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Conferentie Eigenaarschap in ontwikkeling
OGO is lid van het Christelijk Platform
voor Oost-Europa, afgekort CPOE, en
heeft onlangs deelgenomen aan een
CPOE-conferentie in Cluj (Roemenië).
De deelnemers kwamen uit West- en
Oost-Europa. Het was leerzaam en
inspirerend om samen na te denken
over christelijk dienstbetoon in
Oost-Europa.
Wij werden aangenaam verrast toen
Oost-Europese sprekers ons nu eens zelf
vertelden hoe zij de ontwikkelingen in de
samenwerking hebben beleefd. Van
noodhulp tot structurele hulp. Op het
gebied van het onderwijs: van het sturen
van tafeltjes en stoeltjes tot het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van plannen
voor vernieuwend christelijk onderwijs.
Wij vonden het indringend te moeten
horen hoe sterk de mentaliteit in Oost-Eu-

Paneldiscussie op de conferentie
ropa is beïnvloed door het orthodoxe
denken waarin het (mystieke) geloof los
staat van het dagelijkse leven. Die
mentaliteit moet veranderd worden,
stelden onze partners, en dat kan via
christelijke organisaties zoals de kerken.
Zij weten zich echt geroepen tot horizontaal dienstbetoon vanuit de verticale

relatie, wanneer zij dicht bij de Heere
leven.
Wanneer er desondanks in de praktijk
bij de samenwerking spanningen voorkomen, worden die vaak veroorzaakt door
cultuurverschillen. Als bijvoorbeeld het
beheer van projecten wordt overgedragen,
Lees verder op pagina 2 >>

Van de voorzitter
Respect
Volgend jaar bestaat OGO 25 jaar! Dat willen we met elkaar
vieren omdat we blij en dankbaar zijn dat sinds de omwenteling
er weer christelijk onderwijs in Oost-Europa is. Gedreven door
de Bijbelse liefde heeft OGO aan deze opbouw kunnen bijdragen.
Dat ging niet lukraak, blindelings, maar het ging gepaard met
voorzichtigheid. Met verstand en wijsheid, naar wij hopen.
We hebben geleerd dat ons dienstbetoon alleen maar vruchtbaar
kan zijn als er sprake is van een goede persoonlijke relatie tussen ons, de gever en onze collega’s in Oost-Europa, de ontvangers. Het is ook geen zaak van koophandel, maar onze hulp is
een vrije gave. Het uitdelen van geld en goed moet in het teken
staan van Gods Koninkrijk omdat elke christen genade ontvangt
als een onverdiende erfenis.
Onze persoonlijke relaties zijn in de loop der jaren verder verdiept en
we hebben gezien dat christelijk dienstbetoon altijd wederkerig is. Er
is wederzijds respect gegroeid. Dat geldt voor theologische/kerkelijke
verschillen, maar zeker voor culturele verschillen. Bij meningsverschillen over de voortgang van projecten was het bijvoorbeeld voor

OGO verrijkend om te ervaren dat in Oost-Europa veel instellingen
al gaande ontstaan en dat wij Nederlanders daar vaak moeite mee
hebben omdat wij planmatig willen werken. We hebben geleerd dat
in Oost-Europa vertrouwen een kwestie van relatie is terwijl wij in
het westen sterk letten op iemands functie en deskundigheid.
Na al die jaren zeggen we nog steeds: we vertrouwen elkaar en
hoeven niets te verbergen, omdat we vanuit eenzelfde geest denken en werken. Hoe dat komt? Bij ons bezoek aan de christelijke
scholen in Oekraïne, Roemenië en Hongarije herkennen we de Bijbelse liefde. Tussen docenten, leerlingen en ouders. Dat bindt ons
samen en spoort ons aan om te blijven leven dichtbij de bron:
Jezus Christus. In 1 Joh. 4 wordt elke christen daartoe opgewekt.
Want ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar
dat Hij ons heeft lief gehad en Zijn Zoon gezonden heeft tot een
verzoening van onze zonden….zo zijn wij ook schuldig elkander
lief te hebben’. Amen. Gezegende weken van Advent toegewenst.
Dick van der Hoek
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Kort...

