Jaargang 8

december

Vooraf praatje

2019

Wij wensen u/jou Prettige
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2020

Er is weer veel te schrijven over wat er
afgelopen periode is gebeurd.
Nieuwe contacten zijn gelegd en er zijn
afspraken gemaakt, waar wij mee vooruit
kunnen om de kinderen betere
leefomstandigheden te bieden.
Wij zijn dankbaar voor de steun die
gegeven wordt en dankbaar voor de
behaalde resultaten.
In deze nieuwsbrief schrijven verschillende
auteurs een stukje over de gebeurtenissen
van afgelopen periode.

Wij kunnen in deze nieuwsbrief niet een
compleet overzicht inclusief foto’s van de
gebeurtenissen geven maar onze
Facebookpagina is de plek om op de
hoogte te blijven van het actuele nieuws.

https://www.facebook.com/StichtingRadoeka

Citaat:

Let, als je naar een doel reist goed
op de weg.
Want de weg verrijkt ons terwijl we
hem bewandelen.

Keukenproject 2020
Tijdens ons bezoek in 2018 werd aan
ons gevraagd of wij financiële steun
konden verlenen bij de renovatie van de
keuken in het kindertehuis. Renovatie was
nodig omdat de overheid op het punt stond
de hele keuken ongeschikt te verklaren om
eten te bereiden.
Voordat wij toezeggingen konden doen
moesten wij weten wat zo'n project kost en
wat er gebeuren moest. Daarbij komt nog
dat er een derde partij betrokken is bij het
gebruik van de keuken. In een kleiner
gedeelte wonen kinderen met een
psychische en motorische beperking, die
hun eten ook via dezelfde keuken krijgen.
Deze kinderen worden door een andere
organisatie in Nederland geholpen.
Dat de keuken in een slechte staat
verkeerde was ons wel bekend, maar het
onderzoekrapport van de overheid wond
er geen doekjes om. Schimmel op het
plafond, losliggende elektrische leidingen
en bedrading, tegelwerk op de muren en
de vloeren, dat los zit en gerepareerd werd
met andere tegels met een andere dikte.
Daardoor is het gevaar van vallen met
hete pannen niet ondenkbeeldig. De kalk
op muren en plafond zit los, dat kan in het
eten terecht komen. Geen ventilatiesysteem, wat weer schimmelvorming
bevordert. Bij een vorig project zijn in de
ruimtes waar de kinderen verblijven de
kapotte kozijnen met enkelglas vervangen
door kunststof kozijnen met dubbelglas.
Maar in de andere werkruimtes, dus ook in
de keuken, is nog niets veranderd. Dus dat
stond ook op de lijst. De kasten en rekken,
waar de pannen opgeslagen worden, zijn
gammel, vol rot en onhygiënisch.
Kortom; een noodsituatie.

Dat wordt versterkt door het bericht dat als
de keuken gesloten zou worden, dit het
bestaan van het kindertehuis in gevaar zou
brengen.
Het project gaat onze financiële draagkracht
te boven maar niets doen is geen optie dus
hebben wij besloten om te participeren in het
project. Voor hoeveel is nog niet afgesproken
maar voor de realisatie ervan is contact
gezocht met de organisatie die hulpverleent
aan de kinderen met beperking en is er een
gesprek geweest de lokale overheid, die
verantwoordelijk is voor de regelgeving en
jaarlijkse overheidsbudgetten aan
kindertehuis Radoeka.
Wij hebben onderling vluchtig de
mogelijkheid besproken om tijdens de
verbouwing met een clubje mannen en
vrouwen uit Nederland daar een periode te
helpen in samenwerking met de plaatselijke
overheid.

