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Lesgeven tussen de sirenes door
Christelijke scholen in Oekraïne hebben 
het moeilijk. Tussen de vele luchtalar-
men door proberen docenten op allerlei 
manieren het onderwijs door te laten 
gaan. Inmiddels dreigt een ijskoude 
winter: als er geen hulp komt, is er 
geen gas, elektriciteit of hout voor 
verwarming van de klaslokalen en de 
schuilkelders. Daniël van den Noort van 
Stichting OGO vroeg aan de christelijke 
scholen in Oekraïne hoe het op dit 
moment met hen gaat. Van een aantal 
scholen kreeg hij een reactie terug. 

‘Radiance School’, 
Zhitomir

God hoort gebeden en heeft ons geholpen 
het schooljaar te beginnen. We hadden 
tien nieuwe leraren en vijf andere mede-
werkers nodig. In augustus werden al deze 
vacatures ingevuld. 
Op 1 september jl. zijn 171 leerlingen en 
25 docenten offline begonnen met stu-

deren op onze school. We studeren in het 
oude gebouw van de school. Het ministe-
rie van onderwijs van de stad benaderde 
ons en vroeg om ook een andere school 
te huisvesten in ons gebouw, omdat deze 
school geen schuilkelder heeft. We hebben 
graag de deuren van Radiance geopend 
voor 110 leerlingen van de andere school.
Elke dag klinken de sirenes, maar ondanks 
dat gegeven blijven we studeren in de 
schuilkelder. De oorlog maakte kinderen 
verantwoordelijker en serieuzer. De directe 
favoriete activiteit van onze kinderen is de 
campagne om het Oekraïense leger te hel-
pen. Ook twee vrouwen die we uit de regio 
Loehansk hebben geëvacueerd, werken in 
ons team. Eén van hen woont in de school. 
We maken ons zorgen over hun welzijn.
ONS VERZOEK: Veel ouders van kinderen 
op onze school hebben moeite om hun 
opleiding te betalen omdat ze hun jobs 
zijn kwijtgeraakt. De overheidssubsidie is 
fors verlaagd voor particuliere scholen. Er 
is niet genoeg geld voor de salarissen van 
leraren. Help ons hierbij. Bedankt! Gods 
zegeningen!

‘River of Life School’, 
Kiev

Hallo lieve vrienden,

U weet allemaal voor welke moeilijkheden 
en uitdagingen we dit jaar staan.
Maar we hopen nog steeds op het beste. 
We leven, studeren, werken en dienen God.
Ons christelijk lyceum ‘River of Life’ heeft 
uw gebeden en uw steun nodig. Welke 
ondersteuning hebben we nodig? We 
moeten drie grote kisten met hout kopen 
(het is ongeveer 800 euro per kist), dan 
kunnen we in de herfst- en wintermaanden 
doorwerken.
En veel gezinnen hebben steun nodig om 

de opvoeding van hun kinderen te dekken, 
want dit is een zeer belangrijke kwestie. 
Christelijke waarden zijn van groot belang.
We vragen enkele van onze leerlingen om 
hun wensen op het lyceum te schrijven. 
Weet u, ze schreven zulke wensen: ‘Ik wou 
dat ons lyceum nooit gesloten zou worden’, 
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‘Ik wens veel nieuwe leerlingen en nieuwe 
vrienden op het lyceum’, ‘Ik wilde dat mijn 
lyceum het beste van ons land zou worden’. 
We hopen dat hun wensen uitkomen.

God zegene en bescherme jullie allemaal!

‘Hope Private Gymnasium’, 
Chernivtsi

Toen de oorlog begon, gingen we over op 
online onderwijs. We hebben ongeveer 100 
studenten van ‘The Beginning of Wisdom 
School’ uit Kharkiv en 20 uit andere steden 
aangenomen voor onze dagelijkse online 
studies. De leerlingen maakten vrienden 
en droomden ervan elkaar na de oorlog te 
ontmoeten.

Elke ochtend verwelkomden docenten de 
leerlingen met een glimlach (wat niet 
gemakkelijk was) bij online lessen, waar-
door leerlingen een gevoel van stabiliteit, 
kalmte en hoop kregen. Het schoolgebouw 
werd de thuisbasis voor 20 migranten uit 
Kharkiv (twee lerarenfamilies).
Onze klassen werden omgevormd tot slaap-
kamers, de kunstklas werd keuken en we 
maakten een doucheruimte.
Leraren bleven actieve vrijwilligers: lieten 
migranten thuis en voorzagen hen van 
alles wat ze nodig hadden, gaven hen Klassen werden omgevormd tot slaapkamers

