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Helpt u ook
een handje
mee?
Jaarlijkse kerstactie
STICHTING CHOE
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Er lijkt maar geen einde te komen aan
de vele problemen waarmee onze
medemensen in Oekraïne te kampen
hebben. De oorlog in het oosten duurt
maar voort, de corruptie lijkt onuitroeibaar en de problemen op politiek
en economisch gebied onoplosbaar.
Vele mensen(kinderen) komen in de
knel door de talloze ‘hervormingen’
die de Oekraïense overheid doorvoert.
Ook is Oekraïne, net als andere
landen in het Oostblok, zwaar getroffen door de coronapandemie.

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 60-70 euro per maand.
Alleen voor een brood en een liter melk betaal
je al 1,50 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.

Ook in 2021 is de
kerstactie weer
broodnodig…
De coronapandemie heeft het
werk van stichting CHOE in 2020
en 2021 ernstig bemoeilijkt. Zo
konden geen zomer- en wintervakanties voor ouderloze kinderen worden georganiseerd en
kwamen projecten stil te liggen.
Gelukkig konden we in augustus
en november weer naar Oekraïne
afreizen. In september begonnen
we met de voorbereidingen van
een wintervakantie voor jongeren

uit onze doelgroep, helaas hebben
we door alle nieuwe coronamaatregelen de voorbereidingen
stil moeten leggen…
Ondanks de tegenslagen zijn we
ervan overtuigd dat de kerstactie
2021 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!

KINDEREN - Oekraïne kent veel kinderen die in
armoede moeten opgroeien. Ouderloze kinderen
of kinderen waarvan de ouders niet voor hen
kunnen of willen zorgen. Het zijn de kinderen
waar stichting CHOE zich al 27 jaar voor inzet.
Dat blijft nodig, weeshuizen en internaten
moeten het doen met een minimaal budget.
Stichting CHOE wil net als in voorgaande jaren
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 2021 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 2021´

Jongeren uit onze doelgroepen
helpen mee bij het samenstellen
en bezorgen van honderden
voedselpakketten.
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DOELGROEPEN
KERSTACTIE 2021
Wie komen in aanmerking voor de kerstactie 2021?

Ieder jaar maken we een selectie
binnen onze doelgroepen en
breiden voor zover mogelijk deze
selectie uit. Dat hebben we ook
gedaan met de kerstactie 2021.
Dit jaar richten we ons op
ouderloze kinderen in tehuizen,
en opvangcentra, kinderen met
een beperking, kinderen in arme
gezinnen, kinderen in zigeunerkampen, (kind)vluchtelingen, bejaarden, zieken, alleenstaande
ouders met kinderen, ouderen in
verpleegtehuizen, schoolverlaters
van het internaat in Perechyn die
nu in Uzhgorod, Simer en
Mukachevo naar school gaan,
jongeren in opvang- en crisiscentra, jongeren zonder vaste
woon- en verblijfplaats, daklozen, jongeren in gevangenissen,
patiënten in psychiatrische inrichtingen en opvangcentra,
tienermoeders etc.

Schoolplan
Veel kinderen in Oekraïne
moeten het stellen zonder
school- en leermiddelen. Vorig
jaar werden honderden kinderen in afgelegen bergdorpen
door ons verrast met een pakket
schoolmateriaal. Dit jaar willen
we deze en andere kinderen
graag opnieuw verrassen met
een pakket. Deze keer zit er voor
de familie ook iets lekkers bij
voor de komende kerstdagen.
Dit schoolplan zal per 2021 deel
uitmaken van ons studentplan.
Stichting CHOE financiert met
haar studentplan al jarenlang
vervolgopleidingen van ouderloze jongeren. Ook draagt
CHOE zorg voor huisvesting en
een bijdrage in het eerste
levensonderhoud.

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 2022!

‘Ieder jaar weer een uitdaging …’
Lesya Belei is één van onze
medewerkers in Oekraïne.
Naast ‘veldwerk’ coördineert
zij diverse projecten en
hulpacties. De jaarlijkse
voedsel- en pakketactie ziet
Lesya ieder jaar weer als een
uitdaging. Inmiddels is zij,
samen met jongeren uit onze
doelgroep, begonnen met de
eerste voorbereidingen van
de Kerstactie-2021.

Lesya Belei
Coördinator
Kerstactie ‘21

‘Half november zijn we gestart met de voorbereidingen
van de kerstactie. Ieder jaar beginnen we wat eerder
omdat de omvang van de kerstactie ieder jaar toeneemt.’
zegt Lesya Belei, coördinator van de jaarlijkse kerstactie.
‘Niet alleen omdat steeds meer mensen graag in
aanmerking willen komen voor onze hulp, ook omdat we
steeds meer activiteiten en acties organiseren. Ons
Sakuracentrum in Perechyn is zo goed als klaar en dit
jaar zullen er allerlei kerst- en nieuwjaarsactiviteiten
voor de lokale/regionale bevolking worden georganiseerd. Er wordt zelfs een speciaal theater- en
concertprogramma opgezet. Ook zullen we binnen het
Sakuracentrum honderden en nog eens honderden
voedselpakketten samenstellen voor de mensen die zo’n
pakket hard nodig hebben.

Zo’n voedselpakket is voor veel mensen in deze tijd van
corona, net als vorig jaar, niets anders dan een overlevingspakket.’
De voedselpakketten worden in samenwerking met sociale
diensten bezorgd. Jongeren uit onze doelgroepen helpen
mee bij de samenstelling en bezorging van de pakketten.
‘Langs deze weg wil ik graag alle mensen in Nederland
bedanken die hebben geholpen bij het slagen van de acties
in de afgelopen jaren. Ik ben er van overtuigd dat ook de
kerstactie 2021 weer een groot succes zal worden.
Langs deze weg wens ik iedereen heel prettige en gezonde
kerstdagen en een gelukkig 2022.’

LEKKER MET KERST: WORTELSOEP
----- TRADITIONELE OEKRAIENSE WORTELSOEP -----

2 Laurierblaadjes, 1 groene paprika, olijfolie, 2 uien, 10
wortelen, 3 selderijstengels, 2 teentjes knoflook, 2,5 liter
kippenbouillon
VOORBEREIDING
Was de selderijstengels, wortels en paprika. Bereid 2.5 liter
kippenbouillon voor. Snijd de wortels in dunne plakken en doe
dit ook met de selderijstengels. Snijd de 2 uien en groene
paprika in blokjes en de teentjes knoflook in dunne plakjes.
BEREIDING (40 minuten)
Verhit een grote pan en voeg wat olijfolie toe. Voeg de
gesneden uien en knoflook toe. Fruit 2 tot 3 minuten aan en
voeg dan de plakjes wortel toe. Zodra de wortels zacht zijn de
selderij en groene paprika toevoegen. Bak deze +/- 3 minuten
mee. Giet de bouillon in de pan en voeg 2 laurierblaadjes toe.
Voeg eventueel een (halve) gesneden rode peper toe. Laat de
soep 30 minuten lang pruttelen en haal dan de laurierblaadjes
eruit. Geniet van deze zelfgemaakte wortelsoep!

- Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 toe! -
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