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Oekraïense vluchtelingen in Kom & Zie-huis
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben we met Vitalie, de directeur van 
onze organisatie, besloten om vluchtelingen op te vangen in het Kom & Zie-huis. 
Op 27 februari arriveerden de eersten en binnen twee dagen hadden we al vijftig 
Oekraïners over de vloer. 

Alle collega’s zijn toen ingeschakeld; 
de kinderen waren met voorjaars-
vakantie. Na de vakantie combineerden 
we de opvang van vluchtelingen met 
de zorg voor de kinderen. Een deel van 
de kinderen hielp in de keuken en met 
huishoudelijke activiteiten. We hebben 
de programma’s dan ook wat omge-
gooid. Zo aten de kinderen bijvoorbeeld 
vroeger dan normaal, zodat aansluitend 
de Oekraïners konden eten. 

De meeste vluchtelingen bleven maar 
kort. In totaal zijn er meer dan honderd 
Oekraïners na een kort verblijf in het 
dagcentrum doorgereisd. De meesten 
zijn vertrokken naar EU-landen. Met 
enkelen van hen hebben we nog steeds 
contact. Op dit moment verblijven er 
26 Oekraïners bij ons. Ze zijn erg blij 
dat ze kunnen genieten van ons warme 
eten, onze rust en onze liefde. Sommige 
vluchtelingen zijn al verschillende ke-
ren met ons mee geweest naar de kerk.

De meeste kinderen ontwikkelen zich 
volgens verwachting. Afgelopen tijd 
hebben velen gewerkt aan het verbe-

teren van hun spraak. Een aantal heeft 
liederen en gedichten geleerd. Bij an-
deren lag de focus op het leren spelen 
met elkaar en het delen van speelgoed. 
Ouders zijn dankbaar voor de kansen 
die hun kinderen worden geboden en 
laten dat regelmatig blijken als ze hun 
kind komen brengen of ophalen. Een 
van de kinderen, Naomi Gadirca, gaat 
na de zomer naar klas 1 van een regu-
liere school. 

We groeten u hartelijk en bedanken u 
voor uw steun en uw gebed.
Sergiu Pavliuc en personeel van het 
Kom & Zie-huis
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Diverse acties voor Kom & Zie
De coronapandemie lijkt, in elk geval op dit moment, onder controle en we zijn 
dankbaar dat er weer diverse acties konden plaatsvinden. Een overzicht van de 
gehouden acties:

Noodhulp Oekraïne 
De Kom & Zie-commissie en Kom 
over en Help (KOEH) realiseert samen 
met een partnerorganisatie in Mol-
davië noodopvang voor Oekraïense 
vluchtelingen. Het gaat om tijdelijke 
accommodatie, eten en drinken, bedden, 
verwarming enzovoorts. Hiervoor is 
27.500 euro opgehaald: 12.000 euro via 
het ondernemersnetwerk en 15.500 via 
giften en collecteopbrengst.

Wc-rolactie
In de eerste week van april hebben vrij-
willigers een ronde gemaakt door het 
dorp om wc-rollen te verkopen. De actie 
bracht 2500 euro op en is ook bedoeld 
voor Oekraïense vluchtelingen. Heeft u 
ons gemist en is uw wc-papier op? Er is 
nog voorraad! Voor 4 euro wordt er een 
pakket bij u thuis bezorgd. Bestellen 
kan bij Marinus Witbraad: 06 11 04 17 
36 of witbraad@hotmail.com. 

Pannenkoekenactie 
Op vrijdag 25 maart kon na twee jaar 
onderbreking de gebruikelijke pannen-
koekenactie in restaurant Bergzicht 
weer plaatsvinden. De actie heeft 1000 
euro opgebracht.

Bandenwisselactie
Zaterdag 9 april konden er banden 
gewisseld worden bij Wolfswinkel Rei-
niging in Maarsbergen. De opbrengst, 
bestemd voor de Kom & Zie-commissie, 
was ruim 250 euro.

Iedereen die een bijdrage leverde aan 
de acties: heel hartelijk dank!

Voor in de agenda
Met een klein voorbehoud – houd de 
kerkbode en onze digitale kanalen 
in de gaten! – organiseert de Kom & 
Zie-commissie op 27 augustus een 
fietstocht. 

Mededelingen 
Kom & Zie-commissie

De jongerenreis die voor deze 
zomer gepland stond, kan vanwege 
de oorlog in Oekraïne helaas niet 
doorgaan. In Moldavië zijn er span-
ningen rond de pro-Russische regio 
Transnistrië en het land heeft te 
kampen met een grote toestroom 
vluchtelingen. 

Om niet in mineur te eindigen, 
hebben we nog een laatste goed 
bericht. In de vorige nieuwsbrief 
plaatsten we een oproep om een 
kind te sponsoren. Daar kwam 
dusdanig veel reactie op dat we in-
middels voor elk kind dat het Kom 
& Zie-huis bezoekt een sponsor 
hebben gevonden. Hartelijk dank 
hiervoor!

Wel zoeken we nog steeds dona-
teurs. Iets voor u? Via Geef.nl op 
onze website, www.komenzie-
moldavie.nl, kunt u veilig een gift 
doen. U kunt ook zelf een bedrag 
overmaken via NL 71 RABO 0132 
8684 07 ten name van Stichting 
OZA te Woudenberg. Deze giften 
zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).


