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Via deze pagina mogen we iets laten zien van ons werk, dat via de

Messiasbelijdende Joodse gemeente van ds. Arcadiy mag gebeuren in de 

ziekenhuizen van de Oekraïense stad Zhitomir.

^ barricade op Onafhankelijkheidsplein

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. 

Ongetwijfeld hebt u kennisgenomen van de spanningen in Oekraïne. Na de rege-

ringswisseling is de schatkist leeg, de opstand in het oosten heeft veel slachtoffers ten 

gevolge en de corruptie viert hoogtij. Een enorme opdracht voor de nieuwe president 

Porosjenko. Tijdens ons bezoek begin juni stond het Onafhankelijkheidsplein in Kiev 

nog vol barricades, tenten en veldkeukens. Veel legerbrigades zijn naar het oosten 

gestuurd. Veel soldaten hebben nauwelijks eten en geen bed.

Door een renovatie van een hotel in Amsterdam kon SOEGG beschikken over honder-

den matrassen, kussens en dekbedden. Op 16 juni jl. zijn deze goederen op transport 

gegaan naar het leger, een weeshuis en verschillende ziekenhuizen in Oekraïne.

In Stadsziekenhuis 2 in Zhitomir is een speciale tbc-

kliniek. Vooral na de Tsjernobil-ramp komt tbc veel 

voor in Oekraïne. De röntgenapparatuur in de kli-

niek is erg verouderd en heel erg storingsgevoelig. 

SOEGG onderzoekt de mogelijkheid om met behulp 

van sponsors deze apparatuur te vervangen.

Stadsziekenhuis 1 in Zhitomir is een ziekenhuis met 

550 bedden. Bij dit ziekenhuis is een wasserij met 

acht wasmachines. Helaas zijn zes van deze machi-

nes volledig versleten en niet meer te gebruiken. 

De overige twee zijn al veertig jaar oud. Dankzij 

de steun van Deputaatschap tot Hulpverlening in 

Bijzondere Noden hebben wij drie gerenoveerde 

Miele wasmachines 

kunnen aanschaffen. 

Verder hebben wij een 

voorraad waspoeder 

van een paar sponsors 

ontvangen. Dit alles 

zal D.V. eind september 

met een transport naar 

Oekraïne gaan.
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