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van de
voorzitter

Oorlog in Oekraïne –
help de gevluchte kinderen!

Sela

Het is al weer bijna een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon.

Onlangs heb ik deelgenomen aan een conferentie in Budapest over het leiding geven
op protestants-christelijke scholen. De
meeste deelnemers waren afkomstig uit de
Oost-Europese landen. Op de conferentie
werden indrukwekkende presentaties
gehouden over het herstel van het christelijk onderwijs in Hongarije en Roemenië.
In deze landen is het aantal christelijke
scholen sinds 1990 sterk toegenomen. De
kerken hebben veel gebouwen, waaronder
scholen, van de staat teruggekregen.
Leerlingen genoeg, maar hoe kom je aan
goede christelijke leraren? Christelijke lerarenopleidingen zijn er niet! Op de conferentie is uitgebreid gesproken over de
belangrijkste kenmerken van een christelijke leraar en hoe leraren elkaar kunnen
steunen bij hun ontwikkeling. In andere
Oost-Europese landen, zoals Tsjechië,
Slowakije en Oekraïne, waren voorheen
geen invloedrijke protestante kerken aanwezig. De groei van de christelijke scholen
is er daardoor veel minder. Deze scholen
moeten alles zelf van de grond af aan
opzetten. OGO helpt en stimuleert het
sterk dat de scholen uit Hongarije deze
scholen steunen. Veel deelnemers van de
conferentie weten van nabij wat het is als
er veel tegenwerking is en als het geloof
wordt beproefd. Ik vond de presentatie van
een Franse directeur bijzonder indrukwekkend. Hij liet zien dat het protestantse
onderwijs in zijn land drie keer is bestreden in: 1685 (Edict van Nantes), 1789
(Franse revolutie) en 1865 (instelling van
openbare scholen). Met als gevolg dat er
in 1980 nog maar vijf gereformeerde scholen in Frankrijk waren! Ook hij getuigde
van hoop: er waren ook in zijn land nu
weer enkele nieuwe scholen opgericht. Op
de conferentie bemoedigde men elkaar met
Judas 25: "Den alleen wijzen God, onze
Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit,
kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen." Om stil van te worden.

Dachten we in het begin misschien dat het een opstand was die wel

Dick van der Hoek

over zou gaan, het is nu wel duidelijk dat er sprake is van een
afscheiding die niet meer terug te draaien is. En wij hopen en bidden
voor het volk van Oekraïne dat het oorlogsgeweld zich niet nog verder
zal uitbreiden.
Voor de school in Donetsk heeft alles
grote gevolgen gehad. De school ligt
op een terrein langs een van de toegangswegen naar het vliegveld en de
stad. Het was één van de eerste terreinen die door de separatisten in beslag
genomen werd. Van een vergoeding
aan de school voor de inbeslagname
van het gebouw of voor het met sponsorgeld aangeschafte meubilair is
natuurlijk geen sprake.
Op de foto is te zien hoe een van de
lokalen nu gebruikt wordt door de soldaten. Op het Youtube-filmpje waar
deze foto vandaan komt is zelfs te zien
hoe lokalen gebruikt worden voor
schietoefeningen. De meeste ouders en
vrijwel alle leerkrachten zijn uit het

Soldaten in de klaslokalen van de Gloria
School.

Aan de vluchtelingen wordt onderdak
geboden
gebied weggevlucht, vaak met achterlaten van huis en vele bezittingen.
Niet alleen voor hen, maar ook voor
hun kinderen werd het gebied te
gevaarlijk. Terugkeer lijkt voor de
meesten van hen onmogelijk.
De separatisten zijn de protestantse
christenen bepaald niet welgezind. Zij
verdenken hen er al gauw van banden
te hebben met Amerika en andere westerse landen en daarom op voorhand
vijanden te zijn van de Russen.
Vluchten betekent ook verlies van baan
en van inkomen. Diverse gezinnen van
ouders en leerkrachten hebben een
onderkomen gevonden in Kiev of in
Zhitomir.
De bij OGO aangesloten scholen in Kiev
en Zhitomir hebben kinderen en een
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aantal leerkrachten opgevangen. Dat
brengt voor die scholen extra kosten
mee, kosten die niet opgebracht kunnen worden door vluchtelingenouders,
want die hebben of helemaal geen

inkomen of slechts een minimale
ondersteuning van de regering in Kiev.
In het najaar heeft OGO besloten om
deze scholen en de gevluchte leerkrachten te helpen, in het vertrouwen

dat de achterban van OGO dat financieel mogelijk zou maken.
Help de scholen en kinderen met uw
bijdrage!

