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NIEUWSBRIEF
Hallo nieuwsbrieflezer!
Het eerste jaar in Oekraïne zit er alweer op. Ik ben begonnen aan mijn tweede jaar. Na een 
verlofperiode van zes weken ben ik inmiddels alweer bijna twee maanden in Oekraïne. Over mijn tijd in 
Nederland vertel ik meer in deze zesde nieuwsbrief. 

Daarnaast meer over het werk dat ik doe in het zigeunerkamp in Dombok. Over een paar weken vieren 
we het Paasfeest. Daarom zijn we ook op de club daar naartoe aan het werken.

Ik wens jullie een mooie lente en goede paasdagen!

Hartelijke groeten, Marije
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Het eerste jaar zit erop!
Na een jaar in Oekraïne te zijn geweest, mocht ik op 
verlof naar Nederland. Tijdens mijn verlofperiode zou 
mijn verblijfsvergunning verlopen. Dus voordat ik naar 
Nederland kon vertrekken, moest ik eerst de 
verlenging regelen. Anders zou ik later weer opnieuw 
een visum moeten aanvragen en verblijfsvergunning  
moeten regelen. En dat kost veel tijd en geld. Ik heb 
namelijk een verblijfsvergunning nodig om in 
Oekraïne te kunnen wonen. 

Mijn vertrek naar Nederland stond gepland voor 
23 december. Maar het verlengen van de vergunning, 
gooide bijna roet in het eten. Tot twee dagen voor 
vertrek was het namelijk onduidelijk of mijn 
vergunning verlengt zou worden. Gelukkig kwam 
woensdag 21 december het verlossende woord. Ik 
kon mijn nieuwe verblijfsvergunning in Uhzgorod op 
het politiebureau komen ophalen. En zo kon ik toch 
vrijdag heel vroeg in de ochtend naar Nederland 
vertrekken. Eind van de middag landde ik - na ruim 
een jaar te zijn weggeweest - weer op Nederlandse 
bodem. Ik werd door mijn familie opgewacht op het 
vliegveld in Eindhoven. Het was heerlijk om hen weer 
te zien. Het voelde vertrouwd, alsof ik ze vorige week 
nog had gezien. 

Zo voelde het ook toen ik mijn vrienden weer 
ontmoette en ‘gewoon’ weer op het kerkplein 
kerstliederen stond te zingen met kerstnacht. 

Na de feestdagen, begon ik met het voorbereiden van 
de presentaties die ik tijdens mijn verlof zou geven. 
Zo heb ik presentaties gegeven in groep 7 en 8 van de 
School met de Bijbel in Bleskengraaf. Het was leuk om 
te merken hoe de kinderen 
meedachten over het werk 
dat ik doe in Oekraïne. Ook 
leerden ze zonder 
problemen een Oekraïens 
liedje. 

Naast de basisschool-
presentaties heb ik ook in 
verzorgingstehuis 
Graafzicht een presentatie 
gegeven over Oekraïne. Dit 
publiek had hele andere 
vragen en opmerkingen. Dat maakte het heel erg leuk 
om voor een divers publiek een presentatie te geven. 

Daarnaast hebben we een gemeenteavond 
georganiseerd voor de overige belangstellenden. De 
opkomst was hartverwarmend. Het is fijn om te 
merken dat er interesse is in mijn werk. Veel mensen 
gaven aan dat ze het erg leuk vonden om nu een 
beeld te hebben bij mijn werkzaamheden.

voor de klas
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Naast de presentaties, was er ook tijd om vrienden en familie te ontmoeten en de banden weer aan te halen. Daar heb 
ik van genoten. Ondanks dat ik er naar uitgekeken had om naar Nederland te gaan, merkte ik ook dat ik het lastig vond 
om lange tijd uit Oekraïne weg te zijn. Het land, het werk en de kinderen trokken aan me. Daarom keek ik er weer naar 
uit om terug te gaan en het wonen en werken weer op te pakken. 