Toen het schooljaar weer offline begon, werden onderkomens ingericht voor alle 
leerlingen en docenten

psychologische ondersteuning, hielden 
een masterclass voor kinderen, naaiden 
kogelvrije vesten, weefden netten, schon-
ken een deel van een niet groot salaris aan 
de frontbehoeften.
Ze waren overdag dapper voor iedereen en 
huilden 's nachts.
In de zomer organiseerden en bedienden 
leraren zomerkampen voor migranten
Dit schooljaar zijn we offline begonnen 
voor alle leerlingen en hebben we onder-
komens ingericht voor alle leerlingen en 
docenten.
We hebben 35 allochtone studenten en 
drie docenten uitgezonderd. De meeste 
ouders kunnen dit jaar niet de volle prijs 
betalen, dus we staan   voor een nieuwe 
uitdaging. Op dit moment zitten er 286 
leerlingen op ons gymnasium. Er komen 
steeds meer mensen uit het westen om de 
winter te overleven. We prijzen de Heere 
voor Zijn barmhartigheid over onze regio 
en zullen elke financiële steun zeer op prijs 
stellen.

‘Aletheia Christian School’, 
Bila Tserkva

Vannacht zijn we weer wakker gewor-
den van explosies. Alles is in orde met ons, 
in de kerk en op school was ook niemand 
gewond. Onze stad werd aangevallen door 
Iraanse drones. Het begon allemaal rond 
twee uur 's nachts. We hoorden de eerste 
drones niet, maar om ongeveer 3.00 uur 
was de eerste explosie die we hoorden. 
Toen hoorden we weer andere drones over 
ons heen vliegen, dit klinkt als een brom-
mer. Er vonden explosies plaats in een 
ander deel van de stad, ze bliezen vier ka-
zernes op. Mijn familie en ik gingen naar 
onze ouders, tot de ochtend zaten we in 
de binnengang. Lessen in alle scholen zijn 
voor vandaag afgelast, maar na een nieu-
we aanvalspoging tijdens de lunch waren 
we genoodzaakt de lessen tot maandag te 
annuleren. In de middag werd een drone 
neergeschoten door een straaljager. 
's Nachts zijn ze moeilijk te volgen, ze 
zijn niet zichtbaar in de warmtebeeld-
camera en worden ze ook niet gezien door 
de luchtverdediging. De militairen zeggen 
dat er deze twee dagen nog zo'n gevaar 
kan zijn. De hele avond horen we het 
geluid van strijders.

Daniël van den Noort

In de school werd een doucheruimte 
ingericht
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Kort...

Jan Troost stelt zich voor

Al enige decennia geleden heeft het 
lesgeven aan jongelui mijn hart ge-
stolen. Wat is het prachtig werk om 
onze kinderen iets meer te mogen 
vertellen over de wondere schepping 
van God en met hen op te trekken 
naar de leeftijd dat ze op eigen 
benen moeten staan. Vanaf 1991 
geef ik les op het Wartburgcollege. 
Een half jaar op de locatie Revius en 
vanaf die tijd op de locatie Guido de 
Brès. Van klas 1 t/m 6 en sinds 2005 
ook in een leidinggevende functie. 
Al lange tijd is het onderwijs in lan-
den die minder hebben te besteden 
op mijn hart gebonden. Samen met 
toenmalig collega Dick van Meeuwen 

Jan Troost

Marcel Zandee 
stelt zich voor

Mijn naam is Marcel Zandee en 
ik hoop vanaf heden het werk als 
penningmeester van Stichting OGO 
op me te nemen. Sinds 2008 ben ik 
werkzaam binnen het onderwijs en ik 
heb vanuit die achtergrond, naast het 
docentschap in economische vakken, 
ook brede ervaring met het ontwikke-
len van onderwijs. Ik vind het waar-
devol om die ervaring in te zetten 
en zo een bijdrage te kunnen leveren 
aan de doelstelling van Stichting 
OGO. We hebben hier in Nederland 
kwalitatief goed, toegankelijk onder-
wijs voor iedereen, ook voor christe-
nen. Iedere dag zie ik in de praktijk 
het belang van Bijbels gefundeerd 
onderwijs. Daarom vind ik het ook 
een voorrecht bij te kunnen dragen 
aan de ontwikkeling van christelijk 
onderwijs in de landen waar we 
werkzaam zijn. We zijn hier bevoor-

hebben we ons ingezet voor onze part-
nerschool in Hongarije. Die inzet heeft 
geleid tot een partnerschap dat nog altijd 
voortduurt. Beter is het om te zeggen 
dat er vele vriendschappen uit voort zijn 
gekomen. We dachten veel mee te kunnen 
nemen. 

De gastvrijheid en de openheid in het 
spreken over geloofszaken heeft me 
geleerd dat we nog véél meer kunnen 
leren van onze gewaardeerde vrienden in 
dit deel van Europa. Nog altijd zijn er ge-
bieden waar de armoede groot is en waar 
scholen goed geholpen kunnen worden bij 
onderwijskundige zaken. Daarom ben ik 
met vrijmoedigheid toegetreden tot het 
bestuur van de OGO. In het besef dat we 
zonder Hem niets kunnen doen (Joh. 15:5).