Reka-Andrea Rencsik begeleidt elke dag na schooltijd kinderen met een beperking
stellen de West-Europese partners altijd
de eis om een bestuur van meerdere
personen in te stellen. Oost-Europeanen
zijn hiërarchisch ingesteld en denken bij
het besturen bijna automatisch aan één
leider. Een team van bestuurders dat een
gezamenlijke beslissing neemt, is voor
hen onbestaanbaar. Dat was voor ons een
les. Ook werd opgemerkt dat in Oost-Europa rapportage vaak met tegenzin wordt
gedaan. Toch is rapportage bijzonder
nuttig want een goede rapportage geeft
inzicht in de ontwikkeling van het eigen
werk en kan zo als een vliegwiel voor de

ontwikkeling gaan werken. Wij vonden
samen dat het rapporteren dus in deze
positieve zin moet worden benut en dat
het niet alleen als een externe verplichting mag worden gezien.
Tenslotte waren we het over eens dat het
ontwikkelen van het eigenaarschap tijd
kost en dat wederzijds respect daarbij een
belangrijke rol speelt. Laten we daarvoor
biddend blijven waken.
De conferentie werd afgesloten met het
stellen van vragen aan de sprekers.
Dick van der Hoek

Een nieuwe ambassadeur
Voor het werk in Oost-Europese landen is
het belangrijk ook een goed contact te
onderhouden met de overheid. Dat loopt
meestal via de ambassades. Zij kunnen
een belangrijke rol spelen in het krijgen
van vergunningen, maar soms kunnen zij
ook helpen om van plaatselijke overheden medewerking te krijgen voor het
uitvoeren van projecten. Het is dan ook
belangrijk dat ambassadeurs ons kennen
en van ons werk op de hoogte zijn.
Oekraïne heeft onlangs een nieuwe ambassadeur benoemd in ons land. Het is Mr.
Vsevolod Chentsov. Om goed te weten wat
er tussen Nederland en Oekraïne speelt,
heeft hij op 15 november alle organisaties uitgenodigd die in Oekraïene actief
zijn. Er waren een tiental organisaties
aanwezig en ook als OGO-bestuur waren
we daarbij aanwezig. We hadden een goed
gesprek met de ambassadeur. Hij was erg
geïnteresseerd in onze contacten met de
scholen en bleek heel goed op de hoogte
te zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs in zijn land en van de problemen
die zich daarbij voordoen. Wij hebben met
hem gesproken over de problemen waar
wij tegen aanlopen bij de activiteiten van
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In gesprek met de ambassadeur van Oekraïne
de christelijke scholen. Dat is niet alleen
het gebrek aan financiële middelen vanuit
de overheid, maar ook de vaak strakke
regelgeving die het werken aan noodzakelijke veranderingen bemoeilijkt. De heer
Chentsov bleek er een open oor voor te
hebben en gaf aan onze activiteiten erg
belangrijk te vinden om te helpen het
onderwijs in zijn land te verbeteren.

Even voorstellen
Mijn naam is Arie Deelen en sinds kort
ben ik bestuurslid van stichting OGO.
Na bijna tien jaar met ons gezin in
Roemenië te hebben gewoond, hebben
wij besloten terug te keren naar
Nederland in verband met onderwijs
voor onze kinderen. In de achterliggende jaren heeft stichting OGO in Roemenië veel projecten opgezet. Tijdens
besprekingen met bestuursleden en
ontmoetingen met leerkrachten kwam
iedere keer naar voren hoe waardevol
het is om met elkaar na te denken over
het verbindende en cultuuroverstijgende
thema: de identiteit van het christelijk
onderwijs. Elke keer ben ik weer
verwonderd als ik zie dat leerkrachten
bewust kiezen om te midden van een
seculiere omgeving keuzes te maken
waarin zij het onderwijs een extra
dimensie geven door hun christelijke
levenshouding. Dat plaatst ons ook voor
de spiegel en laat zien dat we ondanks
cultuurverschillen van elkaar kunnen
leren. Het is ook een zoektocht om
passende antwoorden te vinden op
vragen vanuit een cultuur en een
onderwijssysteem wat niet gelijk is aan
Nederland. Doordat stichting OGO al
jaren actief is in Roemenië, is het mooi
om te merken dat er een vertrouwensband is ontstaan. Dit is een bemoediging om ons in te blijven zetten voor
het onderwijs in Oost-Europa.
Arie Deelen

Rinus Houtman

Werkbezoek aan Oekraïne

Conferentie over speciaal onderwijs in Zytomir

Weekopening op de School of Wisdom

Een werkbezoek aan Oekraïne geeft
zoveel indrukken dat ze nauwelijks in
woorden te vatten zijn, daarom enkele foto’s met een paar woorden ter
toelichting. Het geeft enerzijds aan in
welke situatie het land en het christelijk onderwijs zich bevindt aan de
andere kant laat het zien wat het christelijk onderwijs aan ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Deze ontwikkelingen zijn
er onder andere doordat er mensen zijn
die heel gedreven zijn.
Wat het onderwijs aan kinderen met een
beperking betreft, komt dit veelal door de
emotionele betrokkenheid vanwege het
feit dat de mensen die in het onderwijs
werkzaam zijn, zelf kinderen hebben met
een beperking. Aan de andere kant zien
we de gevolgen van het delen van de ervaring vanuit Nederland. Of het nu om het
christelijk onderwijs in het algemeen gaat
of om het onderwijs aan kinderen met
een beperking, er worden mooie initiatieven genomen. Tegelijkertijd zijn er nog
veel (hulp)vragen vooral wanneer je je
realiseert dat al deze initiatieven weinig
overheidssteun krijgen en het allemaal uit
‘eigen zak’ betaald moet worden.

