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‘De jaarlijkse
kerstactie van
CHOE is
broodnodig,
vooral nu.’

Sinds 2014 gaan de Oekraïners
gebukt onder de gevolgen van de
immer voortdurende oorlog.
Ook lijkt er geen einde te komen
aan de problemen op politiek en
economisch gebied. Hetzelfde
geldt voor de schijnbaar onuitroeibare corruptie in het land.
Oekraïne is hard getroffen door
het coronavirus en de gevolgen
dreigen uit te draaien op een
nationale ramp.

BEJAARDEN - Het zijn vooral de zwakkeren in
de Oekraïense samenleving die door de
voornoemde problemen worden getroffen.
Bejaarden en alleenstaanden hebben het
moeilijk, velen van hen zijn aangewezen op een
pensioentje van zo’n 60 euro per maand. Voor
een brood en een liter melk betaal je al een
euro… In de afgelopen jaren hebben we vele
bejaarden met onze kerstactie een hart onder
de riem kunnen steken, dit jaar willen we dat
opnieuw doen, als het kan nog iets meer dan
vorig jaar. Samen met jongeren uit onze
doelgroep willen we deze mensen ook dit jaar
weer een helpende hand toesteken door het
verstrekken van een wintervoorraad brandhout, een flink voedselpakket, financiële
ondersteuning of medische hulp.

Tegenslagen of niet,
de kerstactie moet
dit jaar doorgaan…
Het coronavirus heeft het werk
van stichting CHOE in 2020
ernstig bemoeilijkt. Voor het
eerst in 21 jaar kon er geen
zomer- en wintervakantie voor
ouderloze
kinderen
worden
georganiseerd.
Werkbezoeken
werden uitgesteld, projecten en
hulpacties in Oekraïne kwamen
stil te liggen. De inkomsten van
CHOE kwamen onder druk te
staan, mede omdat acties op het

gebied van fondsenwerving geen
doorgang konden vinden. Ook de
jaarlijkse deurcollecte voor het
vakantieplan van CHOE kon
vanwege het coronavirus niet
doorgaan… Toch zijn we ervan
overtuigd dat de kerstactie 2020
net zo’n groot succes zal worden
als in de afgelopen jaren. Met uw
steun gaat dat zeker lukken.
Helpt u een handje mee? Bij
voorbaat heel hartelijk dank!

WEESKINDEREN - Oekraïne kent veel kinderen
die in tehuizen moeten opgroeien, kinderen die
geen ouders meer hebben of kinderen waarvan de
ouders niet voor hen kunnen of willen zorgen. Het
zijn de kinderen waar stichting CHOE zich al 26
jaar voor inzet. Dat blijft nodig, de weeshuizen en
internaten waar de kinderen wonen moeten het
doen met een minimaal budget. Stichting CHOE
wil net als in voorgaande jaren deze kinderen en
jongeren weer een hart onder de riem steken. Met
een eenvoudig kerstpakket, een kerstviering of
een nieuwjaarsfeest. Daar gekocht, daar
georganiseerd door CHOE en/of Oekraïense
vrijwilligersorganisaties waarmee CHOE al jaren
samenwerkt. Tot op de laatste cent wordt de
opbrengst van de jaarlijkse Kerstactie besteed in
Oekraïne.

HANDJE HELPEN

De opbrengsten, bestedingen
en de voortgang van de
kerstactie 2020 worden verantwoord op de website van
stichting CHOE www.choe.nl
Ook op onze Facebookpagina
kunt u de kerstactie volgen en
vanzelfsprekend zijn wij ook
bereid u aanvullende informatie te geven. Dat kan door
een mail te sturen naar
choe@wxs.nl of te bellen naar
(06) 51309632
Voor een donatie kunt u
gebruik maken van onze
website of facebookpagina.
Rechtstreeks een gift naar
CHOE overmaken kan natuurlijk ook. De hiervoor
benodigde gegevens staan
rechts vermeld. Alvast van
harte bedankt!

Uw gift is van harte
welkom op de volgende
rekeningnummers:
NL88 RABO 035 48 15 644
of GIRO
NL16 INGB 0003 5833 00
onder vermelding van
´Kerstactie 2020´

Jongeren uit onze doelgroepen
helpen mee bij het samenstellen
en bezorgen van honderden
voedselpakketten.
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DOELGROEPEN
KERSTACTIE 2020
Wie komen in aanmerking voor de kerstactie 2020?

