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Bakkerij voor jongvolwassenen
met verstandelijke beperking
Perspectief 21-3 is de naam van het
project dat kinderen in Oekraïne met
het syndroom van Down of een andere
verstandelijke beperking in de 21e
eeuw perspectief wil bieden op drie
belangrijke levensterreinen: onderwijs,
werk en zelfstandig (begeleid) wonen.
Inmiddels is er een start gemaakt met
de tweede fase van het project: werk en
werkbegeleiding. Op 21 maart (de internationale Down Syndrome dag) hebben
we officieel de bakkerij geregistreerd.
Sergey Kobchuk is directeur. Op dit
moment wordt er een ruimte gehuurd van
een voormalige mayonaise fabriek. De
ruimte is gerenoveerd en aangepast op
eisen voor een bakkerij.
Het is de bedoeling dat dit de eerste fase
van de business wordt, waarin geld zal

worden gegenereerd voor het starten van
een of meerdere lunchrooms waar mensen
met een verstandelijke handicap kunnen
stage lopen en werken.
Het plan is om later een grotere, nieuwe bakkerij te bouwen en hier ook een
training centrum te starten voor jong
volwassenen (schoolverlaters) met een
verstandelijke handicap. Hier kan men
dan voor enkele maanden intern verblijven en onder begeleiding arbeidsvaardigheden opdoen.
Dit zijn uiteraard zeer globale plannen, en
afhankelijk van de ontwikkelingen zullen
we plannen bijstellen.
Op dit moment zijn de kinderen dus nog
gewoon op school aan het leren, met af
en toe een leerexcursie.

Lliya en Petro in hypermarkt Auchan
Lees verder op pagina 2 >>

Van de voorzitter
Eigenaarschap
OGO heeft sinds de instorting van het communisme in OostEuropa veel kunnen doen voor de ontwikkeling van het christelijk
onderwijs in deze landen. In Hongarije, Roemenië en in Oekraïne
zijn onderwijscentra opgericht en via deze centra is materiële
hulp geboden, zijn conferenties gehouden en cursussen verzorgd.
Veel Oost-Europese docenten zijn op onze reformatorische
scholen op bezoek geweest en hebben gezorgd voor uitwisseling van docenten en leerlingen. Het wederzijdse vertrouwen is
daardoor sterk gegroeid en we zijn nu gelijkwaardige partners
geworden.
OGO daagt nu de kerken en partners uit om zelf de touwtjes in
handen te nemen. De eindverantwoordelijkheid (‘het eigenaarschap’) voor de verdere ontwikkeling van het christelijk onderwijs moeten zij nu zelf gaan aanvaarden. Hiervoor kunnen ze
onze hulp vragen.

De komende maanden gaan we dat bespreken met onze partners. Zij willen dat ook graag en ze hebben ons al op de hoogte
gesteld van hun plannen. Zij vragen OGO om trainingen voor
inclusief- en speciaal onderwijs en hulp bij het ontwikkelen van
geschikt lesmateriaal.
Wij zijn blij dat wij samen met de partners hieraan kunnen gaan
werken. Zij vertrouwen ons! Wij willen hen heel graag helpen,
met alle respect voor culturele verschillen.
Op onze scholen hebben zij gezien dat het echt allemaal maatwerk is. Dat is volkomen nieuw voor hun land, maar typerend
voor Gods Koninkrijk. Zij zullen gaan getuigen van de Bijbelse
opdracht, om ook deze leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden voor hun toekomst. Tov!, als deze kinderen voortaan in
hun maatschappij een plaats krijgen die bij hen past.
Dick van der Hoek
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Kort...

Vakken vullen in supermarkt Auchan

De bakkerij in wording

Medewerkers van het Radisson Blu hotel
blijven de school trouw bezoeken en de
kinderen trainen in het schoonmaken,
serveren en bedienen. Ook zijn de leerlingen regelmatig op leerexcursie geweest
naar het hotel. De laatste keer mochten de
kinderen bedden opmaken.

Vandaag hebben we juist weer overleg gehad met de directie van het ‘Radisson Blu’
hotel in Kiev. Dit semester zal er weer
volop worden samengewerkt. Afhankelijk
van de doelstelling van de praktijklessen,
zullen onze kinderen of in het hotel aan
de slag gaan, of komt het personeel weer
naar de school toe.
De directeur is uitermate geïnteresseerd
in onze leerlingen. Zij vroeg wanneer
onze kinderen van school afkomen. Dit
omdat ze officieel drie mensen met een
handicap op de loonlijst hebben staan,
die nooit in de praktijk op komen dagen.
Graag zouden ze onze kinderen deze
plaatsen willen bieden in de toekomst.
Daarom houden we de contacten warm.
Ook hypermarkt Auchan (Franse keten)
blijft onze stabiele partner. Zij hebben
onlangs een eerste jong volwassene
met Down aangenomen voor een halve
werkweek in de bakkerij afdeling voor het
inpakken van koekjes. Bij hen blijven we
eveneens op excursie gaan.

