
 
 

 

 
Lieve lezers, 

Van harte welkom bij deze nieuwsbrief van het project Believe In Oles’k! Leuk dat je de tweede 

nieuwsbrief leest. Allereerst willen we je ontzettend bedanken voor je ondersteuning. Zonder jou 

gebed, gedachten en donaties was Oles’k vooralsnog een vergeten dorpje ergens net over de grens 

in Oekraïne. We merken dat God aan het werk is, ondanks dat we fysiek niet heen kunnen. God is in 

controle! In deze nieuwsbrief kom je meer te weten over de ontwikkeling in Oles’k en hoe we hier 

(ondanks corona) mee bezig zijn in Nederland. Wil je hierover meer weten, lees dan vooral verder!     

-Rachel- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is het nu in Oles’k ? 

Eind januari 2020 was het de laatste keer dat wij er zijn geweest, kort hierna begon de corona, en 

ook in Oles’k! De allereerste keer dat ik in Oles’k kwam, zei ik tegen Gaaije, wanneer er oorlog 

uitbreekt hebben wij er binnen 4 minuten last van, maar de mensen die hier wonen hebben er pas 

veel later last van. Dit omdat ze veelal 

zelfvoorzienend zijn, ze koken niet op gas 

maar op hout en hebben zelf hun tuin. En dit 

is nu ook wat we als antwoord horen als we 

vragen hoe het met de mensen en de 

kinderen in Oles’k gaat. Ze hebben wel 

hinder van de Corona situatie, omdat ze hun 

verbouwde groenten of gezochte 

paddenstoelen of bosaardbeien niet kunnen 

verkopen in de stad. Ook de school is een 

poos dicht geweest. Maar over het 

algemeen, hebben de mensen en zeker ook 

de kinderen uit Oles’k er veel minder hinder 



 
 

van, dan de mensen in de stad. Vanuit Nederland hebben we regelmatig contact, en zo hebben rond 

de kerst geld overgemaakt hier zijn voor elk kind uit Oles’k een boek gekocht en ze kregen een zak 

snoep. Serge en Ira hebben dit persoonlijk bij alle kinderen thuis afgeleverd. Dit was een grote 

verrassing voor hen. 

Ook hebben we gehoord dat een groepje jongeren uit een kerk in de buurt regelmatig op zondag 

naar Oles’k komt, om de kinderen een programma aan te bieden in de zondagschool. Ik word er wel 

blij van te horen dat niet alles stil ligt, en er toch een aantal dingen doorgaan. Dit neemt niet weg, 

dat ik echt heimwee heb naar de kinderen en de oude omaatjes, ik verlang er na om ze weer een 

dikke knuffel te kunnen geven. Wanneer het licht op groen staat, sta ik vooraan in de rij!!! -Ria- 

Nagekomen bericht: Familie Broeksema is van plan om in augustus naar Oles’k te reizen, de hoogste 

tijd om daar weer persoonlijk contact te hebben!!  

 

Even voorstellen ..  

Hoi ik ben Rutger de Vos. Al mijn hele leven woonachtig in Assen, sinds 2019 

woon ik samen met mijn vrouw Jennifer en 3 dochters in Marsdijk. Vanaf 2020 

ben ik betrokken bij Stichting Believe in Oles'k als penningmeester. Het is mij een 

eer om mee te doen aan zo'n enthousiast en betrokken team. Helaas heb ik nog 

geen onsite ervaring op kunnen doen, maar zodra corona voorbij is hoop ik daar 

verandering in te brengen. Vooral de winterhulp trekt mij heel erg aan. Ik vind het 

fijn om naast mijn dagelijkse werk iets voor mijn medemens te kunnen doen. Of dat nou voor de 

Voedselbank is, voor vluchtelingen heel ver weg of voor hulpbehoeftige mensen in Europa. Alles 

mogen we in alle nederigheid doen tot eer van God en alle kleine beetjes helpen. En aangezien ik in 

mijn werk vooral goed ben in financiën en andere zaken regelen, mag ik op die manier ook een 

steentje bijdragen aan deze Stichting. -Rutger- 

 

Projecten in Nederland 

Ondanks dat in het afgelopen jaar veel niet kon doorgaan zien we dat we met creativiteit en 

doorzettingsvermogen toch ook nog mooie acties kunnen organiseren. In 2020 waren de 

bloemenactie, verkoop van vogeltaarten en oliebollen een groot succes (totaal 4500,=  opgehaald) 

en de opbrengst hiervan is weer besteed aan de ondersteuning van de kinderen van Oles’k. Ze 

hebben afgelopen zomer kunnen genieten van een feestelijke middag met BBQ en rond de 

kerstdagen hebben ze een zak met lekkers en schoolspullen gekregen. Deze winter zijn er ook weer 

boodschappen uitgedeeld. 

