Nog even en dan staan de Kerstdagen en de jaarwisseling weer voor de
deur. Voor velen van ons zijn het dagen van samenzijn, gezelligheid, iets
extra’s op tafel en misschien een cadeautje voor degenen die ons lief
zijn. Ook in Oekraïne ziet men, ondanks de oorlog en de gevolgen van de
oorlog, uit naar deze dagen. Maar niet iedereen kan zich iets extra’s
veroorloven en niet voor iedereen is samenzijn en gezelligheid
weggelegd. Zeker niet voor de Oekraïense 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 sinds 1994 voor inzet.
Dat is en blijft hard nodig, want Oekraïne is een arm land en de
weeshuizen en internaten waar de kinderen wonen moeten het doen
met een minimaal budget. Hulp vanuit Nederland is dan ook van harte
welkom. Dat geldt zeker voor het internaat in Perechyn, waarmee
stichting CHOE al heel lang warme contacten onderhoudt. Elke zomer
brengen kinderen uit dit internaat hun zomervakantie door bij
Nederlandse gastgezinnen. Ze draaien drie maanden mee in een gezin
waar liefde en aandacht vanzelfsprekend zijn. Weten dat er mensen zijn
die aan hen denken en om hen geven, geeft deze kinderen de moed om
zich in te spannen voor hun toekomst.
Niet alleen voor deze kinderen, ook voor andere kinderen probeert
stichting CHOE iets te betekenen. Bijvoorbeeld voor kinderen die wel een
familie hebben, maar die in armoede leven. In een zigeunerkamp, of op
een afgelegen plek in de nabije bergen van de Karpaten. Maar ook de
jongeren die op hun zestiende het internaat hebben verlaten en het op
eigen kracht verder moeten zien te rooien in het leven.

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. Daarvan profiteren
niet alleen de vele kinderen in internaten en tehuizen, maar
ook kinderen en ouderen in ziekenhuizen, gehandicapte
kinderen, vluchtelingen, alleenstaande ouderen, ouderen in
bejaardentehuizen, schoolverlaters van het internaat in
Perechyn die nu in Uzhgorod, Simer, Svalava en Mukachevo
naar school gaan, jongeren in crisis- en opvangcentra in
Perechyn, personeel van het internaat in Perechyn, jongeren
zonder vaste woon- en verblijfplaats, kinderen uit arme
gezinnen, alleenstaande tienermoeders en psychiatrische
patiënten in opvangcentra in Turya Remata en Berehovo..

Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer

NL88 RABO 0354815644
van stichting CHOE in Nijverdal
onder vermelding van ‘Kerstactie 2017’

Stichting CHOE financiert al jarenlang opleidingen 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 krijgen een maandelijkse financiële ondersteuning. Een deel
van de opbrengst van de Kerstactie willen we dan ook aanwenden voor het studentplan zodat ook in 2018
jongeren onbezorgd een opleiding kunnen volgen.

De armoede in Oekraïne neemt met de dag toe, bejaarden en alleenstaanden
hebben het moeilijk, velen van hen zijn aangewezen op een pensioentje van zo’n
50 euro per maand. Voor een brood en een liter melk betaal je al een euro…
Vorig jaar hebben we vele bejaarden 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 dit jaar een helpende
hand toesteken door het verstrekken van een wintervoorraad brandhout, een
flink voedselpakket, financiële ondersteuning of medische hulp.

Veel Oekraïners lijden onder de gevolgen van
de oorlog, de economische én politieke crisis.
Vooral kinderen, jongeren en bejaarden zijn
daarvan de dupe. Vanuit onze betrokkenheid
met deze mensen menen wij ook dit jaar weer
een beroep op u te mogen doen.

Alvast bedankt!

De opbrengsten, bestedingen en de voortgang van de
Kerstactie 2017 worden weer verantwoord op de
website van stichting CHOE www.choe.nl
(Actueel overzicht vanaf 25-11-2017)
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 (0548)
616352 of (06) 51309632
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