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Steun nu nog 
belangrijker!

Hoewel er nog geen reizen moge- 
lijk zijn, gaat de hulp aan de Joodse 
mensen gewoon door. Sterker nog, de 
hulp is alleen maar toegenomen. Via 
deze nieuwe nieuwsbrief willen we jul-
lie laten proeven wat de hulp van u als 
sponsor betekent voor al die Joodse 
mensen in Oekraïne en Wit-Rusland, 
die we als stichting mogen helpen. 
Misschien hebben wij in Nederland het 
idee dat we het zwaar hebben in deze 
corona-tijd, maar het valt haast in het 
niet in vergelijking met hoe zwaar de 
mensen het Oekraïne en Wit-Rusland 
hebben. Daar zijn namelijk geen so-
ciale voorzieningen en geen overheids- 
steun zoals bij ons. En dan hebben 
we het nog niet over de voedsel- en 
brandstofprijzen, die steeds schrik-
barend blijven stijgen. Onze contact-
personen uit de verschillende provin-

cies waar we hulp bieden, geven een 
indruk van hoe de situatie op dit mo-
ment is. En dat is zeer verontrustend. 
Ook laten ze ons weten welke hulp 
o.a. gegeven wordt en hoe onmisbaar 
Stichting Roechama is. Gelukkig kun-
nen we nog steeds op elke vraag om 
hulp ingaan. Ook hebben we nog geen 
enkel gezin dat voorgedragen werd 
om gesponsord te worden, teleur hoe-
ven stellen. En dat kan alleen dankzij 
jullie voortdurende trouwe steun. En-
kele persoonlijke reacties van gespon-
sorde gezinnen zijn ook opgenomen in 
deze nieuwsbrief. Uit hun eigen mond 
kunnen jullie horen hoe ze de hulp 
waarderen, die we hen met elkaar 
mogen geven. Laat het voor ons een 
aansporing zijn om door te gaan! 

“Want de HEERE hoort de armen, Hij veracht Zijn gevangenen niet.” (Psalm 69:34)

Poerimfeest 2021
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‘...het voelt alsof deze 
steun van mijn 
Hemelse Vader komt.’
Mes. Gem. Zhytthia, Uzgorod, Transkarpatië

Bedankt alle vrienden uit Nederland 
voor de steun, liefde en zorg die veel 
Joodse gezinnen in Transkarpatië van 
u ontvangen. Voor alle mensen is 
deze hulp heel, heel erg belangrijk en 
noodzakelijk! De maandelijkse onder-
steuning van de sponsor is voor de 
mensen onmisbaar!
Daarnaast helpen jullie nog op zoveel 
andere manieren.

We gaan door met het geven van 
mondkapjes, desinfecterende zeep 
etc. En met de Joodse feesten koch-
ten we ook kleine cadeautjes voor de 
mensen! Ook konden Mama Nadia 
(mijn moeder) en Vanja, met Gods 
hulp, mensen thuis bezoeken!
En soms kwamen mensen ook naar 
het kantoor voor een ontmoeting. 
We kunnen nu niet met alle mensen 
tegelijk samenkomen, maar we kun-
nen mensen afzonderlijk ontmoeten 
op kantoor en daar ook pakketten 
voorbereiden voor de feestdagen!

Heel erg bedankt ook voor de ka- 
lenders die jullie elk jaar weer trouw 

geven aan de Joodse families! Het lijkt 
mij dat de kalenders dit jaar nog bij-
zonderder en belangrijker waren! Het 
zijn niet alleen kalenders, maar het is 
uw hart, uw zorg en uw grote liefde 
voor de mensen. En het is natuur- 
lijk Gods liefde en zijn kostbare Woord 
voor elke maand – een ondersteuning 
voor het hart! Veel mensen zeggen 
dat deze kalenders hen eraan her-
inneren dat ze niet alleen zijn, maar 
dat er een grote en prachtige familie 
is die de Heere verenigd heeft! Ook 
was iedereen die een ansichtkaarten 
ontving heel blij en dankbaar voor de 
aandacht en voor de boodschap die op 
de kaart stond!

Ik stuurde alle mensen de liederen 
die Christian gemaakt heeft! Ieder- 
een was er blij en gelukkig mee en 
erg dankbaar! In deze liedjes wordt 
de liefde van jullie volk voor Israël en 
voor ons allemaal overgebracht. En 
dat is ook een heel belangrijke onder-
steuning in deze moeilijke tijd!
Elke sabbat schrijf ik een boodschap 
uit het Woord voor mensen die een 

gezongen! Ook brengen we dan eten, 
mondkapjes en veel vreugde en lief-
de!
Misha moest geopereerd worden. We 
kochten namens Roechama een tele-
foon voor hem, zodat hij vanuit het 
ziekenhuis met zijn vrouw kon bellen. 
Hij was erg blij en dankbaar!

We baden ook met het hele gezin voor 
de ouders van Mirosha, die getroffen 
werden door een grote brand. Dankzij 
de steun van Roechama kon de hele 

telefoon hebben en kunnen lezen. Dit 
is vooral op dit moment belangrijk, 
omdat we nog niet allemaal samen 
kunnen komen! 