Nieuwe bestuursleden

Marcel Zandee

HULPACTIE CRHISTELIJKE 
SCHOLEN IN OEKRAINE 

De christelijke 
scholen in Oekraï-
ne zitten met het 
probleem dat ou-
ders als gevolg van 
de oorlog finan-

cieel niet meer kunnen bijdragen. 
Omdat er in veel gevallen geen gas, 
elektriciteit of geld voor hout be-
schikbaar is, moeten de leerlingen 
in ijskoude klaslokalen en schuil-
kelders de lessen volgen. Helpt u 
mee deze grote nood te lenigen? 
Hierbij vindt u een QR-code waar-
mee u een bedrag voor de Hulpactie 
Christelijke Scholen in Oekraïne 
kan overmaken. Mocht u uw geld 
liever rechtstreeks overmaken, dan 
mag dat op NL50 INGB 0002 3201 
36 t.n.v. Stichting Ondersteuning 
Gereformeerd Onderwijs in Oost-
Europa onder vermelding van 
Hulpactie Oekraïne 2022. Heel 
hartelijk dank voor uw bijdrage!

We hopen dat over een aantal jaren OGO 
dankzij uw hulp opgeheven kan worden!

Hartelijke groet,
Jan Troost

recht, omdat de overheid het onderwijs 
nog steeds financiert. In Oost-Europa is 
dat helaas niet altijd het geval. Mogen we 
daarom op uw steun rekenen? 

Hartelijke groet,
Marcel Zandee
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Ha jongens en meiden,
Rennen naar de schuilkelder

Stel je voor: Na de coronatijd kon je een tijd niet naar 
school omdat de oorlog uitbrak. Nu kun je wel naar school, 
maar het is nog steeds gevaarlijk. Regelmatig moet je onder 
de lessen naar de schuilkelders rennen omdat het lucht-
alarm afgaat. De juf heeft verteld dat het waarschijnlijk 
heel koud gaat worden in de school omdat er deze winter 
geen gas, electriciteit of hout is om de school te verwar-
men. Op de foto’s zie je de leerlingen van de christelijke 
Stezhynkaschool in Oekraïne. Ze weten er alles van!

Mail een brief of kaart!
De leerlingen van de Stezhynkaschool moeten veel moeilijke din-
gen meemaken. Ze  vinden het daarom  fi jn om post te krijgen. En 
natuurlijk is het heel leuk als die post uit een ander land komt! 

Maak een mooie 
kaart met bijvoor-
beeld een tekst uit 
de Bijbel, een psalm 
of een ander lied 
dat jij graag zingt. 
Schrijf op de kaart 
wie je bent, waar je 
woont en hoe oud je 
bent.

Maak een foto van je brief of kaart en mail deze naar: 
jmavdgeer@kliksafe.nl. Ik mail je post dan naar de Stezhynka-
school. Omdat in Oekraine oorlog is, is het versturen per post 
niet handig. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Hartelijke groet, juf Van de Geer

Ha jongens en meiden,

Sommige leer-
lingen krijgen 
online les omdat 
hun ouders het 
op school te ge-
vaarlijk vinden.

Bij luchtalarm: 

les in de schuilkelder

Loopgraafkaarsen maken

De leerlingen schrijven brieven aan soldaten aan het front

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. Hans Roodbeen, Velswijkweg 16, 7021 LA Zelhem (06-29556198)
2.  Ira van de Breevaart, Roemer Visscherhof 28, Hendrik-Ido-Ambacht, 
    (06-18405755)
3. Rineke van Elzelingen, Burgemeester Kesperweg 46, Ridderkerk, (06-26268705)

Bestuur
N.A. van de Breevaart, voorzitter (078-6820212), drs. N.J. Teerds, secretaris (078-
6122749), M. Zandee, penningmeester (06-49288437), A. Deelen (06-38161217), 
J. Ligtenberg (0345-568813), drs. D. van Meeuwen (0184-417577), D. van den 
Noort (06-18401107), J.B. Roodbeen (06-29556198) J. Troost (06-30385572).
Comité van aanbeveling
ds. G.J. van Aalst, ds. J. Belder , dr. R. Bisschop, ds. P. den Butter, ds. G.J. Capellen, 
dr. W. Fieret , 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, drs. D. Vogelaar.

Stichting OGO heeft geprobeerd om alle rechthebbenden van de geproduceerde 
informatie te achterhalen. Neem daarover gerust contact met ons op.
OGO gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Er worden alleen foto’s van 
personen geplaatst als zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Colofon

KidsKids
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