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van de
voorzitter
Voortzetting en vernieuwing
Al vanaf haar oprichting heeft OGO in Roemenië veel steun gegeven bij het opzetten en
verder ontwikkelen van christelijke scholen.
Samen met de directeuren en docenten van
deze scholen denken wij erover na wat het is
om in deze tijd leesbare brieven van Christus
te zijn (naar 2 Kor. 3). Maar, er wordt niet
alleen gepraat. Veel Roemeense docenten
hebben de laatste jaren onze reformatorische
scholen bezocht en onze lesmethoden gezien. Zij weten nu ook hoe wij in de praktijk
werken. Demeter László bezocht vorig jaar
het Wartburg College. Hij vertelde: “Het heeft
mij verrast hoe op jullie scholen speciale
aandacht wordt gegeven aan leerlingen die
minder begaafd zijn en ik heb veel bewondering voor het technisch onderwijs dat jullie
hebben.” Uit Roemenië is de vraag gekomen
of OGO wil helpen met het opzetten van
christelijk technisch onderwijs. Het komt
daar veel te langzaam van de grond.
De eerste christelijke technische school in
Cluj (Roemenië) is namelijk pas twee jaar
geleden opgericht, met financiële hulp uit
Hongarije. De uitrusting van deze school,
vooral van de afdelingen installatietechniek en elektrotechniek, is heel beperkt.
De oprichting van een tweede technische
school, in Tirgu Mures, moest helaas worden
uitgesteld omdat de onderwijsinspectie haar
toestemming weigerde. Waarschijnlijk omdat
men bang was dat deze school leerlingen
van de staatsscholen zou onttrekken. U
begrijpt dat hoopvol wordt gekeken naar
OGO. Eind september bezoeken 9 docenten
onze scholen. OGO zal hen rondleiden op de
technische afdelingen van drie reformatorische scholen. Samen zullen we zoeken naar
passende oplossingen. Samen zullen wij Gods
zegen vragen over onze plannen. We hopen
dat ook veel doeners in Roemenië kunnen genieten van christelijk onderwijs. Dat zou echt
vernieuwend zijn.
Dick van der Hoek

Hoe de hulp uit
Nederland hielp in nood
De taken van onderwijs en de opvoeding van kinderen zijn altijd een prioriteit voor de samenleving geweest. Maar
voor christenen gaat het niet alleen
om tijdelijke kennis en vaardigheden,
maar de eeuwige wijsheid, geloof, liefde
tot God en de naaste. In Oekraïne zijn
educatieve projecten nog belangrijker.
Oksana Topolnitsky, leerkracht: “In Oekraïne gaat het om de transformatie van
de ideologische post-Sovjet-staat naar
een nieuw sociaal leven. Dit begint
natuurlijk met het individu, met zijn
of haar innerlijke wereld, persoonlijke
overtuigingen en waarden. Daarom is
de rol van christelijke scholen uiterst
belangrijk. Zeker in het oosten van Oekraïne waar kinderen en gezinnen door
de oorlog ontheemd zijn in eigen land.”
Dit alles vraagt inspanningen, tijd en
geld. De christelijke scholen kunnen
dit niet alleen. Dat is de reden waarom de scholen “Beginning of wisdom”
(Charkov), “Radiance” (Zhytomyr) en
“River of Life” (Kiev) erg dankbaar zijn
voor de hulp uit Nederland waardoor
van huis en haard verdreven kinderen weer onderwijs konden krijgen.
In Charkov zijn twintig kinderen voor

Vlad Goncharov moest vluchten, maar
gelukkig was er hulp

Arthur (links) en Cyril (rechts) konden
toch weer naar school
drie jaar ingeschreven op de school.
Oksana: “De school had zelf onvoldoende middelen, maar we hebben Gods
zegen gezien: onze medechristenen uit
Oekraïne en de Europese landen boden
hulp. De bijdragen uit Nederland was,
zoals ze zeggen, het slotakkoord in de
symfonie. Er kwam een bedrag binnen
van € 2.310 voor de kosten verbonden
aan de opleiding van deze leerlingen.
Door middel van dit project werden de
kinderen voorzien van gratis onderwijs,
schoolboeken en voedsel.”
De familie Lokshin van de “River of
Life” school schreef in hun brief: “Deze
financiële hulp verhielp precies op tijd
het dringende financiële probleem in
onze familie tijdens deze moeilijke
periode. Moge God u rijkelijk zegenen,
succes met uw mooie werk.”
Oksana kijkt dankbaar op de periode
terug: “We zijn enorm dankbaar voor
alle bij het project betrokken mensen,
degenen die het hebben georganiseerd
en geld hebben ingezameld. Laat God
dit belangrijke werk zegenen en het
honderdvoudige teruggeven aan elke
persoon!”
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International Class Driestar Hogeschool 2016
Een belangrijk doel van OGO is het bijdragen aan de vorming
van jonge christenen in Oost-Europa tot leraar en het verbeteren van de pedagogische en didactische vaardigheden van
leraren die in de praktijk werken. Met het oog hierop organiseert Driestar Hogeschool ook dit jaar weer een twaalf weken
durende cursus voor christen studenten uit de gehele wereld,
die op het punt staan hun studie tot leraar af te ronden. De
cursisten zijn voor de helft eigen studenten uit Gouda. De anderen komen uit Ghana (2), Indonesië (Papoea)(2), Roemenië
(1) en Zuid-Korea (2).