Elke maand blijft Mama Nadia ook 
mensen bezoeken in de regio’s 
Moekatsjevo, Vinogradovo en Be- 
regovo. Al deze bezoeken zijn heel 
erg belangrijk. Er wordt altijd gelezen 
uit de Schrift, gebeden en vaak ook 

De mensen werden verblijd met de kalenders

Misha’s nieuwe telefoon, zodat hij 
vanuit het ziekenhuis kon bellen



was Anja heel dankbaar en huilde 
...Ze huilde lang. Ze huilde, want toen 
haar vader stierf, kwamen alle zorgen 
voor het huis en het gezin op haar 
schouders. Want haar moeder Sveta 
steunde in alles op haar man en na 
de dood van haar man stortte Sveta 
in. De hele zorg kwam toen op Anja 
terecht, die zelf al zorgen genoeg had 
omdat ze haar twee dochtertjes al-
leen op moest voeden. Anja zei dat 
deze steun voelde alsof het van haar 
Hemelse Vader kwam.

Katja uit Vinogradovo belt me soms 
en dan we praten lang. Ze heeft echt 
geestelijke steun nodig en ik zie dat 
ze me vertrouwt en dat ik veel kan 
delen uit het Woord. Ikzelf word ook 
gezegend door zulke telefonische 
‘ontmoetingen’! 
Maar we missen de fysieke sabbat-

schuur herbouwd worden en bleef er 
zelfs nog geld over voor andere ding-
en die verbrand waren.

Svetlana onderging opnieuw een oog- 
operatie. Na de eerste operatie her-
stelde haar gezichtsvermogen helaas 
niet en de dokters zeiden dat er nog 
een operatie nodig was. Vanwege 
deze oogziekte kon Svetlana enkele 
maanden niet werken en ontving ze 
geen salaris. Maar gelukkig kreeg ze 
via Roechama financiële steun, die 
zeer noodzakelijk en belangrijk was!

De nieuwe schuur van familie Refta

Anna ontving steun van Roechama om 
in huis waterleiding aan te laten leg-
gen. Ze is erg dankbaar voor de hulp, 
want het is erg moeilijk als er geen 
water in huis is. Ze moesten altijd 
buiten water halen om te eten, zich 
te wassen en de was te doen. Toen 
mama Nadia haar geld overhandig-
de om de waterleiding aan te leggen, 

Svetlana na de oogoperatie

vieringen allemaal heel erg! Maar 
prijs de Heer dat we toch kunnen 
blijven dienen met de mogelijk- 
heden die we hebben!
Ik hou heel veel van u allemaal 
en dank de Heere voor uw vriend-
schap en uw steun aan de Joodse 
gemeenschap!

Liefs, Nadia

Van Nadia, 
onze contactpersoon bij de Messiaanse 
Gemeente Zhytthia in Uzgorod

De ontvangen kaarten uit Nederland



Ook in Mogilov, ongeveer 200 kilome-
ter ten oosten van Minsk, Wit-Rusland, 
zijn we begonnen met het sponsoren 
van Joodse gezinnen. In februari 2020 
brachten we een bezoek aan Mogilov. 
In de nieuwsbrief van maart 2020 
heeft u daarover kunnen lezen. We 
ontmoetten daar Pavel, de voorganger 
van een baptistengemeente. Via deze 
gemeente zijn we Joodse gezinnen 
gaan sponsoren. Inmiddels worden er 
al 27 gezinnen gesponsord in Mogilov. 
Drie van hen stuurden een bedank-
brief, als reactie op een ontvangen 
kaart.
Hieronder leest u de brieven.

------------------------------------------
“Goedendag,

We bedanken u voor de brief die in 
ons gezin verscheen. We zijn oude 
mensen, gepensioneerd. Ik ben 
76 jaar, mijn man is 81. Hij is in-
valide van de 1e groep vanwege 
zijn gezichtsvermogen (hij is het 
gezichtsvermogen  volledig verloren) 
Ik heb hoge bloeddruk en moet voort-
durend dure medicijnen gebruiken. En 
daarom gaat er voor mij en mijn man 
een groot deel van ons pensioen naar 
medicijnen. Uw hulp is daarom heel 
fijn. Hartelijk bedankt.
Met hoogachting, fam. Ploetes”

------------------------------------------
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‘Toen ik las: “we denken
aan u”, rolden er tranen
van blijdschap.’
Baptistengem. Mogilov, Wit-Rusland 

------------------------------------------
“Goedendag,

Hartelijk bedankt voor jullie zorg en 
aandacht, die jullie bewijzen aan ons 
gezin. Ons gezin bevindt zich in een 
moeilijke situatie. Ik  moest vanwege 
mijn gezondheid met ‘invalidenpen-
sioen’. Ik werkte als leidster op een 
kinderdagverblijf. Mijn man verloor 
een jaar geleden zijn baan. (Het be- 
drijf waar hij jaren gewerkt had werd 
gesloten.) Hij is 57 jaar. Op deze leef- 
tijd werk vonden is bij ons erg moei- 
lijk. Ik verdien wat bij, maar dat is niet 
voor vast. We voeden een dochter op, 
ze is 12 jaar en zit op school, in de 5e 
klas. (Groep 7 bij ons - RV) We zijn jul- 
lie heel dankbaar voor het meeleven 
wat jullie voor ons gezin opbrengen.
Familie Manevits”