Cursussen voor leerkrachten slaan aan
Drie jaar geleden voerde de
Roemeense regering zonder enige
voorbereiding de ‘nulde klas’ in, met
de bedoeling de kloof tussen de
kleuterschool en de lagere school te
overbruggen. In Nederland gebeurde
dit in de jaren tachtig, zij het met
enkele jaren van voorbereiding. Deze
overgangsklas heette hier de ‘speelleerklas’. Deze plotselinge verandering veroorzaakte bij de Hongaarse
en Roemeense leerkrachten veel
onzekerheid en onrust. Omdat we in
Nederland sinds 1985 veel ervaring
hebben opgedaan met de basisschool, besloten OGO en HOE om de
leerkrachten een handje te helpen
door in een cursus onze ervaringen
met hen te delen. OGO en HOE vroegen Driestar Educatief een cursus
van een week te verzorgen voor
ongeveer dertig leerkrachten in Tirgu
Mures en omgeving. Dat werd zó een
succes, dat de cursus nu drie jaar
achter elkaar is gegeven. Inmiddels
hebben ruim 60 leerkrachten kennis
kunnen maken met de manier waarop
in Nederland op christelijke scholen
het onderwijs aan jonge kinderen
gestalte wordt gegeven. Naast de
cursussen bezochten de schoolbegeleidsters van Driestar Educatief een
aantal leerkrachten in de klas, om
hen te observeren en feedback te
geven over hoe ze het geleerde in

Enthousiaste leerkrachten tijdens de cursus
praktijk brachten. Wij waren verrast
dat de lokale onderwijsinspectie de
deelnemers certificaten uitreikte, die
hen studiepunten opleverden voor hun
verplichte nascholing.
We vinden echter dat de tijd nu rijp is
voor een andere, bredere aanpak. De
doelgroep wordt uitgebreid naar alle
christenleerkrachten in Transsylvanië.
Het Roemeens Reformatorisch
Pedagogisch Instituut (RRPI) waar OGO
al jaren mee samenwerkt, gaat vanaf
2016 de verantwoordelijkheid nemen
voor de ontwikkeling en uitvoering van
cursussen. Deze cursussen zullen worden gegeven door ‘eigen mensen’. In
de loop van dit jaar selecteert het
RRPI een twaalftal ervaren leerkrachten, die komende november en april
door medewerkers van Driestar

Educatief worden opgeleid tot trainer.
Het is de bedoeling dat zij vanaf
november 2016 in de steden Oradea,
Sf. Gheorge, Cluj en Tirgu Mures cursussen gaan verzorgen over christelijke identiteit, christelijke pedagogiek,
klassenmanagement en onderwerpen
die de leerkrachten zelf aandragen.
Op afstand zal Driestar Educatief
beschikbaar zijn voor advies. Arie
Deelen, zelf oud-student van Driestar
Educatief, die met zijn gezin in een
dorp in de buurt van Tirgu Mures
woont en goed Hongaars spreekt,
gaat het proces namens OGO en HOE
begeleiden. Wij hopen dat u dit werk
met uw gebed en gaven blijft steunen, zodat we een steentje kunnen
blijven bijdragen aan de ontwikkeling
van het christelijk onderwijs in
Roemenië.

Gezocht: voorlichter (regio Zeeland)
Heeft u een hart voor christelijk
onderwijs en Oost-Europa? Stichting
OGO zoekt een voorlichter voor de
regio Zeeland. De activiteiten van
een voorlichter bestaan onder andere
uit:
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• Presentaties verzorgen op scholen
• Scholen helpen om een actie voor
OGO te organiseren
• Een thema-avond verzorgen voor
een vereniging of kerkelijke
gemeente.

U zult zelf zo nu en dan meegaan op
werk bezoek naar scholen in OostEuropa. Zo kunt u met eigen ogen
zien waarom het werk van OGO zo
waardevol is. Meer informatie? Bel
Dick van der Hoek: 0318-418966.

Genemuiden collecteert voor OGO
Negenentachtig enthousiaste leerlingen
van de Rehobothschool in Genemuiden
luisterden in februari aandachtig naar
het verhaal over gevluchte schoolkinderen van de Gloriaschool in Donetsk.
We reisden in 2 groepen met laptop en
beamer naar Oekraïne waar oorlog is
en Roemenië om te zien wat OGO mag
doen voor het christelijk onderwijs in
Oost-Europa. Wat een toestand in
Oekraïne! We zagen iets van de verwoesting in het land en van het neer-

halen van Lenin-standbeelden. Maar
ook het doorgaande werk van ‘Radist’
het schooltje, of liever nu ‘de school’
voor kinderen met een beperking. En
in Roemenië de zegen en voortgang
van het christelijk onderwijs. Een aantal keren zal het wekelijkse zendingsgeld bestemd zijn voor OGO. Fijn!
Het verhaal voerde de kinderen van de
Rehobothschool mee naar Oekraïne en
Roemenië