Anamaria Zrinyi

De deelneemster uit Roemenië is Anamaria Zrinyi, student
van de Pabo in Tirgu Mures, die grenst aan het gebouw van
de christelijke lagere school die met steun van OGO tot stand
is gekomen. Ons bestuurslid Jan de Haan was op 31 augustus
aanwezig bij de officiële opening van de International Class,
omdat OGO samen met HOE (Hulp Oost-Europa) de reis- en
verblijfkosten van Anamaria voor haar rekening neemt. In de
praktijk is gebleken dat deelname van eindexamenstudenten
aan deze cursus zeer waardevol is, gezien de functies die vorige deelnemers nu in hun eigen omgeving vervullen.

Kinderen van de Rehoboth school
in touw voor OGO
In oktober bestaat de
Rehobothschool in Opheusden 25 jaar. Alle kinderen
van de school zetten zich
in voor stichting OGO. Met
een sponsorloop zijn ze van
plan een groot bedrag bij
elkaar te brengen. Ook halen
de kinderen lege statiegeldflessen op en verkopen ze
kaarten en stroopwafels.
We zijn benieuwd naar de
opbrengst!
Een leerling uit groep 3 gaat
langs de deuren om lege
flessen op te halen
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Op tijd van start
met schoolmeubels
uit Nederland

Precies op tijd, net voor de opening van
het schooljaar op 1 september, werden
de meubeltjes voor de school “Het Smalle
Pad” in Izmajil (Oekraïne) vrijgegeven
door de douane. Het transport werd
mogelijk gemaakt door Kom Over en Help
en stichting OGO. De meubels waren
afkomstig van het speciaal onderwijs in
Ede/Barneveld.

OGO voorlichters op reis naar Roemenië:
verwondering en dankbaarheid
Van dinsdag 13 tot en met zaterdag
17 september hebben dhr. Teerds
namens het bestuur en Hans Roodbeen en Ton Bakker namens de
voorlichters een bezoek gebracht aan
de verschillende projecten in en rond
Tirgu Mures. Beide voorlichters waren
voor het eerst in Roemenië, wat voor
hen een schat aan indrukken heeft
achtergelaten die ze graag delen met
de achterban van stichting OGO in
Nederland!
Na een voorspoedige vlucht vanaf
Eindhoven naar Cluj Napoca volgde
een rit van twee uur met de bus naar
Tirgu Mures. Hier wachtte Arie Deelen
de bezoekers op, waarna een echt
Hongaars diner klaar stond. Woensdag begon de dag met een bezoek
aan de opleiding voor leerkrachten
in Tirgu Mures. De directeur Jozsef
Gal gaf een rondleiding, waarbij ook
de ‘woonruimte’ achter de school
bezichtigd werd die in gebruik is door
vier studenten.
’s Middags werd een bezoek gebracht
aan een Roma-gemeenschap in het
dorpje Band, ongeveer 20 km van
Tirgu Mures. Hier zijn de leefomstandigheden bijzonder schrijnend.
Gezinnen leefden al maanden buiten
omdat hun huis is omgewaaid.