------------------------------------------
“Lieve vrienden,

Ik ben u mateloos dankbaar voor 
de aan mij bewezen hulp, voor jullie 
goedheid en aandacht voor mij. Uw 
prachtige kaart kreeg ik precies op 
het Joodse feest “Poeriem.” Toen ik 
uw zin las: “We denken aan u” rol- 
den er tranen van blijdschap. Ik ben in 
1934 in Wit-Rusland geboren. Ik leid 
het Joodse theater “Shalom”. De ge- 
middelde leeftijd van de deelnemers 
is 80 jaar. Tegenwoordig hebben we 
contact per telefoon. 
Moge G’d jullie bewaren. Ik omhels jul- 
lie. Mira”

------------------------------------------

Familie Manevits

Mira

Familie Ploetes

Van Pavel, 
onze contactpersoon in Mogilov, 
Wit-Rusland

Post uit Mogilov,
voor de sponsors



‘Het is de Heere Zelf, 
die door de sponsors 
Zijn werken toont.’
Mes. Gem. Minsk, Wit-Rusland

Shalom, lieve vrienden,

We danken de Heere voor alles wat 
Hij door Roechama heen doet in Wit-
Rusland. In Minsk worden momenteel 
62 personen/ gezinnen gesponsord. Er 
zijn diverse redenen waarom iemand 
een sponsor nodig heeft. Soms betreft 
het grote gezinnen, soms onvolledige 
gezinnen. Ook kunnen het mensen 
zijn met een handicap, of mensen in 
moeilijke situaties, als ook gepen-
sioneerden. Of mensen die de Holo-
caust hebben overleefd, maar buiten 
de criteria vallen omdat ze geëvacu-
eerd waren. 

Medicijnen, financiën en voedsel zijn 
momenteel heel, heel hard nodig in 
Wit-Rusland. Ook de voedselpakket-
ten zijn een onmisbare aanvulling. 
Tevens is Roechama nu ook in Minsk 
gestart met het programma “warm 
huis”. In huizen komen kleine groepjes 
bij elkaar voor gezelligheid en een ge-
zonde warme maaltijd. Dank aan God 
voor alle lieve sponsors van Roechama 
die niet voorbijgaan aan de nood van 
mensen. Matt 25: 31-45

Wat God doet door Roechama is echt 
een antwoord op de gebeden van 

-----------------------------------------
“Lieve vrienden, vrede zij u!!! Ik ben 
de Heere en u heel dankbaar voor de 
financiële hulp. Ik ben 76 jaar oud. 
Vorig jaar mei is mijn man overleden 
aan het coronavirus. Momenteel woon 
ik bij het gezin van mijn dochter en 
schoonzoon. Ze hebben vijf kinderen. 
Jullie hulp is erg belangrijk voor ons 
gezin. Helaas moet ik elke maand 
veel geld uitgeven aan medicijnen, 
die ik voortdurend moet innemen. We 
zijn enorm dankbaar voor uw steun. 
De Heere zegene u en moge Hij u be-
lonen voor uw genegenheid voor mij 
en voor uw vriendelijke hart. 
Met dankbaarheid en hoogachting, 
Valentina.”

-----------------------------------------
“Geachte vrienden! 
Ik, Menya, spreek mijn grote dank uit 
voor de hulp die u mij verleent. Deze 
ondersteuning is uiterst noodzakelijk. 
In een pandemie en met stijgende 
prijzen helpt het me om het hoofd 
te bieden aan problemen, zowel op 
het gebied van gezondheid als in het 
dagelijks leven.” 

-----------------------------------------

mensen, die hard hulp nodig hebben. 
Alles wat de Heere door Roechama 
doet, is erg belangrijk in deze moei- 
lijke tijd. Het is de Heere Zelf, die door 
de sponsors Zijn werken van medelij- 
den, liefde en barmhartigheid toont 
aan degenen die dat zo nodig heb-
ben. Moge alles wat u doet opgete- 
kend worden in het Boek des Levens. 
Gods Woord zegt: “Wie zich ontfermt 
over de arme, leent uit aan de HEERE. 
Hij zal hem zijn weldaad vergelden.” 
Spreuken 19:17.

Glorie aan God voor u allen. Om een 
voorbeeld te geven, in een gezin stierf 
de echtgenoot in de armen van zijn 
vrouw. Ze bleef achter met vier kleine 
kinderen. Ze riepen tot Heere, of Hij 
hen niet in de steek zou laten. Uw hulp 
is het antwoord op hun gebeden. God 
zegene u.

