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Als “dochter” van het Deputaatschap 

voor Israël waardeert het bestuur van 

de Stichting Oost-Europahulp Gerefor-

meerde Gezindte (SOEGG) het bijzonder 

dat we via deze pagina iets mogen laten 

zien van ons werk, dat via de Messiasbe-

lijdende Joodse gemeente van ds. Arca-

diy gebeuren mag in de ziekenhuizen van 

de Oekraïense stad Zhitomyr.

NOOD IN OEkrAïNE GrOOt
Na de recente machtswisseling is het land in 

economische chaos achtergebleven.
Humanitair, medisch en militair is er behoefte 

aan het allernodigste. Zo hebben terug-
gekeerde militairen uit de Krim 
zelfs geen bed om op te slapen.

SOEGG zorgt binnen enkele weken 
voor een transport met matrassen, 

dekbedden  en kussens naar Oekraïne.

^ Een paar keer per jaar vindt er een transport plaats 
met een grote vrachtwagen vol met medische hulp-
goederen voor de ziekenhuizen in Zhitomyr.     

^ In de ziekenhuizen worden de medische apparaten vanuit een Medisch Technisch Cen-
trum (MTC) geïnstalleerd en onderhouden door de Nederlandse werker Jan van Beest en zijn 
Oekraïense assistent Taras Koratoen.

< In Zhitomyr is de stichting Mission 
for Ukraïn werkzaam. Deze stichting 
verleent bijzondere zorg aan gehan-
dicapte kinderen. Daarnaast geeft 
ze hulp aan moeders die ongewenst 
zwanger geworden zijn. Daarmee 
wordt geprobeerd abortussen te 
voorkomen. Recent hebben wij deze 
stichting blij kunnen maken met een 
grote zending kinderledikanten en 
matrassen.

< Na de schenking van twee ambulances 
en de bijdrage aan een rolstoelbus voor 
het vervoer van gehandicapten dient het 
volgende grote project zich aan. Als gevolg 
van de ramp met de Tsjernobil-kerncen-
trale komt er nog veel tbc voor onder kin-
deren. Ouders hebben geen geld om naar 
het ziekenhuis te gaan. Daarom is er grote 
behoefte aan een trailer met oplegger 
waarin mobiele röntgenapparatuur is geïn-
stalleerd. Daarmee kunnen kinderen op de 
scholen worden onderzocht.

GIftEN kunnen worden overgemaakt 
op het bankrekeningnummer van SOEGG: 

NL28rABO0171575091
Graag verzorgen wij voor u een presenta-
tie. U kunt daarvoor contact opnemen met
onze voorzitter: dhr. L.J. Luchtenburg, tel. 
06-53749651 of met onze secretaris: 
dhr. A.M. van Steensel, tel. 0180-518913; 
e-mail secretariaatsoegg@gmail.com. 