Bijbel- en Lectuurtransporten
Beste OGO-vrienden,
We hebben weer wat ruimte gekregen
in deze nieuwsbrief van OGO voor het
verslag van de Bijbel- en lectuurtransporten in het eerste kwartaal van
2015.
Dankzij de medewerking van de
Stichting Kom Over en Help konden we
de Bijbels en boekjes, die nog gereed
lagen voor de Oekraïne, nog in 2014
verzenden. Het transport is veilig aangekomen in Zuid-Oekraïne in de plaats

Een meisje lezend in haar Bijbel
Strumok bij Odessa. Het wachten is nu
op de vrijverklaring van de douane.
Dhr. Andrey Malov die in de gevaarlijke
plaats Donetsk verblijft, schreef in een
mailtje “Ik ben zeer treurig gestemd;
soldaten hebben de Gloria-school
bezet…”. In de maand januari 2015
kregen we weer verschillende mailtjes

met het verzoek om Bijbels en boeken
beschikbaar te stellen. Voor het eerst
was er nu ook een verzoek vanuit
Servië om de Hongaarse kinderen te
voorzien van Bijbels en boeken; het
gaat dan over 3500 kinderen.
We hebben het verzoek neergelegd bij
de G.B.S. om over deze en andere aanvragen een beslissing te nemen. Voor
de Stichting AMEC in Roemenië: 5000
Roemeense Bijbels en voor de
Hongaarse bevolking: 2000 Bijbels. En
dan verder ook nog in het Hongaars:
Albumboekjes en Boekjes voor de
Jeugd.
Arie Deelen, werkzaam in een verzorgingstehuis in Tirgu Mures in Roemenië
vraagt om 200 Hongaarse Bijbels. De
Stichting J.W.N.R. in Kesteren doet
evangelisatiewerk in Roemenië en
vraagt om 550 Albumboekjes; graag
alle acht series. U ziet wel: er blijft
gelukkig veel vraag naar Bijbels en
boeken. In Servië is geen Christelijke
lectuur in de Hongaarse taal in de
boekwinkels te krijgen en er wonen
toch 250.000 Hongaren. We hopen dan
ook van harte dat de GBS een gunstige
beslissing zal nemen over al deze aanvragen.
We wensen in het bijzonder de predikanten Dhr. Andrey Malov en Ds.
Rodoslav en de andere predikanten
veel sterkte toe in al die moeilijke
omstandigheden.

Arie Deelen (rechts) tijdens het uitdelen
van Bijbels op een school
Verder ook onze dank richting de
Stichting K.O.E.H voor het transport en
ook de John Bunyanstichting voor de
zeer gereduceerde prijs van het
Dagboek voor Jong en Oud van B.J.
van Wijk (250 exemplaren). Ook de
bedrijven gaven weer hun bijdragen
voor de transporten. Hartelijk dank !
Het heeft ons ook in dit opzicht aan
niets ontbroken !
Moge het onze vrienden (en ook ons)
in alle moeilijke omstandigheden gaan
zoals Ds. Ledeboer het dichtte:
Een weg door woestijnen, baant Jezus
de Zijnen
Hij leidt hen erdoor
Hoe zij ook verdwalen, Hij zal ze weer
halen
En lichten ze voor.
Met een vriendelijke groet,
M. Waterman
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Ook een school voor
kinderen met een handicap
Kinderen met een handicap vinden rekenen en taal vaak moeilijk.
Gelukkig zijn er in Nederland scholen waarop deze kinderen toch rekenen en taal kunnen leren. Soms zitten deze kinderen ook op jouw
basisschool. Ze werken dan gewoon uit een ander boek.
In de Oekraïne konden kinderen met
een handicap lange tijd niet naar
school. Bij de geboorte werden ze
meestal bij hun ouders weggehaald. Ze
werden dan in een internaat of een
kindertehuis weggestopt.
Gelukkig is daar op sommige plaatsen
verandering in gekomen. Papa en
mama Vasylenko kregen 11 jaar geleden ook een jongetje met een handicap. En die wilden ze helemaal niet in

een internaat wegstoppen! Ze namen
Petro mee naar huis en zorgden heel
goed voor hem. En dat niet alleen. Ze
gingen samen met andere ouders van
kinderen met een handicap proberen of
deze kinderen naar een speciale school
konden gaan. En dat is gelukt! Op de
foto’s zie je de kinderen van de speciale school. Ze leren nu een heleboel. Je
begrijpt dat de ouders van Petro en de
andere vaders en moeders daar heel
blij en dankbaar voor zijn.

Vlada, Ilya en Maria spelen het verhaal
na van een ooievaar en een vos die bij
elkaar komen eten.

Oxana, Petro en Ilya rekenen met
namaakgeld. Daarna gaan ze met echt
geld boodschappen doen met de juf.
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Vlada heeft de tafel voor het diner
helemaal goed gedekt!

Het is altijd heel leuk bij de les
logopedie!
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