Kinderen met een beperking zitten in een
normale klas maar kunnen niet altijd een
aangepast programma volgen

Kinderen met een beperking op de school
River of Live

Een week ondergedompeld in het Oekraïense (onderwijs)leven leert je nuanceren
maar ook dankbaar zijn ten aanzien van
de zegeningen die wij hebben.
Hans Roodbeen

Lessen op de School of Wisdom

Leren bedienen in een restaurant
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Ha jongens en meiden,
Deze keer heeft dominee Székely
József uit Roemenië jullie een
brief geschreven. In deze
brief vertelt hij iets over
zijn werk onder zigeunerkinderen. Dat zijn hele
arme kinderen die
ergens in een dorpje
tussen de bergen
van Roemenië
wonen.

Tip voor de kerstvakantie
Stuur dominee József een kaart met
een mooie psalm of een Bijbeltekst
erop. Schrijf er ook iets over jezelf bij.
Dominee József kan Nederlands lezen
dus je hoeft het niet in een andere taal
te schrijven. Zeker weten dat dominee
József het leuk vindt om post van
Nederlandse kinderen te krijgen!
Zijn adres is:
Szekely Jozsef
Str. Faget nr.1
240134 Târgu-Mureş
jud. Mureş
ROMÂNIA (Roemenie)

Beste kinderen,

In deze nieuwsbrief kunnen jullie leze
n over een bijzondere groep kinderen.
Het verhaal lijkt misschien een sprookje
, maa
gaat over het leven van kinderen die ande r dit is het helaas niet. Het
rs leven als jullie in Nederland.
Deze kinderen wonen in een gebied in
Roemenië wat we Transsylvanië
noemen. De naam betekent: achter de
bossen. In dit dicht beboste en
heuvel- en bergachtige gebied leven veel
wolven en beren. Op dit moment
leven er zoveel beren dat zij soms de dorp
en binnenvallen en de huisdieren
opeten. Veel kinderen die hier wonen
gaan in de zomer met hun ouders bosv
ruchten
zoeken. Dit doen zij op blote voeten. Na
een lange dag zoeken, staan ze vervolge
ns hele
dagen langs de weg om deze te verkopen
aan toeristen. Zo kunnen zij van dag tot
dag
overleven. Halverwege september, als
het schooljaar weer begint, keren zij teru
g naar
hun dorp.
Ik werk als predikant al tien jaar onde
r deze kinderen. Veel kinderen zijn inm
iddels
groot en volwassen geworden. Zij wer
ken bij bedrijven in het binnen- en buit
enland.
In hun plaats zijn anderen gekomen. Op
zondag komen er ongeveer 70 kinderen
naar
de zondagsschool. Zij luisteren dan graa
g naar de geschiedenis van de geboorte
van de
Heere Jezus. Het verhaal van de gebo
orte van Jezus staat dicht bij hun leefw
ereld.
De Heere Jezus is uit de hemel op deze
aarde gekomen en in een stal geboren.
Vergelijkbaar met een krotje waar deze kind
eren met hun ouders, broers en zussen
moeten
wonen. De kinderen slapen met elkaar
in een bed. Jezus werd door Zijn moeder
Maria
in een kribbe gelegd, net zo eenvoudig
en arm als het bed van deze arme zige
unerkinderen.
Toen Jezus op aarde kwam, was in de
stad Bethlehem geen
plaats voor Hem. Hij is geboren aan de
rand van de stad, in
het veld. Deze zigeunerkinderen wonen
ook aan de rand van
het dorp, in een grote wijk allemaal bij
elkaar.
Op de zondagsschool luisteren we naar
het kerstverhaal en
zingen we hardop de kerstliederen. Ze
zoeken de Heere Jezus
en bidden tot Hem: ‘Heere wilt u ook in
ons hart komen?’
Ds. Székely József
December 2017

Hartelijke groeten,
Juf Van de Geer

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
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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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Blij met een kerstgeschenk

Bijbel- en lectuurtransporten
A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
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