 

 

 

 



 
 

 

In 2021 zijn we ook weer druk bezig geweest met klussen; op de camping Tikvah in Hooghalen zijn 

gedurende een aantal zaterdagen met een groep van ca. 10 enthousiastelingen heel wat meters 

gegraven, ‘getimmerd’ en bestraat. Eind april hebben we bloemen verkocht. Naast deze acties 

hebben er inmiddels ook weer 5 supermarkten ‘groen licht’ gegeven om de opbrengst van statiegeld 

te doneren voor Oles’k. Misschien heb je zelf nog leuke ideeën voor het organiseren van een mooie 

activiteit ten bate van Oles’k of ben je enthousiast geworden en wil je ook meehelpen? We horen 

graag van je! -Jeroen- 

 

Hoe gaat het nu met de bouw van het Multi Functioneel Centrum en de kerk?  

Sinds de laatste nieuwsbrief is er best wel het e.e.a. gebeurd. Het dak van de kerk zit erop en alle 

ramen en kozijnen zijn geplaatst. Ook is men begonnen om het Multi Functioneel Centrum (MFC) 

meer vorm te gaan geven, de leidingen worden gelegd en het beton gestort. Nadat er stevig is 

onderhandelt met de aannemer mogen we de opdracht geven om het gebouw is segmenten te 

plaatsen. Ramen en duren worden geplaatst en elektra wordt aangesloten. Vervolgens worden 

beide gebouwen voorzien van isolatie aan de buitenkant en afgewerkt met een mooie stuclaag. 

Nadat deze is gedroogd krijgen beide gebouwen een mooie kleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort geleden is in het MFC een kachel geplaatst welke met hout wordt gestookt. D.m.v. luchtkanalen 

wordt de warmte naar alle vertrekken getransporteerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 

beide gebouwen te voorzien van vloerverwarming. Hier zijn we op terug gekomen i.v.m. mogelijk 

bevriezen van de leidingen. Tevens zal dit meer brandstof vragen dan wanneer men de kachel stookt 

wanneer dit nodig is. Binnenkort zullen beide gebouwen worden voorzien van vloerisolatie en een 

afwerkvloer, ook zullen er plavuizen worden gelegd. Ondertussen zijn we in Nederland bezig met het 

verzamelen van de inventaris van het MFC en het kerkgebouw. Wanneer het mogelijk is zullen deze 

spullen naar Oles’k worden gebracht. -Gaaije-  

kerk  MFC  
Aanleg van kachelsysteem in 
 het MFC  



 
 

Bedankt voor het lezen van onze nieuwsbrief! Vind je het leuk om op de hoogte gehouden te 

worden? Meld je dan aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Ook kun je ons volgen op 

facebook en via onze website. Heb je vragen of wil je graag in gesprek? Stuur een mailtje naar 

info@believeinOles’k.nl.  

We willen je ook vragen om na te denken en te bidden of je een kind wil sponsoren in Oles’k. Voor 1 

euro per dag, kan een kind een hele dag verblijven en eten in het multifunctioneel centrum. Wil je 

een kind voor één of meerdere dagen sponsoren? Dit kan die maandelijks via het rekeningnummer 

of machtiging). Wil je eenmalig wat doneren? Dan kan dit via rekening NL18 INGB 0008 9500 80 

Stichting Believe in Oles’k.  

We willen je vragen of je wilt blijven bidden. Bidden voor de kinderen en gezinnen in Oles’k. Dat ze 

zich geliefd en gehoord mogen voelen. Gebed dat Jezus harten aanraakt en zijn liefde zich als een 

vuur verspreid onder de inwoners. Wil je ook voor ons bidden? Dat we als werkgroep alle eer aan 

onze Koning geven. Hoewel we het verdrietig vinden dat we niet heen kunnen, God daar is. Hij gaat 

voor ons uit. Alle eer aan Hem! 

Ria & Gaaije Broeksema 

Rachel en Lennart Mosselaar 

Miranda Sloots 

Rutger de Vos 

Jeroen Rutgers 
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