Hieronder drie briefjes van personen 
die gesponsord worden:

------------------------------------------
“Vrede zij u, lieve vrienden! Ik wil 
mijn oprechte dank uitspreken aan 
God en aan u, voor de aandacht die 
u toont aan mijn vrouw en mij. We 
zijn allebei gepensioneerd en uw hulp 
is erg belangrijk voor ons. Een aan-
zienlijk deel van ons pensioen gaat op 
aan het onderhouden en verwarmen 
van ons oude huis en aan vaste las- 
ten. En vanwege onze leeftijd en onze 
kwalen moeten we regelmatig medicij-
nen kopen. Heel erg bedankt voor de 
producten en andere dingen die u  
schenkt. Moge de Almachtige u ze-
genen en belonen in overeenstem-
ming met Zijn grote genade en vrij-
gevigheid, moge Hij u meer en meer 
geven, u en uw kinderen! 
Met vriendelijke groeten, Michail en 
Aliftina”

------------------------------------------

Van Vladimir, 
contactpersoon en voorganger van de 
Mess. Gem. in Minsk, Wit-Rusland

Voedselpakketten
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Ook in Lvov hebben de mensen te lij- 
den van de corona-pandemie. Als 
Messiaanse gemeente komen we op 
sabbatmiddag nog wel samen, maar 
verspreid over twee groepen. En elke 
vrijdagnacht is er een gebedssamen-
komst van 9 uur ’s avonds tot 5 uur 
in de morgen. Er wordt dan gebeden, 
gezongen en uit het Woord gedeeld. 
We mogen voor deze gebedssamen-
komst gratis de katholieke kerk ge- 
bruiken. “Voor bidden mogen we toch 
geen geld vragen!”, werd ons gezegd. 
Heel bijzonder. De mensen van deze 
katholieke kerk hebben ons als mes-
siaanse gemeente ook gevraagd dit 
jaar met hen het Pesachfeest te vie-
ren. Al met al mooie ontwikkelingen, 
waar we dankbaar voor zijn! 

De hulp van Roechama wordt steeds 
belangrijker. Hieronder kunt u enkele 
bedankbriefjes lezen, zoals die van het 
gezin van Pjotr en Ira Koezmjenko. Zij 
zijn beiden Joods. Op een wonderlijke 
manier kwamen ze tot geloof in Je- 
shua, de Heere Jezus. Ze kregen geen 
eigen kinderen, maar adopteerden er 
drie. Eerst een meisje van 5 jaar, dat 
compleet verwaarloosd was. Ze zat 
onder de wonden, praatte niet, kende 

geen kleuren, wist niet wat aardbeien 
waren enz. Ira heeft haar gelijk le-
ren bidden, ze leerde ook praten en 
is volledig genezen, zowel lichamelijk 
als geestelijk! Daarna adopteerden ze 
nog twee broertjes uit een weeshuis.
Hieronder kunt u de briefjes lezen.

------------------------------------------
“Wij zijn familie Koezmjenko, een 
Joods gezin met veel kinderen. We 
ontvangen materiele hulp van jullie, 
waar we jullie heel dankbaar voor 
zijn.  In deze niet eenvoudige tijd is 
jullie hulp voor ons heel erg nodig. De 
Allerhoogste is met jullie. Moge Gods 
shalom, genade, barmhartigheid en 
bescherming altijd met jullie zijn.”

------------------------------------------
“Onze hooggeachte sponsors,
Wij willen u onze oprechte dankbaar-
heid en erkentelijkheid uitdrukken 
voor de enorme hulp, die u bewijst 
aan mij en mijn kinderen, die zonder 
moeder achterbleven. We wensen u 
en uw gezin een sterke gezondheid, 
gezinsgeluk, optimisme, succes in al-
les en financiële stabiliteit. We danken 
u! Met hoogachting, 
V. Tsjetorizhski en de kinderen 
Veronika en Aleksei.”

------------------------------------------
“Onze geachte vrienden!
Met ons hele hart bedanken we u voor 
de hulp die u ons bewijst. Uw mate-

riele hulp is heel erg belangrijk voor 
mij in deze moeilijke tijd. Uw hulp ver-
betert de kwaliteit van mijn leven en 
geeft me hoop dat er vrede en goed-
heid woont in de harten van iedereen 
die deelneemt aan dit werk, wat geen 
gewoon werk is, maar liefdadigheid. 
Moge de Allerhoogste al jullie gezin-
nen zegenen met Zijn milde gaven 
en jullie harten vullen met liefde voor 
de naaste en voor mensen in nood.  
Enorm bedankt!
Met hoogachting, Sara, 11-3-2021, 
Lvov” 

------------------------------------------

‘Op een wonderlijke 
manier kwamen ze 
tot geloof in Yeshua.’
Messiaanse Gemeente Lvov

Pjotr en Ira met hun geadop-
teerde kinderen Eén van de bedankbrieven

Aleksei met oma en vader 
(moeder is overleden)

Van Sergey, 
contactpersoon en voorganger 
Messiaanse Gemeente Lvov



De situatie in Oekraïne, ook in 
Transkarpatië, is erg gespannen in 
verband met het coronavirus. Mensen 
worden ziek, sommigen heel ernstig 
en de ziekenhuizen liggen overvol. 
In verband hiermee ontstaan proble-
men - velen zijn hun baan kwijtge- 
raakt of werken nu parttime, waardoor 
hun inkomsten sterk zijn gedaald. 
Daarom redt de hulp van de sponsors 
van Roechama de mensen letterlijk!
Het zorgt er voor dat ze niet gaan 
wanhopen, want Roechama helpt met 
het oplossen van problemen. Dat kan 
gaan om medische hulp, maar ook in 
andere gevallen springt Roechama bij. 

