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Oorlog. Wie had ooit kunnen denken dat 
Rusland op 24 februari Oekraïne zou 
binnenvallen? Ondertussen zijn  er negen 
maanden verstreken en is het einde van 
de oorlog nog lang niet in zicht. De inval 
van Russische troepen veroorzaakt veel 
menselijk leed, veel mensen zijn op de 
vlucht. Daarnaast is er door de oorlog 
grote economische schade aangericht in 
het land, veel mensen worden hierdoor 
geraakt en belanden in armoede.  
 
Ook dit jaar willen we met onze jaarlijkse kerst-
actie medemensen in Oekraïne een hart onder de 
riem steken. Vooral nu.  

 

In de afgelopen jaren hebben we met onze 
kerstacties veel mensen kunnen bereiken. Het 
zijn met name de zwakkeren in de Oekraïense 
samenleving die een helpende hand goed 
kunnen gebruiken. Bejaarden, zieken en 
alleenstaanden hebben het moeilijk, velen van 
hen zijn aangewezen op een pensioentje van 
zo’n 70 euro per maand. Maar hoe kun je daar 
van rondkomen als je voor één brood en een 
liter melk (omgerekend) 1,60 euro moet 
betalen? Samen met jongeren uit onze 
doelgroepen willen we deze mensen ook dit 
jaar weer een helpende  hand  toesteken  door  
de levering van een wintervoorraad brand-
hout, een flink voedselpakket of bieden wij in 
sommige gevallen financiële ondersteuning of 
medische hulp.  

 

In Oekraïne zijn veel kinderen die in armoede 
moeten opgroeien. Ouderloze kinderen, kinderen 
in arme gezinnen of kinderen in ziekenhuizen. 
Het zijn de kinderen waar stichting CHOE zich al 
28 jaar voor inzet. We willen graag, net als in 
voorgaande jaren, deze kinderen en jongeren een 
hart onder de riem steken. Met een eenvoudig 
kerstpakket en/of een kerstviering. Daar gekocht, 
daar georganiseerd door ons en/of Oekraïense 
vrijwilligersorganisaties waarmee we al jaren 
samenwerken.  

Jaar na jaar organiseert stichting CHOE met hulp 
van haar achterban en donateurs een kerstactie 
voor de minder bedeelden in Oekraïne. We 
hebben er het volste vertrouwen in dat het dit jaar 
ook weer zal lukken!   

 
 

HANDJE HELPEN 

 

Jongeren uit onze doelgroepen 
helpen mee bij het samenstellen 

en bezorgen van honderden 
voedselpakketten. 

Dit jaar ook CHOE 
kerstactiviteiten 
in Oost-Oekraïne

 
 

De opbrengsten, bestedingen 
en de voortgang van de 
kerstactie 2022 worden  ver-
antwoord 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 infor-
matie 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 na-
tuurlijk 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 2022´ 

Sinds het uitbreken van de oorlog 
verzorgen we vrijwel iedere 
maand een hulptransport ‘op 
maat’ naar Oekraïne. Zo hebben 
we in het afgelopen jaar veel 
medische apparatuur, medisch 
materiaal en medicijnen  aan 
ziekenhuizen kunnen leveren. 
Ook werd gevraagd om school-
materiaal, voedsel, schoeisel, 
(thermo) kleding en allerlei speci-
fieke goederen. In de meeste 
gevallen hebben we aan de vraag 
kunnen voldoen.  

Onze Oekraïense medewerkers 
brachten een groot deel van de 
hulpgoederen naar mensen in het 
oorlogsgebied in  Oost-Oekraïne. 

In december willen we graag twee 
transporten met hulpgoederen 
naar Oost-Oekraïne verzorgen. 
Een noodhospitaal heeft ons 
gevraagd om een professionele 
generator. Een deel van de 
opbrengst van onze kerstactie 
willen we hiervoor dan ook 
aanwenden.          

  

 

Jaarlijkse 
kerstactie 
stichting CHOE 
 

15 december t/m 15 januari 

Vooral nu! 
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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 2023!  

 

DOELGROEPEN 
KERSTACTIE 2022 

 

Wie komen in aanmerking voor de kerstactie 2022? 

