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Tussen terugblik en toekomstvisie
Tussen deze twee polen bewogen enkele bestuursleden van 

SOEGG zich tijdens het bezoek aan Oekraïne, eind november.

GIFTEN T.B.V. SOEGG kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: 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. 

In oktober is er een transport naar 

Oekraïne gegaan met heel veel 

waardevolle apparaten. Gedeeltelijk 

geschonken door verschillende zie-

kenhuizen, gedeeltelijk tweedehands 

aangeschaft van door sponsors ver-

strekte middelen. Tijdens een tocht 

langs verschillende ziekenhuizen in 

Zhitomir konden we met eigen ogen 

zien hoe deze materialen al in gebruik 

genomen waren en in een grote 

behoefte zullen voor-

zien.  Op de foto’s 

hiernaast is te zien 

een hoog-laagbed, 

een operatietafel en 

een tandartsstoel.

Verder was een groot 

deel van het bezoek 

gewijd aan bespre-

kingen rond het 

aanstaande vertrek 

van onze medisch technicus, Jan van Beest, eind februari D.V. Zo heb-

ben we een gesprek gevoerd met zijn twee opvolgers, Taras Karatoen 

en Andri Vinogradsky. Fijn dat zij de afgelopen tijd zijn ingewerkt om Jan 

op te kunnen volgen. Wij spraken over hun aansturing, die zal moeten 

gebeuren door House of Bread, de hulpverleningspoot van de gemeente 

van ds. Margulis en de medische commissie onder voorzitter-

schap van dr. Basjek, de directeur van het Stadskinderzieken-

huis. In een samenwerkingsovereenkomst wordt een en ander 

vastgelegd. 

Door het vertrek van Jan valt ook onze vertaler weg. Russisch 

en Oekraïens is door ons niet te verstaan en niet te lezen. 

Gelukkig blijft Jan vanuit Nederland bij ons werk betrokken, 

maar toch meer op afstand. We zijn daarom heel blij dat wij 

Arno Kortleven, een Nederlander die al acht jaar in Oekraïne 

woont en werkt, bereid gevonden hebben om ons in voorko-

mende gevallen te vertalen.

Op deze manier hopen we dat de 

voortgang van ons werk gediend mag 

worden. 

Voor het eerst brachten we een bezoek 

aan het regionale kinderziekenhuis, en 

met name aan de afdeling oncologie. 

Relatief zijn er in de provincie Zhitomir 

veel kinderen met leukemie en andere 

vormen van kanker. Een van de grote 

wensen van dit ziekenhuis is de inrich-

ting van een OK met laprascopische 

en endoscopische apparatuur, een 

kostbare aangelegenheid, waarvoor 

geen geld is.

Is er een medisch technicus, die ons als vrijwilliger zou kunnen helpen?

Als SOEGG hebben wij contacten met een fabrikant van deze apparatuur, Olympus, die ons 

wil helpen, maar dan moeten we zelf beschikken over een basiskapitaal. Nu we de nood in dit 

ziekenhuis met eigen ogen hebben gezien, zouden wij graag willen helpen. Van harte willen we 

een beroep op onze lezers doen om voor dit doel ons met een donatie te helpen.

Wie helpt?
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