Inmiddels ben ik alweer twee maanden thuis. Want zo voelt Oekraïne inmiddels, als mijn thuis. Ik geniet van het leven 
hier en ben heel dankbaar dat ik hier zo op mijn plek zit. 
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Weer aan het werk
‘Marije, kijk! Groen, geel, rood, blauw!’, roept Laura. 
Terwijl ze allerlei voorwerpen aanwijst met de genoemde 
kleuren. Een ander kind roept: ‘Eén, twee, drie, vier, vijf.’  
En weer een ander kind roept, ‘Marije! Dun, dik!’.
Ik word van alle kanten geroepen door kinderen die 
willen laten zien wat ze nog weten van de afgelopen tijd 
op de preschool. Ik ben twee maanden niet in het kamp 
geweest, maar de kinderen laten me de eerste dag gelijk 
weten dat ze niks zijn vergeten van wat ze hebben 
geleerd. 

Enthousiast drommen ze om mij heen en laten mij 
alles horen wat ze zich kunnen herinneren. Een van de 
oudere kinderen van de club begint ineens ‘stille nacht’ 
te zingen. Weer een ander kind zegt een van de 
Bijbelteksten op die we voor Kerst hebben geleerd. 
Wat heerlijk om weer terug te zijn in het kamp! De 
kinderen hebben naar mijn komst uitgekeken. 
En ik heb net zo veel naar hen uitgekeken. Ik ben blij 
dat ik weer aan het werk kan.
 
Op verlof zijn en iedereen in Nederland weer ontmoeten 
was heerlijk. Maar wat heb ik uitgekeken naar het 
moment waarop ik weer aan het werk kon gaan. Het 
werd me opnieuw duidelijk; ik zit hier op mijn plek!

'David, vind je het leuk dat je 
nu in een hogere groep zit?'

David: 'Ja, ik vind het 
sowieso leuker om hier te 
zijn dan thuis.'

Karlo zegt vaak dat hij het 
niet kan. Hij zegt dit bij 
alles en komt er 
vervolgens achter dat hij 
het toch kan. Dan kijkt hij 
mij vol trots aan.

Amanda - 6 jaar

David - 5 jaar

Karlo - 6 jaar

samen met 
Nora en Tundi 

Amanda komt uit een van 
de armste gezinnen uit 
het kamp. 
Als ik haar kom ophalen 
glimt ze van blijdschap dat 
ze mee mag. 
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Weet je dat de lente komt?
1 maart is in Oekraïne officieel de lente begonnen. 
Een mooi moment om in de klas ook te starten met 
het thema lente. Alles wat we doen staat in het 
teken van de lente.
 
Het begrip bleek nieuw voor ze te zijn. Niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor Erika. Ze had nog 
nooit van de vier seizoenen gehoord. Ze wist wel dat 
er een winter en een zomer was. Maar dat er vier 
seizoenen zijn - en dat ze ieder een plek in het jaar 
hebben - was nieuw voor haar.

Zoveel dingen die vanzelfsprekend lijken, zijn dat 
voor deze kinderen niet. Ik besef weer dat het 
belangrijk is dat er bij deze kinderen een basis wordt 
gelegd, zodat zij dit wel zullen weten. 
Het thema ‘lente’ is daar een mooi begin van. Ze 
vinden het erg leuk. Met name de oudste groep 
kinderen zuigt alle informatie als een spons op.

Dat de lente is begonnen, is ook te merken aan het 
weer. We hebben al heel wat zonnige dagen gehad. 

En wat ik heerlijk vind in het 
kamp is dat - zodra de zon 
schijnt - alle kinderen buiten 
aan het spelen zijn.

De kinderen maken zelf allerlei 
dingen van afval dat ze vinden. 
De laatste tijd is het de trend 
om een pijl en boog te maken 
en dan met elkaar te kijken wie 
het verst kan schieten. Ik 
mocht het ook een paar keer 
proberen, maar mijn pijlen 
stortten direct ter aarde of 
vlogen naar achteren in plaats 
van naar voren. 

De kinderen vonden het 
prachtig om mij zo te zien 
stuntelen, maar probeerden 
mij steeds weer te helpen om 
het zo goed mogelijk te doen. 

Aftellen naar Pasen
Niet alleen de preschool is weer begonnen, ook de club is weer gestart. Nadat we wat verhalen uit het oude 
testament hebben behandeld, werken we nu toe naar Pasen. We zingen paasliedjes, leren een tekst voor Pasen 
en ik vertel natuurlijk de verhalen voor die vooraf gaan aan Pasen zelf. Voor veel kinderen is Pasen gelinkt aan 
eieren versieren en verstoppen. Het is daarom goed om met ze stil te staan bij wat Pasen nou eigenlijk echt 
betekent; Jezus die stierf voor ons en opstond uit de dood.
 