We zijn ook heel dankbaar voor het 
sponsoren van het programma “Warm 
huis”  in Mukachevo en Beregovo. Eén 
maal per week komt via dit program-
ma een groep eenzame ouderen bij 
elkaar voor ontmoeting en een maal- 
tijd.  Het is heel belangrijk dat onze 
mensen in deze moeilijke tijd elkaar 
kunnen ontmoeten, samen kunnen 
eten en hun problemen kunnen delen. 
De eenzame oudere Joodse mensen 
voelen zich hierdoor niet alleen. Ze 
weten dat de zorg van Roechama er 
steeds is en dat geeft hen vertrouwen. 
Samen vieren ze alle Joodse feestda-
gen. Deze bijeenkomsten zijn voor 
hen de enige aanleiding om het huis 
te verlaten en vrienden te ontmoe- 
ten. Ze eten met elkaar en zo krijgen 
ze in ieder geval één keer in de week 
een gezonde maaltijd, want niet ie-
dereen kan kwaliteitsvoedsel betalen. 
In Mukachevo doen ze tijdens het pro-

gramma “Warme huis” ook altijd iets 
creatiefs. Ze tekenen of maken een 
handwerk gerelateerd aan de feestda-
gen. En elke keer bedanken ze de 
sponsors voor deze gelegenheid om 
samen te zijn.
Dank u, beste vrienden, voor uw hulp 
en steun!

Hieronder twee voorbeelden van ge- 
zinnen die gesponsord worden.

Emma woont haar hele leven al bij 
haar oma Alla. Haar moeder was niet 
getrouwd en ze had Emma ‘niet nodig’. 
Ruim 7 jaar geleden is ze naar Rusland 
vertrokken om te werken. In het be-
gin hielp ze haar moeder en dochter 
nog met geld. Maar daarna trouwde 
ze en stuurde geen geld meer. Ook  
kijkt ze helemaal niet naar Emma om. 
Het gezin heeft het heel arm. Ze le-
ven van het pensioen van oma en van 

Irina woont met haar moeder Gali-
na en met haar 4 kinderen - Julia van 
15, Zjenja van 12, Margarita van 9 en 
Timur van 2 jaar. Irina voedt de kin-
deren alleen op, ze heeft geen man. 
Het gezin heeft grote financiële pro- 
blemen. Irina werkt niet. De jaren-
lange hulp van de sponsors van Roe- 
chama is van onschatbare waarde 
voor dit gezin. Vaak hielpen sponsors 
bij de aanschaf van kleding, school-
benodigdheden en medicijnen. Tij-
dens de pandemie werd het nog moei- 
lijker, omdat de kinderen de hele tijd 
thuis zijn. De leefomstandigheden zijn 
slecht; het dak lekt, het appartement 
is vochtig. Ze zijn allemaal ziek ge- 
weest. Irina is de sponsors van Roe-
chama oneindig dankbaar voor hun 
hulp, die hen helpt te overleven.

‘Zonder Roechama’s hulp
zouden ze het gewoon niet 
hebben overleefd.’
Chesed Uzgorod, Transkarpatië

Irina met haar kinderen

Van Yuditha, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Uzgorod in Transkarpatië

de sponsor van Roechama, waarvoor 
Alla erg dankbaar is. Emma is nu 11 
jaar, ze groeit, ze heeft kleding en 
eten nodig. Oma Alla is ziek, ze heeft 
diabetes. Onlangs kreeg ze wonden 
aan haar been, waardoor ze kon niet 
lopen, Emma ging toen boodschappen 
doen en ook de buren hielpen. Alla 
bidt elke dag voor de gezondheid van 
de sponsors. Als de hulp van Roecha-
ma er niet was geweest, zouden ze 
het gewoon niet hebben overleefd.

Emma en oma Alla

Poerim in Mukachevo
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‘We kijken er naar uit 
dat jullie ons weer 
zullen bezoeken.’
Chesed Vinnitsa

nen Olga wel helpen met de zorg, al 
zijn ze ook niet meer zo sterk. Maar fi-
nancieel kunnen ze niet helpen, omdat 
ze zelf van een klein pensioen leven. 
Olga is de sponsor dan ook erg dank-
baar voor de financiële ondersteuning. 
Ze zegt hierover: “We zijn de mensen 
die ons helpen heel erg dankbaar! We 
wensen hen een goede gezondheid, 
voorspoed en het allerbeste!“ 

Beide families kijken uit naar hun 
sponsors, zodra de quarantaine is af-
gelopen. En we kijken  allemaal uit 
naar het einde van quarantaine, wan-
neer er weer gezonde mensen zullen 
zijn met stralende glimlachen en dat 
jullie ons weer zullen bezoeken!

dat te kopen. Dankzij de hulp van de 
sponsor kan ze het nu wel kopen. 
Moeder Marina is erg dankbaar voor 
deze hulp. Ze zegt er dit over: “Onze 
lieve sponsors! ENORM BEDANKT voor 
jullie steun in moeilijke tijden, BE-
DANKT voor jullie barmhartigheid en 
goedheid. Jullie aandacht en hulp zijn 
voor ons van onschatbare waarde!”