Stolin, 21 oktober 2019
We hebben een gesprek aangevraagd
met de overheid omdat we wilde weten
welke inspanningen zij eigenlijk leverde
voor het kindertehuis. Ze hadden ons
namelijk gevraagd om de keuken op te
knappen. Daar wilden wij wel over
nadenken maar om nou ook alles te
moeten financieren vonden we wat veel
gevraagd.
We hebben ons eerst even voorgesteld;
wie we zijn, wat we doen en wat onze
overtuiging is om het kindertehuis te
helpen. We hebben natuurlijk ook verteld
dat we dit kunnen doen, omdat we
geholpen worden door mensen uit
Nederland.
Alexander (de man die ons te woord
stond) wist eigenlijk al wie we waren en
wat we deden en bedankte ons voor
hetgeen wat we al gedaan hadden. Hij
vertelde ons hoe het allemaal in zijn werk
gaat, hij is gemoeid met alle zaken, waar
kinderen mee te maken hebben, zoals
scholen en tehuizen. Ze maken elk jaar
een overzicht van wie, waar en met wat
geholpen moet worden. Ze kijken naar de
grootte van de school/het kindertehuis en
beoordelen dan wie er als eerste geholpen
wordt. Een school met 900 leerlingen,
waarvan de keuken slecht is, krijgt
voorrang op een tehuis waar gemiddeld
maar 10/35 kinderen zitten. Dit omdat op
een school er een groter risico bestaat dat
er kinderen ziek worden door een slecht
functionerende keuken.
Wij hebben voorgesteld dat wij de
keuken wel willen opknappen als zij dan
bereid in de financiën bij te dragen. Ze
begrijpen dat wij niet de hele keuken
kunnen opknappen en ze zijn bereid om
mee te doen, wij zullen aangeven wat we
kunnen besteden.
Wij hebben ook gevraagd of we met het
werk zelf mee mogen helpen. Wij mogen
alleen slopen en verven, de rest, zoals het
water en elektriciteit, moet gedaan worden
door de mensen daar, dit i.v.m.
voorkomende gebreken, dan is het wat
lastig het door ons weer te laten
repareren. Dit snappen we wel.

Wij geven aan dat we erover zullen
nadenken en dit zullen bespreken met de
leden in Nederland. In december 2019 gaan
er weer twee leden van de Stichting heen om
verdere afspraken te maken over hoe en wat.
Dit was de eerste keer dat we zo’n gesprek
hadden en het voelde goed. We hopen dat
we het eens kunnen worden zodat in de
zomer van 2020 de keuken opgeknapt kan
worden.

Inmiddels is de stand van zaken zo, dat wij
een bedrag van € 10.000 gereserveerd
hebben voor de renovatie van de keuken.

Een gift met bestemming Keukenproject
2020 is van harte welkom!

Reis oktober 2019
In de Herfstvakantie hebben we met zes
personen weer een bezoek gebracht aan
het kindertehuis.18 Oktober zijn we met
twee auto’s vertrokken en onderweg,
vooral in Duitsland, de nodige files
genoten. En bij de grens naar Wit-Rusland
een zak tulpenbollen lichter geworden. Het
weer was de hele week prachtig met een
temperatuur van boven de twintig graden!
Maandagmiddag hebben we met de
kinderen 3-D-kaarten gemaakt, wat best in
de smaak viel. De grote kinderen hadden
al gauw door hoe het moest en konden zo
meerdere kaarten maken. De kleintjes
vonden de plakkertjes erop doen al leuk,
hoe meer hoe beter. De volgende dag
toen we weer kwamen, stonden de
kaarten mooi uitgestald op een tafeltje.
Dinsdag zijn de sanitaire- en
schoonmaakspullen ingekocht en
daaraanvolgend zijn we met de kinderen
naar het park gegaan. Vandaaruit zijn we
naar het sportcentrum gelopen om met
elkaar pizza te eten.

Toen mochten ze nog als toetje een paar
nieuwe schoenen uitzoeken

Woensdag zijn we nogmaals naar de
kinderen geweest om de tasjes uit te delen.
Donderdag was het alweer tijd om in te
pakken, afscheid te nemen en de laatste
dingen te regelen voor het vertrek om vijf uur
s ’middags. We hebben die nacht net over de
grens in Polen geslapen. Vrijdag was een
dag met autopech, alles kwam om
onverklaarbare reden toch nog tot een goed
end en we waren samen om half vijf zaterdag
weer thuis.
Met tevredenheid en een dankbaar gevoel
kunnen we terugkijken op een goede week!

Acties

Snert.

Er zijn een aantal acties om geld in te
zamelen voor het Keukenproject 2020.

In januari / februari 2020 zijn we van plan om
overheerlijke snert te gaan verkopen.
Tip: hou ons in de gaten !

Flessenactie
Uw/jouw statiegeld bon bij:
Albert Heijn, Zuidhorn
Jumbo, Grijpskerk
Binnenkort bij: Poiesz, Zuidhorn
kan gedoneerd worden aan Stichting
Radoeka.
Misschien komen er ook kinderen bij u aan
de deur, die lege flessen komen
verzamelen voor het Keukenproject 2020.

