
Reisverslag – Oekraïne en Moldavië 2010 
Op 18  juni vertrokken François Daelemans, Hugo Heireman, Koen en Annemie Wille op zendingsreis naar Oekraïne en Moldavië. We begonnen 
onze reis met een kort bezoek aan onze Duitse vrienden zendelingen in Ochtendung bij Koblenz. Het was een heerlijk weerzien. We werden zeer 
gastvrij ontvangen. De ideale oase vooraleer we onze lange en interessante reis van 7350 km met eigen wagen, begonnen. 
De volgende dag reden we in één ruk door naar Krakau (Polen). We bezochten het voormalige gruwelijkste nazi-strafkamp Auschwitz. We waren 
allemaal diep onder de indruk van het ongelofelijke lijden dat vooral Joden hebben ondergaan tijdens WO II. Die indrukken werden nog versterkt 
door het druilerige weer en de modderige omgeving in het voormalige concentratiekamp op die dag... Het bracht ons allen in een soort sfeer van 
ernst en overdenking. Een bijkomend, goed ingrediënt als voorbereiding voor wat nog 
moest komen. Maandag- morgen gingen we op weg naar de Oekraïense grens. Het was 
de bedoeling dat we nog voor de volgende nacht zouden aankomen in Vinnitsa 
(Oekraïne), bij onze Vlaamse vriend van Christenen voor Israel, Koen Carlier en zijn 
gezin. We herinnerden ons de lange files wachtende auto’s en vrachtwagens in het 
verleden. Soms moesten we meer dan 24 uur wachten vooraleer we de grens over 
konden. Maar nu konden we, dankzij het gebed van velen (daar zijn we van overtuigd) 
binnen de twee uur de grens over, het prachtige Oekraïne binnen!! 
Aangezien het nog niet erg laat was, konden we nog tijdens het daglicht van het 
landschap genieten... Alles zo anders dan het Westen... 
De avond viel en de vermoeidheid begon stilaan te wegen... maar we moesten nog een 
lange weg afleggen. De ronduit slechte wegen in Oekraïne zijn in de verste verte niet 
te vergelijken met onze luxueuze autostrades. Honderden kilometers met twee-baans 
wegen, dikwijls zonder de mogelijkheid om langzame vrachtwagens in te halen. En 
toen haalde ik tijdens een lange afdaling toch een tergend trage vrachtwagen in..., 
jammer, want beneden stond de politie ons met zwaaiende lichten op te wachten. Ik 
probeerde de situatie uit te leggen, dat we in Vinnitsa werden opgewacht door 
vrienden... maar het mocht niet baten. Veertig euro (die in de persoonlijke broekzak van de agent verdween) lichter, konden we onze reis verder 
zetten. Een tegenslag... maar uiteindelijk viel het toch nog mee. 
Koen Carlier had voor ons kamers besteld in een bijbelschool, die hoort bij een zeer grote Baptistenkerk. De kamers waren proper, maar... water 
was er niet, en een gedeelte van de tijd was ook de elektriciteit verdwenen. Welkom in Oekraïne! Zoiets is daar eigenlijk heel normaal.  

 
Samen met Koen en Ira bezochten we in Vinnitsa een vrouw die daar vlakbij 
woonde. Totaal sociaal ontwricht, leefde ze in een oud, vervallen “krot”, samen 
met haar zoon en dochtertje. In één woord: mensonwaardig.  
We beloofden materiële hulp om de levensomstandigheden van die, nog vrij 
jonge, vrouw en haar kinderen te verbeteren. Koen en Ira zullen het geld 
beheren, zodat het aan hoognodige verbouwingen wordt besteed. 
In Vinnitsa werden we ook weer geconfronteerd met het leed dat de vele Joden 
die in die regio leefden, moesten ondergaan tijden de tweede wereldoorlog. 
Duizenden werden daar zonder reden, vermoord, gefolterd of uitgehongerd. 
Voor ons in het Westen een onbekend feit, maar daarom niet minder 
afschuwelijk. Ontelbare Joodse “Stettels” (dorpjes met alleen Joden, omdat ze 
niet de toelating kregen onder de bevolking te leven) werden gewoon van de 
kaart geveegd. Koen Carlier (uit Brugge) van Christenen voor Israël werkt als 
zendeling en spoort de meestal arme Joden op, om ze te helpen een beter leven 
op te bouwen in Israël. Op een morgen gingen we wandelen in het typische 
Oekraïense dorpje. Daar kwam ons een typische “Baboesjka” of grootmoedertje 
tegemoet met een zinken emmer in de hand en een bonte hoofddoek op haar 
hoofd... Annemie vroeg of ze een foto samen konden maken. Valentina vond het 

