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NIEUWSFLITS
UIT OEKRAÏNE
Door Olesia Larikova
Gemeenschapsverantwoordelijke
Onze lokale reporter uit De Ark Kovcheh

CORONACIJFERS
44,3 miljoen inwoners
32% gevaccineerd
65 mensen naar
Arkdagcentra
5 dagcentra
64% gevaccineerd

30 medewerkers
100% gevaccineerd
8 overlijdens bij de ouders
1 persoon met beperking
overleden

POLITIEKE EN
SOCIALE
SITUATIE
Al 10 jaar leven we met de
politieke spanningen in het oosten
van ons land. We hopen dat het
ook deze keer vanuit Rusland bij
blufpoker blijft.
Het conflict zorgt voor financiële
onzekerheid. Door de snelle
stijging van de brandstofprijzen
krijgen we veel hogere facturen
dan voorzien.
Het overheidsbudget gaat naar
defensie waardoor wij geen steun
krijgen. Wij zijn aangewezen op
donaties uit binnen- en
buitenland. Daarom startten we
dit jaar met een succesvolle online
webshop op facebook. Op korte
tijd zijn onze producten zo
populair geworden dat we de
bestellingen nauwelijks kunnen
volgen. Vooral onze engeltjes zijn
populair. Dat is goed nieuws!
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"DANKZIJ DE ARK MOET IK NIET NAAR
EEN STAATSINSTELLING"
Acht van de ouders stierven dit
jaar. Doordat de mensen met een
beperking en hun families worden
ondersteund door De Ark, kan de
zorg verder worden opgenomen
door de andere ouder of een
broer/zus.

Dmitry zegt opgelucht:
"Dankzij De Ark moet ik niet naar
een staatsinstelling ver weg."
Door dagcentra kunnen mensen
zoals Dmitry een eigen leven
leiden en ingebed zijn in de
gemeenschap.

Jij bent mijn
100% engel
Merry Christmas
L'Arche Kovcheh

De vaccinatiegraad in De Ark ligt
hoger dan het nationaal
gemiddelde. Wij doen er alles aan
om mensen correcte informatie te
geven. Ook de goede
voorbeelden vanuit De Ark
Internationaal zijn inspirerend.

Wij vieren orthodox
Kerstmis op 7 januari.
Stuur jij ons een
kerstkaart, dan sturen
we jou een
engelenboodschap terug!
Ida, vaste waarde in het
dagcentrum

Ons adres:
L'Arche-Kovcheh
street Chyhyrynska 75
Lviv 79037
Ukraine

AFSCHEID ANDRIY
Andriy was één van de stichters van onze
gemeenschap. Hij woonde bij zijn moeder die
Dankjewel voor je gift.
kort na hem ook aan corona stierf. Het
Zo kunnen we
dagcentrum was zijn tweede thuis.
65 mensen met een
Hij vond dat iedereen moest trouwen, ook de
beperking en hun gezin
kloosterzuster. Hij zei: "Getrouwd zijn met Jezus
blijvend ondersteunen.
telt niet. Je moet een échte man zoeken."
Hij keerde bepaalde letters om waardoor hij een
eigen grappig taaltje ontwikkelde. Telkens we nu
Doneren kan op
een Andriywoord gebruiken, denken we met een
giftenrekening
glimlach aan hem.
BE72 3631 4032 7516
We geloven dat hij nu bij Jezus is, zijn wijze
met fiscaal attest
woorden indachtig: "Als ik dood ben, zit ik naast (een gift van € 100 kost je in
Jezus en zijn apostelen. Dan waken we samen
feite maar € 55 - een gift
van € 200 slechts € 110)
over de wereld."
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