Niet alleen ouderloze kinderen in
internaten en tehuizen komen in
aanmerking voor de kerstactie,
maar ook kinderen en ouderen in
ziekenhuizen, kinderen met een
beperking, kinderen in arme
gezinnen, kinderen in zigeunerkampen, vluchtelingen, oudere
alleenstaanden, zieken, ouderen
in tehuizen, schoolverlaters van
het internaat in Perechyn die nu
in Uzhgorod, Simer, Svalava en
Mukachevo naar school gaan,
jongeren in opvang- en crisiscentra, personeelsleden van het
internaat in Perechyn, daklozen,
jongeren zonder vaste woon- en
verblijfplaats, tienermoeders en
psychiatrische
patiënten
in
opvangcentra in Turya Remata
en Berehovo.

Studentplan
Stichting CHOE financiert al
jarenlang vervolgopleidingen
van ouderloze jongeren. Ook
draagt CHOE zorg voor huisvesting en een bijdrage in het
eerste levensonderhoud.
Ook kinderen van het internaat
in Perechyn die lessen volgen
aan de plaatselijke school
ontvangen van stichting CHOE
een maandelijkse financiële
ondersteuning. Een deel van de
opbrengst van de kerstactie
willen we dan ook aanwenden
voor het studentplan zodat ook
in 2021 jongeren onbezorgd een
opleiding kunnen volgen.

HELPT U OOK EEN HANDJE MEE?

In Oekraïne viert men het Kerst- en nieuwjaarsfeest op een andere manier en op een andere datum dan wij in Nederland.
Onze kerstactie loopt dan ook door tot 15 januari 2021!

‘Ik heb liever dat anderen het doen…’
Lesya Beley is één van
onze vaste medewerkers
in Oekraïne. Sinds 2001
zet zij zich met hart en ziel
in voor mensen(kinderen)
die het zonder hulp niet
redden in de Oekraïense
maatschappij. Ook dit jaar
coördineert zij de voedselpakketactie in Oekraïne.

Lesya Beley
Coördinator
Kerstactie ‘20

‘December is voor ons als stichting een erg drukke maand.
We zijn dagenlang bezig met de inkoop van producten, het
samenstellen en het bezorgen van voedselpakketten. We
werken hierbij nauw samen met verschillende sociale
diensten in onze regio zodat we er zeker van zijn dat ieder
pakket op de juiste plaats komt.’ zegt Lesya Beley die ook
dit jaar de jaarlijkse kerstactie van CHOE coördineert. Wel
maakt ze zich zorgen over de toenemende vraag naar een
voedselpakket. ‘Voor veel mensen is een voedselpakket
niets anders dan een overlevingspakket, vooral nu in deze
tijd van corona. Door het coronavirus zijn veel mensen
hun baan en inkomen kwijtgeraakt en het ziet er niet naar
uit dat er op korte termijn verbetering in de situatie komt.
Om eerlijk te zijn stemt me dat meer dan eens somber.

Maar in vergelijking met anderen kom ik weinig te kort. In
de eerste jaren van de kerstactie ging ik wel eens mee om
pakketten te bezorgen bij bejaarden en zieken. De
dankbaarheid van deze mensen is niet in woorden uit te
drukken, datzelfde geldt ook voor de ellende waarin deze
mensen moeten leven…
De rol van Sinterklaas past niet zo goed bij mij, dus werden
en worden de pakketten door medewerkers van de sociale
diensten én jongeren uit onze doelgroepen bezorgd. Ik
vind het geweldig om te zien hoe deze jongeren iets
kunnen en willen betekenen voor mensen in nood. Langs
deze weg wil ik de mensen in Nederland bedanken voor
hun hulp bij het slagen van deze kerstactie.’

LEKKER MET KERST: - DRANIKI OEKRAIENSE AARDAPPELKOEKJES
Draniki zijn Oekraïense aardappelkoekjes
die ook bij ons prima in de smaak vallen.
Probeer het eens, vooral met wat zure room
zijn ze erg lekker!
6 Aardappels, gekookt
1 Bosje peterselie, fijngeknipt
2 Groene uien, fijngesneden
1/2 Theelepel nootmuskaat
1 Ei
6 Eetlepels paneermeel
Pureer de aardappels en meng
de puree met de groene uien, de
nootmuskaat, peterselie en zout
en peper naar smaak. Zet de
puree een uurtje in de koelkast.
Maak 20 koekjes van de puree.
Rol de koekjes eerst door het ei
en dan door de paneermeel.
Frituur ze 4 minuten in olie van
180 graden, draai ze halverwege
voorzichtig om. Eet smakelijk!
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