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Tijdens een Bijbelstudieavond van 12 november 1990 werd Spreuken 3, vers 9 
besproken: Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen al uwer inkomsten. 
(Statenvertaling) Geldt dit vers nu alleen voor het geven van geld voor de kerk, of strekt 
het verder? Alleen geld geven is zo makkelijk. 
Er werd naar voren gebracht of we niet een hulptransport naar Oost-Europa konden 
organiseren als gemeente. (Het was de eerste verjaardag van de val van de Berlijnse 
Muur) Na afloop van de avond staken Mas de Jong, Bas Bisschop en Henny Terlouw de 
hoofden bij elkaar. Ze zeiden alle drie: “Als er iets wordt georganiseerd, doe ik mee”. 
De volgende morgen voor 9 uur werd het eerste telefoontje al gepleegd, gevolgd door 
vele andere in die week. Jannie Keesmaat werd erbij gevraagd en zodra Bas Tukker van 
een reis naar Roemenië terugkwam werd ook hij benaderd. 
Zo werd een comité gevormd, bestaande uit 5 personen. In overleg met de landelijke 
stichting Hulp Oost-Europa werd besloten de aandacht te richten op Oekraïne. Op 
donderdag 22 november 1990 werd de eerste vergadering gehouden; precies drie 
maanden later, op 23 februari, kwamen de chauffeurs terug uit de Unterkarpaten. 
Op dit moment bestaat de werkgroep Hulp Oost-Europa Bleskensgraaf uit de volgende 
leden: Jan Wemmers, Cor Lagendijk, Ina Blok, Jannie Keesmaat en Henny Terlouw. 
 
ActiesActiesActiesActies    
De eerste hulpactie bestond uit het organiseren van een transport met hulpgoederen 
naar de Unterkarpaten. De fa. Van den Berg stelde een vrachtwagen met chauffeur ter 
beschikking. Bedrijven in het dorp en omgeving werden benaderd voor een gift en er 
werden voedselpakketten samengesteld. Ook werd kleding ingezameld. Door stichting 
HOE werd dit aangevuld met medicijnen, Bijbels en andere goederen. Inzameladres was 
de eerste jaren bij fam. C. de Vries, Zevenhovenstraat, daarna bij fam. Romeijn op 
Hofwegen en sinds kort bij fam. de Gier op Hofwegen 50 te Bleskensgraaf.  
Er werd jaarlijks een  kledinginzameling georganiseerd waarbij op bescheiden schaal iets 
werd verkocht. De activiteiten breidden zich echter steeds meer uit en nu houden we 
twee kledingacties per jaar, twee schuurverkopingen, we staan op markten    en verkopen 
vanuit ons huisadres artikelen voor het goede doel. Ook krijgen we regelmatig giften van 
o.a. de kringloopwinkels in de regio. 
In 2006 is er ook voor het eerst een Goede Doelen Markt georganiseerd. Deze werd in 
2007 en 2008 wegens succes opnieuw gehouden. 
Verder wordt in de gemeente ook op financieel gebied meegeleefd als er een beroep 
wordt gedaan om een bepaald tussentijds project te steunen (het pootaardappelproject, 
een sponsoractie voor schoolmaterialen, handdoekenactie voor de zigeunerschool, 
noodhulp na overstromings-rampen enz.)  
 
ProjectenProjectenProjectenProjecten    
Als eerste werd de bouw van een zigeunerkerkje in Nagydobrony gesteund. Daarnaast 
werden giften gedaan voor lopende projecten van de landelijke stichting HOE.  
Na de afronding van het kerkbouwproject werden de activiteiten verplaatst naar een 
ander dorp, Szernye, waar een zigeunerschool werd gebouwd. Dit project loopt nog 
steeds. Met enige regelmaat ontvangen we brieven van de directeur van de school, 
waarin hij verantwoordt wat er met het geld gebeurt en waarin hij nieuws vertelt of 
knelpunten meldt. 
Verder ondersteunt de werkgroep een diaconaal project in Oekraïne, waar 
vakantiekampen voor zigeunerkinderen worden georganiseerd en cursussen en 
trainingen worden gegeven aan zigeunerleiders. Ook hiervan ontvangen we regelmatig 
berichten. 
We hopen natuurlijk dat het werk  gesteund zal worden door velen. Om een goede 
bestemming voor het geld te vinden zal weinig moeite vergen.  Het schoolproject in het 
zigeunerkamp in Szernye brengt immers regelmatig terugkerende kosten met zich mee, 
maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, ook in  de Oekraïne! 