Centrum Vroege Ontwikkeling Downsyndroom
Het centrum Vroege ontwikkeling
Downsyndroom is een onderdeel van
het Perspectief 21-3 project in Oekraïne. Het centrum biedt professionele
adviserende en educatieve hulpverlening aan kinderen met het Downsyndroom van 0 tot 8 jaar. De methoden
die gebruikt worden hebben betrekking
op alle aspecten van ontwikkeling
en gedrag en sociale aanpassing van
kinderen. Ze helpen hen o.a. met de
voorbereiding op zelfstandig wonen en
leren hen succesvol met leeftijdsgenoten om te gaan. De docenten gebruiken
de technieken die zowel in Oekraïne
als in het buitenland ontwikkeld en
gangbaar zijn.

Arenda Vasylenko-van de Ree, Oekraïne

Rehobothschool Geldermalsen
spaart zendingsgeld

Leerlingen van de Rehobothschool
De Rehobothschool in Geldermalsen heeft vorig jaar besloten om het zendingsgeld in
de derde periode van het schooljaar aan een wisselend doel te besteden. In de laatste
13 weken van het afgelopen schooljaar hebben de kinderen maar liefst € 2832,58 voor
Stichting OGO gespaard! Het geld is bestemd voor (Bijbel)onderwijs aan kinderen met het
syndroom van Down en voor zigeunerkinderen, de Roma-kleuters. Heel hartelijk dank!
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Early Development Center
Down Syndrome

Herhaalde oproep:
voorlichter Gelderland/
Overijssel gezocht
Heeft u een hart voor christelijk onderwijs en Oost-Europa? Stichting OGO
zoekt een voorlichter voor de regio
Gelderland/Overijssel. De activiteiten
van een voorlichter bestaan onder
andere uit:
• 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
werkbezoek naar scholen in Oost-Europa. Zo kunt u met eigen ogen zien waarom het werk van OGO zo waardevol is.
Meer informatie? Bel Dick van der Hoek:
0318-418966.

Een Hongaars - Roemeense
pabo-studente stelt zich voor
‘Mijn naam is Pécsi Katalin-Blanka, student
uit Roemenië. Ik zit in het tweede jaar van
de Roemeense afdeling van de christelijke
Gáspár Károly universiteit (Boedapest) in
Tirgu Mures. Toen ik van de mogelijkheid
hoorde om deel te nemen aan de International Class van de Driestar Hogeschool,
heb ik er diep over nagedacht, maar voelde
mijzelf niet geschikt voor zoiets geweldigs.
Echter, op een dag belde mijn directeur, die
zei dat ik was uitgekozen om naar Nederland te gaan. Ik was verrast, maar begreep
dat het Gods wil was dat ik ging. Ik wilde
graag deelnemen aan deze cursus, omdat
het een grote kans biedt om mijn kennis en
ook mijn ziel te ontwikkelen. Maar het gaat
niet alleen om mij. Ik wil mijzelf graag
ontwikkelen omdat ik mijn kennis aan
kinderen wil overdragen. Ik wil hun harten
raken en ze laten zien dat iedereen ergens
voor leeft. Mijn land heeft leraren nodig die

kinderen in de christelijke geest kunnen onderwijzen. Het is geweldig om te weten dat
ik alles wat ik hier ontvang, aan kinderen
kan overdragen. Soms is het moeilijk om zo
ver van mijn familie te zijn, maar ik weet
dat ik niet alleen ben. Het is verbazingwekkend hoe God mij in Zijn weg leidt. Ik ben
heel dankbaar voor alles wat ik van Hem
ontvang. Ik hoop dat het met Zijn hulp zal
lukken en dat ik dan Zijn instrument kan
zijn.’
Eén van de doelstellingen van OGO is een
bijdrage leveren aan de versterking van
het christelijk onderwijs in Oost-Europa.
Goed opgeleide leerkrachten zijn hierbij
cruciaal. Jaarlijks sponsoren wij samen
met HOE de deelname van een student aan
de Internationale Klas van Driestar Educatief. Dat is een cursus van zes weken voor
christen pabo-studenten vanuit de gehele