In Bratslav woont moeder Olga met 
haar dochtertje Joelja. Ze wonen in bij 
haar ouders, die al gepensioneerd zijn. 
Olga heeft de zeldzame genetische 
ziekte Prader-Willi-syndroom. Ze heeft 
een licht verstandelijke beperking en 
heeft overgewicht, een symptoom 
wat bij deze ziekte hoort. Olga is niet 
getrouwd. De vader van Joelja komt 
af en toe, maar vertrekt ook steeds 
weer. Zowel in materieel als in psy-
chologisch opzicht heeft dit gezin het 
erg zwaar. Omdat Olga niet zelfstan-
dig voor het kindje kan zorgen, is ze 
weer bij haar ouders gaan wonen. Die 
zijn beiden al met pensioen. Zij kun-

In Oekraïne duurt de quarantaine nu 
al bijna een jaar. En al verschillen-
de malen werd er besloten tot een 
lockdown. Hierdoor moesten allerlei 
bedrijven dicht. Veel mensen kregen 
daardoor onregelmatige inkomsten en 
kwamen in de problemen. Alle gezin-
nen die hulp ontvangen van Roecha-
ma, denken steeds met dankbaarheid 
aan hun sponsors.
 
Een paar maanden geleden wend-
de moeder Marina zich tot ons- een 
moeder met 2 kinderen, van wie er 
één – Arsen-  ernstig gehandicapt is 
vanwege hersenverlamming. Van-
wege dit gehandicapte zoontje heeft 
haar man het gezin verlaten. Hij helpt 
hen nauwelijks; hij heeft alleen inte- 
resse in zijn gezonde zoon. Arsen 
heeft naast zijn verlamming, ook nog 
een zeer laag gewicht. Hij is al ruim 
4 jaar oud, maar hij lijkt veel jonger. 
Er zijn speciale eiwitmengsels voor 
dergelijke kinderen, maar zijn moe- 
der heeft simpelweg het geld niet om 

Kostja

Olga en haar 
dochter Joelja

Van Tanja, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Vinnitsa

Marina bij de blikken met speciale 
voeding voor haar zoontje



Dank u wel voor uw hulp en steun, die 
erg belangrijk is voor onze mensen! 
Graag geven we informatie over het 
werk in de provincies Chmelnitski 
en Ternopol. De Joodse mensen die 
via stichting Roechama gesponsord 
worden, zijn degenen die volgens de 
criteria van Joint geen hulp krijgen. 
Zij zijn namelijk na de oorlog geboren 
en hebben daardoor niet de indicatie 
“slachtoffer’. 
Gedurende dit kwartaal werd het 
sponsorgeld gebruikt voor het kopen 
van noodzakelijk voedsel, medicij-
nen, vitaminen, wasmiddelen en 
huishoudelijke artikelen. Deze hulp 
varieert van de aankoop van een koe- 
kenpan tot een toilet, zoals in het geval 
van Gennadi. Hij woont met zijn zoon, 
schoondochter en kleindochtertje in 
een oud huis op het platteland. Ze zijn 
nu bezig riolering aan te leggen, zodat 
er in huis een toilet komt. Voor onze 
cliënten is deze ondersteuning heel 
belangrijk, aangezien de pensioenen 
tegenwoordig heel erg laag zijn en de 
prijzen alleen maar stijgen. Door uw 
hulp kunnen onze mensen in moei- 
lijke, kritieke omstandigheden over-
leven. 
Omdat de mensen de contacten zo 
missen, hebben we voor velen een 
tablet gekocht, zodat we met hen on-
line kunnen werken. Want de mensen 
missen het samenkomen heel erg. 
Ook blijft telefonisch contact altijd 
mogelijk. Zodoende horen we steeds 
wat de mensen nodig hebben en kij-
ken we wat wij er aan kunnen doen.
We vieren als Joodse gemeenschap 
altijd alle Joodse feestdagen. Onlangs 
hebben we Poeriem gevierd. Helaas 
kon dat niet met allen tegelijk, maar 
we hebben de mensen thuis bezocht.  
We hebben ook een nieuw programma 
opgestart: Mishpacha. 

En een belangrijk gebeurtenis dit jaar 
was de onthulling van een gedenk-
plaat, gewijd aan de gevangenen van 
het getto. 
Op dit moment zijn er minder mensen 
die Aliya maken, omdat Israël maar 
een beperkt aantal mensen toelaat. 
Ze moeten worden gevaccineerd en 
getest. Desondanks zijn er het afge-
lopen kwartaal toch nog ongeveer 25 
mensen uit onze provincie naar Israël 
vertrokken. Meestal zijn dat jonge 
mensen die gaan studeren in Israël en 
daar dan blijven.
Maar nog steeds wonen er veel Joodse 
mensen in onze provincie en velen 
van hen hebben hulp nodig. We zijn 
dan ook heel dankbaar dat Roechama 
inmiddels al 101 gezinnen sponsort 
in onze provincie! Hieronder een be-
dankbrief van een van de gezinnen:

------------------------------------------
“Goedendag geliefden,
Namens ons gezin wil ik onze enorme 
dankbaarheid uitdrukken voor de aan 
ons bewezen materiele hulp. In deze 
voor ons niet makkelijke tijd is deze 
hulp een aanzienlijke ondersteuning. 
We konden voor ons gezin die pro-
ducten aanschaffen, die we zelf nooit 
hadden kunnen verkrijgen. Moge de 
Allerhoogste jullie overvloedig ze-
genen. En moge zijn bedekking en be-
schutting over jullie en jullie gezinnen 
zijn. We zijn jullie heel dankbaar voor 
alles vanuit ons hele hart.
Met hoogachting, Igor, Lesja, Ange-
lina, Solomiya”