Ik hoop dit jaar met Pasen een dienst met de kinderen te doen waarbij de ouders betrokken worden. De ouders 
weten dat hun kinderen naar de club gaan, maar het zou mooi zijn als we ouders ook kunnen laten zien wat ze 
zoal leren en horen op de club.

Veranderingen
Dat je in Oekraïne flexibel moet zijn, was me door de 
jaren heen wel duidelijk geworden. Maar als je 
samenwerkt met zigeuners, moet je nog een stuk 
flexibeler zijn. Dat bleek afgelopen maand wel. 

Sinds vorig jaar april werd ik - bij het werk in 
Dombok - geholpen door Erika. Een vijftien jaar oud 
zigeunermeisje. Ze hielp me altijd goed. En we 
raakten steeds meer op elkaar ingespeeld. Erika nam 
ook steeds meer verantwoordelijkheid in het werken 
met de kinderen. Dat was prettig voor mij en ook 
leuk om te zien. 

Begin maart vertelde ze me dat ze sinds een week 
een vriend had. Waar ze een week later een soort 
van mee verloofd was. Het ging allemaal heel snel, 
maar Erika gaf aan dat ze nog niet van plan was om 
te trouwen. Met die woorden van haar, vertrok ik op 
een vrijdag halverwege maart uit het kamp.

Toen ik op dinsdag weer in het kamp was, hoorde ik 
dat ze getrouwd was en inmiddels al was 
vertrokken naar een ander kamp. 

lentewerkje makenlentewerkje maken

SMILE :)SMILE :)
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Giften zijn welkom! 
Uw gift voor Marije Meerkerk maakt u 
over op: NL70 RABO 0157518744,
ten name van: Stichting Kimon. Vermeld bij 
uw gift: Marije Meerkerk, Oekraïne
 
Stichting Kimon is door de Belastingdienst 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften aan de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting. 

Hometeam
Marije wordt bij haar uitzending 
bijgestaan door een hometeam. 
Dit team bestaat uit de volgende personen: 
 
Nathalie Breedveld (vz) | 06 15637487
Arie Vergunst (pm) | 0184 694092
Maarten van den Berg (secr) | 06 55973416
Kees de Vries | 06 10069221
Martine Verheul | 0184 693030
Marielle Baartman | 06 14067125
 
Heeft u vragen of wilt u wat kwijt? 
Neem gerust contact met ons op!
 
E-mail | hometeammarije@outlook.com

Volg Marije via
Facebook | Marije’s missie
Kimon | veldwerkers.kimon.nl/marijemeerkerk
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Ik was flink verbaasd over het snelle en stille vertrek van 
Erika. Ik besefte weer des te meer hoe groot het 
cultuurverschil is. In een paar dagen tijd was alles 
veranderd en kon ik niets anders doen dan me te schikken 
in de situatie. 

Gelukkig kwam haar zusje Marianne van 13 jaar mij direct 
helpen ter vervanging van haar zus. 

Het is best weer even wennen, maar Marianne doet 
enorm haar best en helpt me goed. Ik hoop dat ik samen 
met haar de kinderen veel kennis kan bijbrengen. 

Marije een kaartje sturen? Dat kan!
Марая Мееркерк
a/c 63
м. Мукачево
Закарпатська обл.
89600
УКРАІНА

Groetjes, M
arije

Dank voor
… goede tijd die ik in Nederland heb 
gehad.
…transport dat goed is aangekomen
…het werk op de preschool dat zijn 
uitwerking heeft.
 

Bid voor
...de aanloop naar Pasen. Ik ben het programma aan het uitdenken
en wil graag ook ouders hiermee bereiken.
...geduld en liefde voor de kinderen.
...de kinderen, dat ze Jezus leren kennen en niet alleen de 
verhalen mooi vinden.

Gebedsbrief ontvangen?
Elke maand verschijnt er een gebedsbrief. Wilt u die 
ontvangen? Dat kan. Stuur daarvoor een mailtje naar: 
hometeammarije@outlook.com

U ontvangt dan via de mail de dank- en bidpunten van 
Marije.
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