 

Dit jaar richten we ons op 
ouderloze kinderen in tehuizen 
en opvangcentra, kinderen met 
een beperking, kinderen in arme 
gezinnen, kinderen in zigeuner-
kampen, (kind)vluchtelingen, be-
jaarden, zieken, alleenstaande 
ouders met kinderen, ouderen in 
verpleegtehuizen, schoolverlaters 
van het internaat in Perechyn die 
nu in plaatsen als Uzhgorod, 
Simer en Mukachevo naar school 
gaan, oud-personeel van het 
internaat in Perechyn, jongeren 
in opvang- en crisiscentra, jong-
eren zonder vaste woon- en 
verblijfplaats, daklozen, jongeren 
in gevangenissen, patiënten in 
psychiatrische inrichtingen en 
tienermoeders in crisiscentra. 
Daarnaast bieden we financiële 
ondersteuning aan partnerorga-
nisaties in de regio voor de 
realisatie van (eigen) kerstacties. 

  

  

ENERGIE VOOR OEKRAINE 
Al geruime tijd bombardeert  
Rusland energie-infrastructuur 
in Oekraïne. Het doel is om de  
Oekraïense bevolking in de kou 
te zetten. De gevolgen zijn 
rampzalig, meer dan de helft  
van de Oekraïense energie-
voorziening is beschadigd of 
vernield. 10 miljoen mensen 
moeten het zonder elektriciteit 
stellen. Volgens de WHO 
worden miljoenen Oekraïners 
bedreigd door de komende  
winter. 

 

In de afgelopen maanden hebben we een grote partij 
generatoren gekocht. Een aantal van die generatoren zijn 
al naar Oekraïne gebracht en in de komende weken volgen 
er meer. We kunnen niet aan de vraag voldoen en zijn 
constant op zoek naar generatoren voor een redelijke prijs. 

  

Een deel van de opbrengst van onze kerstactie zullen we 
dan ook aanwenden voor de aanschaf van generatoren. 
Heeft u misschien een generator of kent u iemand die een 
generator beschikbaar zou willen stellen?  

ALLES IS BRUIKBAAR! 

Diverse ziekenhuizen, opvangcentra voor daklozen en 
vluchtelingen, psychiatrische inrichtingen hebben ons 
benaderd met de vraag om generatoren van 6-20 kilowatt 
te leveren. Nieuwe generatoren met dit vermogen zijn erg 
duur, vandaar dat we op zoek naar gebruikte exemplaren. 

Heeft of weet u iets?  
Belt u dan even naar (06) 51309632  

 

LEKKER MET KERST: BIETENSOEP 
--- OEKRAIENSE BIETENSOEP MET GEITENKAAS --- 

 

1 kilo voorverpakte/voorgekookte bieten, olijfolie, 1 ui, 1 liter 
water, 2 blokjes groenten bouillon, 3 grote aardappels, 2-3 
eetlepels azijn, 100 gram zachte geitenkaas, 2 eetlepels creme 
fraiche, 2 eetlepels yoghurt, zout en peper. 
 

BEREIDING  
Verwarm de oven voor op 180 graden. Verwarm wat olijfolie 
in een soeppan. Pel de ui, snij deze fijn en fruit deze in de pan.  
Schil de aardappels en snij ze in blokjes. Voeg deze toe aan de 
ui en bak een paar minuten mee. Snij de bieten in blokjes en 
bak ze nog even mee met de aardappels en de ui. Voeg nu het 
water, de azijn en de bouillonblokjes toe en laat 5 minuten 
zachtjes koken. Pureer de bietensoep met een staafmixer.  
Pureer nu in een klein bakje de geitenkaas met de creme 
fraiche en de yoghurt tot een egaal mengsel. Breng eventueel 
op smaak met zout en peper. Garneer de soep met de 
geitenkaascreme en wat blaadjes basilicum. Serveer eventueel 
met brood. Eet smakelijk! 
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STUDENTPLAN 
Met het  Studentplan van 
CHOE ondersteunen we al 
20 jaar lang kinderen en 
jongeren in Oekraïne. Zo 
financieren wij de studie of 
bieden we jongeren  onder-
steuning bij de aanschaf 
van studiemateriaal. Ook 
scholen kunnen een beroep 
op ons doen bij de aanschaf 
van schoolmaterialen.  
 
Een deel van de kerstactie 
willen we graag reserveren  
voor ons Studentplan in 
2023. 
     

 