------------------------------------------

‘We konden voor ons gezin
nu aanschaffen wat we 
zelf niet konden kopen.’
Chesed Chmelnitski en Ternopol

Een nieuw toilet in huis

De nieuwe gedenkplaat van 
gevangenen van het getto

Van Ira, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Chmelnitski

Lesja, Angelina en Solomiya
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Een nieuwe golf van het coronavi-
rus COVID-19 verspreidt zich over 
Oekraïne. Het aantal sterfgevallen 
onder oudere mensen met een ver- 
zwakte immuniteit neemt toe. Ver-
schillende mensen van onze Joodse 
gemeenschap werden ook besmet 
met het coronavirus en werden in het 
ziekenhuis opgenomen. Maar G’d zij 
dank zijn ze weer hersteld. 

De regering is van plan om opnieuw 
een strengere quarantaine in te voe-
ren. De prijzen van voedsel, gas, wa-
ter en licht, van medische behandelin-
gen en medicijnen, stijgen hard. 

Onze stad Tsjernovtsi bevindt zich 
weer – nu al drie weken - in de rode 
zone. Bijna alle ziekenhuisbedden zijn 
bezet. De stad is gesloten, de trei-
nen stoppen niet in onze stad. Alles 
is gesloten, inclusief scholen, cafés 
en winkels. Alleen winkels waar voed-
sel verkocht wordt en apotheken zijn 
open. 

In deze omstandigheden wordt uw 
steun aan de Joodse mensen nóg 
belangrijker.  De mensen kunnen de 
gaarkeuken nog niet bezoeken. Daar-
om bezorgen we de warme maaltijden 
nog steeds thuis of laten het ophalen. 

Ook het sponsorprogramma van 25 
euro per maand is een grote zegen 
voor de mensen. Daarnaast zijn we 
dankbaar voor alle extra hulp, zoals 
bijvoorbeeld voor Natalja, die geen 
geld had voor een oogoperatie. Dank-
zij Roechama kon ze toch geopereerd 
worden.
Wij danken u oprecht voor al uw hulp, 
uw werk, uw bewogenheid en uw ge- 
beden. 

Hieronder kunt u een brief van Leono-
ra lezen:

------------------------------------------
“Geachte leiders, leden, vrijwilligers 
en sponsors van stichting Roechama,
Ik was erg blij de gelegenheid te krij-
gen om u op deze manier te groeten. 
Van tijd tot tijd ontvang ik van leden 
en sponsors van uw organisatie lieve 
wenskaarten met groeten en teksten 
uit de Psalmen. Ik lees zelf ook re-
gelmatig de psalmen; dat helpt me 
in geestelijk opzicht en zorgt ervoor 
dat ik de hoop vasthoud. Toen ik uw 
kaart ontving, las ik daarop de tekst 
uit Psalm 91; wij noemen deze psalm 
“Shir Shel Pegayim” - “Het lied van 
mensen in gevaar”. Nu bevindt de 
hele wereld zich in gevaar vanwege 
Covid-19. Mijn gebeden zijn een ver-
zoek aan de Heere om vergeving, ge-
nade, bramhartigheid en goedheid, 
zowel voor u persoonlijk als voor al 
uw familieleden en voor alle sponsors 
van stichting Roechama. “U zult niet 

vrezen voor het beangstigende van 
de nacht, voor de pijl die overdag aan 
komt vliegen, voor de pest, die in het 
donker rondgaat, voor het verderf dat 
midden op de dag verwoest. Al zullen 
er duizend vallen aan uw zijde en tien-
duizend aan uw rechterhand –bij u zal 
het onheil niet komen.”
Moge de Allerhoogste u allen bewaren 
voor alle kwaad en ziekten, en u vrede 
geven!
Met hoogachting, Leonora, opgete- 
kend door onze contactpersoon”

Verdrietig naschrift: Bij het ter 
perse gaan van deze nieuwsbrief 
vernamen we dat Leonora in haar 
slaap is overleden. Ze werd 94 
jaar.