Aan tafel met Arie Deelen

Samen in gesprek op een christelijke school in Tirgu Mures
Kinderen die vragen om eten, maar die
ook proberen wat geld te bemachtigen
bij buitenlandse bezoekers. Gelukkig
was de rondleiding door het dorp onder
begeleiding van de dorpsoudste, want
anders ben je je leven als westerling
niet zeker. In dit dorp wordt al vele
jaren evangelisatiewerk verricht door
ds. Joszef Szekely. Het lijkt soms
ploegen op rotsen, maar toch mag hij
soms na jaren zien dat zijn arbeid niet
tevergeefs is.
Donderdag werd een bezoek gebracht
aan het dorp Backamadaras, waar Arie
en Mirjam Deelen wonen en werken. We
bezochten onder andere het gebouw

waar voor het communistische tijdperk de basisschool te vinden was,
wat in ernstig verwaarloosde staat
inmiddels door de overheid weer
terug is geschonken. Graag wil de
plaatselijke bevolking de mogelijkheden onderzoeken om hierin opnieuw
een schooltje te starten op Hongaars
gereformeerde grondslag. Na ook de
plaatselijke kerk bezocht te hebben
en na een gesprek met de predikant,
was het tijd om weer te vertrekken
naar Tirgu Mures.
De gereformeerde school in Cluj
stond voor vrijdag op de planning.
Heel indrukwekkend werd door drie
dames (de oprichtster van de school,
de huidige directrice en een leerkracht) uitleg gegeven bij de manier
van lesgegeven. Wat een indrukken blijven achter wanneer wordt
uitgelegd dat op deze school elke
dag de Bijbel open gaat en er wordt
gezongen.
Prachtig om te zien wat een ontwikkeling en voortgang het christelijk
onderwijs met hulp van OGO heeft.
Maar het is ook goed om te zien
dat in Roemenië nog veel werk en
onontgonnen terrein ligt. Dankbaarheid past ons, maar ook gebed en
middelen om het werk in de toekomst
te mogen blijven doen.
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Ha jongens en meiden,
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Stichting OGO helpt scholen in Oost-Europa met het bouwen van klaslokalen en het kopen
van allerlei spullen die op de scholen nodig zijn. Zoals: tafels en stoelen, schoolboeken,
speelmateriaal en nog een heleboel andere dingen.

Op deze pagina zie je de vlaggen
van acht Oost-Europese landen.
Deze landen zijn: Rusland, Bulgarije,
Hongarije, Polen, Roemenië,
Slowakije, Oekraïne en Tsjechië.
1.	In welke twee landen helpt OGO op
dit moment scholen?
2. Welke vlag hoort daarbij?
3.	Weet jij welke vlag bij de andere
landen hoort? Schrijf het juiste
land onder de juiste vlag.
Als je de antwoorden hebt ingevuld,
knip je de achterpagina los van de
nieuwsbrief. Stuur deze vervolgens
naar:
Juf Van de Geer
Sigmondstraat 29
4251 ZA Werkendam
Of mail de antwoorden naar:
jmavdgeer@kliksafe.nl.
Alle inzendingen krijgen een prijsje!
Hartelijke groet,
Juf Van de Geer

Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
Correspondentie-adres
Stichting OGO, Reigersbek 6, 3344 BC Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-6122749 / 06-52581140, e-mail: N.J.Teerds@stichting-ogo.nl
www.stichting-ogo.nl
Bankrelatie
Bank NL96 ABNA 0511 6744 14 | Giro NL50 INGB 0002 3201 36 t.n.v. stichting
OGO te H.I. Ambacht
Voorlichters
1. J.B. Roodbeen, Vendelier 61, 6866 EP Heelsum (Gld.) (0317-310410)
2. W. de Jong, Watersnip 7, 3628 CC Kockengen (0346-24 12 23)
3. A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
voorlichting@stichting-ogo.nl

Bijbel- en lectuurtransporten
A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
Bestuur
Dr. D. van der Hoek, voorzitter (0318-418966), drs. N.J. Teerds, secretaris (0786122749), N.A. van de Breevaart, penningmeester (078-6820212), drs. J. de Haan
(0182-526534), ir. M. Houtman (0182-580309), J. Ligtenberg (0345-568813),
drs. D. van Meeuwen (0184-417577), W.C. Moen MSc (0488-723144), D. van den
Noort (030-6369563)
Comité van aanbeveling
ds. G.J. van Aalst, ds. J. Belder , mr. dr. J.T. van den Berg, J. v. d. Berg, dr. R. Bisschop,
ds. P. den Butter, ds. G.J. Capellen, dr. W. Fieret , ds. M. Golverdingen, ir. L. A. Jansen,
ds. H.H. Klomp, W. Korevaar, ds. P. v. d. Kraan, J. Molenaar, ds. L.W.Ch. Ruijgrok, ds. P. van
Ruitenburg, ds. M.C. Tanis, ir. B.J. van der Vlies, drs. D. Vogelaar.
Stichting OGO heeft geprobeerd om alle rechthebbenden van de geproduceerde
informatie te achterhalen. Neem daarover gerust contact met ons op.

