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CHOE-NIEUWS
Juli 2020…

In oktober/november 2019 werd onze website
gehackt en sindsdien was het niet meer mogelijk de site bij te werken.
De site was al op leeftijd, de leverancier verdwenen en technische
support nergens meer te krijgen. Ondertussen beschikken we over een
nieuwe site! Kom ook eens kijken op www.choe.nl
Er zijn op dit moment wat problemen met de weergave van de site op
bepaalde telefoons. U kunt dit probleem opheffen door in het menu
van uw telefoon voor ‘Desktopsite’ te kiezen.
Ook werden door de problemen eind vorig jaar onze computers en
software beschadigd. Ondertussen is ons adressenbestand weer ‘up to
date’, vandaar dat u weer eens een nieuwsbrief van ons ontvangt!
In 1999 zijn we van start gegaan met ons
vakantieplan, sindsdien brachten ieder jaar internaatkinderen uit
Perechyn hun zomervakantie bij gastouders in Nederland door. Door de
coronacrisis kan de vakantie dit jaar niet doorgaan, voor de kinderen en
gastouders een enorme teleurstelling. Tot overmaat van ramp kunnen
de kinderen in Oekraïne ook niet worden ondergebracht in een
zomerkamp, dus blijven ze deze zomer… op school. Verveling is een
enorm probleem, vandaar dat we een deel van ons ‘vakantiebudget’
willen aanwenden om sport- en spelmateriaal te kunnen schaffen.
Door de coronaproblematiek ontvangen de kinderen en
jongeren in Oekraïne al lange tijd geen post. Dat is dan ook de reden dat we ons
posttraject voorlopig anders inrichten. U kunt uw post gewoon blijven sturen.
Deze post zal door ons worden gescand en per mail naar Oekraïne worden verzonden.
Maar u kunt natuurlijk ook zelf uw brief scannen en per mail naar ons sturen.
Brieven stuurt u naar: Marriëtte Piksen, Morgenster 61, 7443 LC, Nijverdal
Voor e-mail gebruikt u het volgende adres: g.piksen@home.nl
Sommige kinderen krijgen geen post, misschien wilt u haar of hem eens een kaart of
brief sturen? Een naam van een kind kunt u per mail opvragen bij Marriëtte Piksen.
In deze tijd van verveling is een brief voor de kinderen een prachtige afleiding!
Oekraïne reageerde razendsnel na het uitbreken van het coronavirus en in de eerste
maanden leek het, net als in een aantal andere landen in Oost-Europa, met een sisser af te lopen. Helaas ging
het in de laatste twee weken van juni alsnog fout toen maatregelen werden versoepeld en veel Oekraïners geen
maatregel meer serieus namen. De besmettingen lopen snel op. Ongeveer 23% van alle werkende Oekraïners
werkt zwart, door de maatregelen in maart zijn veel mensen hun baan en inkomen (!) kwijtgeraakt. Ook veel
jongeren uit onze doelgroep kwamen van de ene op de andere dag zonder werk te zitten en trokken bij ons aan
de bel. Voor deze jongeren hebben we een noodfonds in het leven geroepen. De vraag is hoelang we dit
financieel vol kunnen houden… Wilt u deze jongeren een handje helpen? Uw gift is van harte welkom!

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om ons Sakuracentrum in Perechyn te voltooien.
Het resultaat mag er zijn, ondertussen beschikken we over een dagcentrum voor kinderen met een beperking,
een hotel, theater, sportzaal en tal van andere ruimtes. Het dagcentrum is al een enkele jaren operationeel en
de bedoeling was het gehele centrum in het najaar van 2020 te openen. Door de coronacrisis zal het wel wat
later worden… Ook moet er, net als vorig jaar, nog één of twee transporten op poten gezet worden om het hotel
en diverse zalen te voorzien van bedden en meubilair. Op onze vernieuwde website kunt u het centrum bekijken!

Voor de opslag van goederen (hoofdzakelijk meubilair voor ons Sakuracentrum) zijn we op zoek naar een
(bedrijfs)ruimte (regio Twente) die we tijdelijk kunnen gebruiken. Wie kan ons helpen?

De financiële crisis van 2008 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van stichting CHOE. Van vrijwel de ene op
de andere dag kregen we te maken met 50% minder inkomsten, vele donateurs haakten af en ook ons
vakantieplan kwam onder grote druk te staan. Er ontstond al snel een tekort aan gastouders en we moesten
operationeel én financieel alle zeilen bijzetten om het vakantieplan in stand te kunnen houden. Gelukkig hebben
wij, in tegenstelling tot veel andere stichtingen, de crisis overleefd en konden ieder jaar opnieuw kinderen voor
een welverdiende vakantie naar Nederland komen. Maar opnieuw krijgen we te maken met een crisis, de
coronacrisis. In de afgelopen maanden zijn onze inkomsten sterk gedaald, ook deze crisis is voor veel mensen
aanleiding hun maandelijkse donatie stop te zetten.
We zijn op zoek naar donateurs, op zoek naar mensen die ons
werk maandelijks willen ondersteunen met een gift van 5 euro,
10 of misschien meer. We zijn op zoek naar gastouders, op zoek
naar mensen die iets willen organiseren, zitting willen nemen
in een werkgroep, mensen die samen met ons iets willen
betekenen voor onze medemensen in Oekraïne.
We zijn op zoek naar betrokkenheid.
Helpt u mee?

Bedankt alvast!