----------------------------------------

‘U zult niet vrezen voor
het beangstigende van
de nacht...’
Chesed Tsjernovtsi

Leonora

Maaltijden worden thuisbezorgd

Van Ella, 
onze contactpersoon bij de Joodse 
gemeenschap van Tsjernovtsi

Natalja



‘We zijn bezig hen naar
Israël te laten vertrekken.’
Chesed Rovno

Het eerste jaar van de coronavi-
rus-quarantaine zit erop. Een jaar dat 
veel rampen en problemen bracht in 
de hele wereld en ook in de Joodse 
gemeenschap in Rovne. Ten eerste 
zijn veel leden van de gemeen-
schap ziek geweest. En helaas zijn 
ook vier mensen van boven de 60 
jaar overleden. Ten tweede zaten als 
gevolg van quarantainemaatregelen 
sommige leden van de gemeenschap 
zonder werk.
Naast alle problemen met het coro-
navirus bleven ook de prijzen voor 
voedsel, medicijnen, gas, water en 
licht en openbaar vervoer in Oekraïne 
stijgen. Hierdoor verslechterde de fi-
nanciële toestand van de leden van 
de gemeenschap nog meer. Met name 
de kosten van dagelijkse producten 
zijn met 40 tot soms zelfs 300 pro-
cent gestegen. Kippenvlees steeg van 
65 grivna naar 100 grivna; suiker van 
12 grivna naar 24 grivna per kg, eie-
ren van 12 naar 40 grivna per dozijn 
enz. Tegelijkertijd zijn ook de prijzen 
van verwarming, elektriciteit en wa-
ter gestegen. De maandelijkse kosten 
hiervan voor een driekamerflat bedra-
gen in de winter ongeveer 3000 griv-
na (ongeveer 90 euro). Het meren- 
deel van de gepensioneerden heeft 
een pensioen van rond de 2100 tot 
2400 grivna per maand; dat is dus 
al niet toereikend.  En dan moet je 
ook nog eten, medicijnen, kleding, 
schoenen enz. kopen.
We zitten momenteel in derde golf van 
de pandemie. Vooral in de westelijke 
provincies Transkarpatië, Ivano-Fran-
kovsk, Tsjernovtsi, Vinnitsa, Zhito-

mir is het ernstig. Het aantal doden 
is dramatisch gestegen naar wel 200 
tot 262 personen per dag. De reden 
hiervoor is het negeren van de qua- 
rantainevoorschriften. De autoriteiten 
gebruiken geen harde maatregelen; 
ze proberen alleen mensen te overtui- 
gen. De vaccinatie van de bevolking 
is wel begonnen, maar het gaat erg 
moeizaam. In twee weken tijd werden 
iets meer dan 38000 mensen ingeënt. 
Ik denk dat de belangrijkste reden de 
invloed is van verschillende politieke 
krachten, die hun best doen wantrou-
wen te zaaien tegen het vaccin.
In onze Joodse gemeenschap vin-
den de meeste activiteiten nu online 
plaats, via Zoom. We hebben aan-
dacht besteed aan Poerim door de 
kinderen cadeautjes te geven. De kin-
deren hielden ook een geïmproviseerd 
Purimshpiel en deden een quiz.
Net als voorheen ontvangen leden 
van de Joodse gemeenschap hulp van 
Chesed. Maar het zijn vooral de slacht- 
offers van de Holocaust die voldoen- 
de hulp krijgen. Zij krijgen name- 
lijk geld vanuit Duitsland vanwege de 
claims. Mensen die niet de indicatie 
‘slachtoffer van de Holocaust’ heb-
ben, krijgen nauwelijks hulp. Dankzij 
de hulp van Roechama is het mogelijk 
om ook deze mensen hulp te bieden. 
Dit kunnen allerlei mensen zijn; ge- 
pensioneerden met een laag pensioen, 
jonge gezinnen met kinderen die on-
voldoende inkomen hebben; mensen 
met een handicap; mensen die werk-
loos zijn; mensen zonder inkomen.
Roechama komt ook te hulp in 
noodgevallen, zoals bijvoorbeeld in 
het geval van de 11-jarige Margarita. 
Ze raakte bijna in coma en werd naar 
het ziekenhuis gebracht. Daar bleek 
dat ze een ernstige vorm van diabetes 
had. Ze is nu afhankelijk van insuline. 
We zijn nu bezig om Margarita en haar 

vader – haar moeder is overleden- 
naar Israël te laten vertrekken. Dat 
is de beste oplossing voor Margarita 
en haar vader, dat ze Aliya maken. In 
Israël zal Margarita veel beter behan-
deld kunnen worden. Naast dit gezin 
werd er ook nog aan veel andere ge- 
zinnen extra hulp geboden. Zo werd 
er voor een verblijf in een sanatorium 
betaald, een ander gezin werd gehol-
pen met de aanschaf van een wasma-
chine enz.
Hartelijk dank, alle leden van Roe-
chama voor uw trouwe structurele 
hulp, voor het feit dat u op elk mo-
ment klaar staat om de leden van de 
Joodse gemeenschap in Rovne te hulp 
te komen. Moge God u helpen bij uw 
nobele daden.
Moge God u beschermen.  Genna, 
voorzitter van de Joodse gemeente 
Rovne.

Margarita en 
haar vader

‘Purimshpiel’

Van Genna, 
onze contactpersoon bij 
Chesed Rovno



Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31 

2957 AD Nieuw-Lekkerland 

Tel: 0184-683478
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www.roechama.nl

IBAN : NL54 RABO 0362 4394 86 

BIC : RABONL2U

KvK nr: 24358678
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Wilt u één van deze Joodse hulpbehoevende 
mensen ondersteunen? Stuur een mail naar info@roechama.nl

Voortdurend krijgen we nieuwe mensen aangeboden voor wie een sponsor gevraagd wordt. We zeggen nooit nee, maar 
het betekent wel, dat we altijd wel mensen sponsoren voor wie we nog geen sponsor hebben. We sponsoren hen dan uit 
onze algemene middelen. Hieronder ziet u een aantal personen voor wie nog een sponsor gezocht wordt. Mogelijk kunt 
u mensen in uw omgeving warm maken ook mee te gaan doen in het sponsorplan. 

Boris Bronislava

Mark Roman

Faina Galina

Snezjana Sofia

Jevgenia Joeri

Valentina Vera

Vitali Vladimir Vladimir


