijn van het 
allernoodzakelijkst.

Word sponsor
Er wachten nog tientallen Joodse ouderen op sponsoring. Misschien 
heeft u het op uw hart dat u iemand wilt ondersteunen? Wij zorgen 
er voor dat u weet wie u ondersteunt, doordat we u een biografie en 
foto van de persoon toesturen.

Met € 25 per maand maakt u verschil in het leven van een Holo- 
caustoverlevende of Joodse oudere in Oekraïne. Neem contact op 
met Chris Innemee om iemand te sponsoren of als u graag nog wat 
meer zou willen weten. Chris Innemee is te bereiken via  
chrisinnemee@cvi.nl of 033-2458824.

“En onze hoop 

voor u is vast, in 

de wetenschap dat 

u, zoals u deelhebt 

aan het lijden, zo 

ook deelhebt aan 

de vertroosting.”

(2Korintiërs 1:7)