Péscsi Katalin-Blanka, student uit Roemenië
wereld. De cursus startte op 30 augustus.
De cursusleider, de heer Wim Lindhout,
stond hierbij stil bij wat in Hebreën 11:27
staat over Mozes: ’..hij hield zich vast als
ziende den Onzienlijke’. Voor een christenleraar betekent dit dat hij/zij ‘met andere
ogen’ naar kinderen kijkt, het belang van
de opvoeding van jonge kinderen beseft
en hierbij vertrouwend op de Onzienlijke,
moedig risico’s durft te nemen.
Jan de Haan

De groepen 6 en 7 van de Ds. J. Fraanjeschool

Ds. J. Fraanjeschool in actie voor OGO
Twee groepen zes en twee groepen zeven
van de Ds. J. Fraanjeschool te Barneveld
hebben een actie voor OGO gehouden.
Op 10 mei gaf voorlichter De Jong een
voorlichting over het werk van OGO. Dezelfde dag werd een verkoopactie gestart.

Gedurende vier weken hebben de leerlingen een groot aantal snoeprollen verkocht voor het onderwijs aan de kinderen
met een handicap in Oekraïne. De verkoop verliep zo goed dat binnen enkele
dagen 1000 zakjes snoeprollen moesten
worden nabezorgd. Totaal werden 1400

zakjes verkocht met een opbrengst van
maar liefst ruim 5700 euro!
Heel hartelijk dank jongens en meisjes!
En we komen graag nog een keer terug op
jullie school!
Wim de Jong, voorlichter
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Michiel deRuijter bevrijdt
26 Hongaarse predikanten
Ha jongens en meiden,

ter voor hun redding. ’Dankt uwen God’,
zei De Ruyter tegen hen. ‘Ik heb niet
meer gedaan dan ik schuldig was.’

Je hebt vast wel eens gehoord van Michiel de Ruyter die op zijn tiende jaar
de kerktoren van Vlissingen beklom om
de zee te zien. En die de Duinkerker
Kapers te glad af was door zijn schip
met boter in te smeren. Maar wist je
ook dat Michiel de Ruyter op een keer
26 Hongaarse dominees bevrijdde?
Op 31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther een lange brief aan
de kerkdeur van Wittenberg spijkerde. In
deze brief had Luther geschreven over alles
wat in de Roomse Kerk niet goed was.
Heel veel mensen hoorden wat Luther gedaan had. Niet alleen in Duitsland, maar
ook in allerlei andere landen kreeg Luther
veel aanhangers. In Hongarije werden
zelfs bijna alle mensen Gereformeerd!

Michiel de Ruyter

Hollandse schepen overvaren Spaanse
galeien
Maar het ging niet goed met de Reformatie in Hongarije. De rooms-katholieke kerk
kreeg weer steeds meer macht. In 1674
werden ruim 300 predikanten gevangen
genomen. Een groot aantal stierf en 26
dominees kwamen uiteindelijk als roeiers
op de Spaanse galeien terecht.
Regeringen van meerdere landen protesteerden hiertegen, maar dit hielp niet.
Tenslotte kreeg Michiel de Ruyter de
opdracht van de Nederlandse regering de
predikanten te bevrijden. Dit gelukte hem.
Michiel de Ruyter trof de predikanten in
een erbarmelijke toestand aan. Ze waren
vastgeklonken met kettingen in het ruim,
in vuile lompen gekleed, ongeschoren,
ongewassen, krom, stijf en ze hadden
ontstoken ogen en etterende wonden.
Met tranen in de ogen danken ze De Ruij-

Colofon
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.A. 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
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Tip voor de herfstvakantie
Ervaar hoe het vroeger was op een
VOC-schip! Lading hijsen, door het ruim
kruipen, een kanon afschieten…In het
scheepvaartmuseum in Amsterdam kun je
een echt VOC-schip beklimmen. Of bezoek
eens het maritiem muZEEum in Vlissingen. Hier kun je alles te weten komen
over het leven en de tijd van Michiel de
Ruijter. Zie www.scheepvaartmuseum.nl
en www.muzeeum.nl

Hartelijke groeten,
Juf Van de Geer

De Ruyter bevrijdt de predikanten

Bijbel- en lectuurtransporten
A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
Bestuur
A.R. Deelen, Dr. D. van der Hoek, voorzitter (0318-418966), drs. N.J. Teerds, secretaris (078-6122749), 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), D. van den Noort (0306369563)
J.B. Roodbeen (0317-310410).
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 , dr. 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.

