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In de Israëlbode van november heeft u kunnen lezen dat er door de 

Joods-christelijke gemeente in Zhitomir hulp geboden wordt, onder 

andere via de gaarkeukens. De hulp is gericht op vluchtelingen uit het 

oosten van het land en op anderen die te lijden hebben onder de oor-

log en de crisis. Op onze oproep om mee te helpen om deze nood te 

lenigen, is ruimhartig gereageerd. Op het moment dat we dit schrijven, 

half december, is er al zestigduizend euro binnengekomen… Hartelijk 

dank voor uw milddadigheid!

Wij hebben ds. Margulis gevraagd foto’s te sturen van de hulp die in de 

afgelopen maanden geboden is. U vindt de foto’s op deze pagina. Hulp 

werd geboden in de vorm van: 

 • Maaltijden die aan vluchtelingen worden verstrekt via de 

  gaarkeukens, bijvoorbeeld in Berdichev

 • Voedselpakketten aan gezinnen. Bij de uitdeling daarvan 

  (eind oktober) waren ook enkele deputaten betrokken

 • Hulp aan bezoekers van de gaarkeukens, die door de crisissitua-

  tie zwaar getroffen worden. Zo krijgen veel gepensioneerden al 

  maandenlang geen pensioen

 • Bij de voedselpakketten werden ook kinderbijbels uitgedeeld.

Ds. Margulis geeft aan dat de situatie in het oosten nog niet verbeterd 

is. Dat is wat we ook in de kranten lezen. De hulpverlening zal nog wel 

enige tijd nodig blijven. Uw giften blijven daarom welkom. De IBAN 

waarop u giften over kunt maken is: NL52INGB0000307447 t.n.v. Depu-

taatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden o.v.v. Gaarkeukens 

Oekraïne.
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2014 – 2015: Dankbaar voor wat kon worden gerealiseerd de afgelopen 

tijd, blijft de nood onverminderd hoog in Oekraïne. Zo hebben we als 

SOEGG het dringende verzoek gekregen of wij kunnen zorgen voor een 

aantal medische apparaten.

Onlangs gerealiseerd:

Dringende wensen van de zieken-

huizen in Zhitomir

Welk bedrijf is in staat één van deze apparaten te doneren?

Welke school is bereid een actie voor één van deze apparaten te houden?

Wij zoeken een enthousiaste voorlichter voor de regio Gelderland/Overijssel.

Reacties zien wij graag tegemoet bij onze voorzitter of secretaris. Hun adresgegevens zijn hieronder vermeld.

GIFTEN kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van SOEGG: NL28RABO0171575091
Graag verzorgen wij voor u een presentatie. 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. 

Wij kunnen deze apparatuur tweedehands, 

gerenoveerd, aanschaffen:

Mobiel röntgenapparaat €  10.000,-

Operatietafel  €    4.000,-

Cardiograaf €    1.250,-

Defillibrator €    1.250,-

SPO2-sensor €         80,-