goed. We kregen een hartelijk gesprek en ze fluisterde ons toe dat ze een Poolse Jodin was, die hier incognito leefde. Als ze zouden weten dat ze 
Joods was, zou ze vernederd, gepest en tegengewerkt worden. Ze vertelde ons ook dat de grote wonden op haar gezwollen benen zo’n pijn deden 
en dat ze zich geen verzorging kon permitteren. We mochten haar troosten met woorden van de Heer en we baden samen op straat. Ze was zo blij 
en zo dankbaar en gaf ons later met de hand geschreven gebeden en een potje honing. Koen Carlier was zeer verwonderd dat wij zomaar een 
Joodse vrouw ontmoet hadden, terwijl zij al jaren buren waren en dit niet wisten. De Heer had het duidelijk zo geleid. Op dit moment werken Koen 
en Ira Carlier er aan om Valentina dringend naar Israël te laten immigreren waar ze prima verzorging zal krijgen en van een beter leven zal 
kunnen genieten. (Wij hebben foto’s voor hun die geïnteresseerd zijn). 
We gingen vanuit Vinnitsa naar een nabijgelegen stadje, Nemirov. Daar woonde een oudere Joodse vrouw, die kanker had in haar gezicht. Zoiets 
vreselijks hadden we nog nooit eerder gezien. Maar het mooie was, dat de plaatselijke gemeente haar verantwoordelijkheid opnam en voor die, zo 
goed als blinde, vrouw zorgde. De broeders knapten haar huis op en de vrouw van de voorganger ging dagelijks langs om haar wonden te 
verzorgen. Een prachtig voorbeeld van daadwerkelijke liefde. Ook voor dat werk lieten we een deel financiën achter. Moge de Heer Zijn werk daar 
overvloedig zegenen. 
Na Vinnitsa vertrokken we naar Moldavië. We bezochten daar eerst zendelingen 
uit Denemarken die daar al jaren voor de Heer werken. Johannes en Charlotte 
wonen al bijna 20 jaar in weer en wind in dezelfde woonwagen. We werkten ooit 
samen in Yzhgorod, de eerste Oekraïense stad waar we ooit evangeliseerden met 
onze grote tent. Deze Deense Christenen zijn ijverig in evangelisatie en doen 
tegelijkertijd humanitair hulpwerk. Het was een zegen om te merken dat er met 
wijsheid wordt gearbeid. Zij bezorgen onder andere kolen aan de armen, in de 
tweede helft van de winter, maar ook zaad om zelf een moestuin te kunnen 
aanplanten. De zendelingen waren zeer blij met de financiële hulp uit onze kerk 
en vroegen of ze, in plaats van voedselpakketten, zakken van 50 kg kolen voor de 
arme gezinnen mochten kopen. De meeste arme gezinnen kunnen de kolen bijna 
niet betalen voor de lange strenge winters. 
Vervolgens trokken we naar een volgend stadje, waar één van onze vroegere 
medewerksters, Dina, met haar man Joera (een ex-criminineel die na 
evangelisatie in de gevangenis tot bekering kwam) een bloeiend evangelisatie en 
hulpwerk leiden. Dina en Jura hebben een aantal gehandicapte jongeren 



“geadopteerd”. Dagelijks worden die verzorgd en begeleid. Een vreugde om ze bezig te zien!  
Samen gingen we naar de plaatselijke gevangenis om te evangeliseren. In de overvolle cellen (een 20-tal mannen leven in donkere, onfrisse cellen 
van 3m bij 7m, smalle stapelbedden het ene naast het andere, met lorren bedekt) luisterden de veroordeelden naar de boodschap van Gods Liefde. 
De tijd was te kort om meer dan één cel te kunnen bezoeken, ook al smeekten ze erom door het kleine venstertje aan hun celdeur. We mochten 
wèl nog met een groepje jonge delinquenten (van 13 tot 17 jaar) spreken. Schrijnende situaties, jonge levens die vernietigd worden door 
bandeloosheid en zonde... Dina en Jura hadden een lokaal in de gevangenis mooi opgeknapt opdat deze jongeren school kunne volgen en zo toch 
nog aan een toekomst kunnen werken. 
In Balti, het stadje waar Dina en Jura werkzaam zijn, hebben zij ook een soort “soepkeuken” georganiseerd. Vier keer per week mogen de armsten 
daar om een bord soep met brood komen. Naargelang de voorzieningen, krijgen ze dan ook een paar eieren of andere voedingsmiddelen mee voor 
de rest van de week. We konden daar goed meehelpen in de bedeling van het voedsel (bekostigd met de gulle giften van onze gemeente 
Philadelphia), maar ook in de prediking van het evangelie, die daar altijd bij aanwezig is. Moldavië liet een diepe indruk achter op ons allen. De 
wegen zijn daar ook onbeschrijfelijk slecht. 
Toen we terug  Oekraïne binnen wilden rijden, werden we grondig onderzocht door de douanebeambten. Elke doos en elk pakje dat nog in onze 
auto was, moest geopend worden... Aan die grens hadden ze nog niet begrepen dat wij met goede bedoelingen kwamen.  
Dat was wel even zweten, maar ook daar kwamen we weer doorheen. Zending is meestal niet “simpel”... en dat mochten we daar toch weer 
merken. 
De volgende halte was de stad Kherson in Oekraïne. In die stad vond, 17 jaar geleden, en mede door onze tent-evangelisatiecampagne, een echte 
opwekking plaats. Honderden kwamen toen tot de Heer. De meesten van hen dienen God nog tot op heden en dat verheugt ons zeer. We werden 
daar met open armen ontvangen. We kregen daar de volle vrijheid om te getuigen en te prediken in de kerken. De volgende dag hadden we een 
groot barbecuefeest georganiseerd. De Oekraïense broeders en zusters werkten hard om er een fijn en hartelijk feest van te maken. Het was een 
prachtige tijd van Christelijke eenheid en vriendschap.  
Net zoals in alle andere steden, kon François zijn goochelaars- en ballon - talenten overvloedig gebruiken voor zowel jong als oud. Een plezier om 
te zien! 

Na Kherson gingen we naar Mariupol’, een industriestad (metaalfabrieken) 
waar het, door de vervuiling, moeilijk is om te ademen. We bezochten daar 
een zendelingenkoppel, Thierry (Frankrijk) en Giordana (Italië), die jaren met 
ons (Koen en Annemie) hebben samengewerkt in Italië en Oekraïne. Zij gaan 
nog steeds door met evangelisatie en bijhorend hulpwerk. Samen met hen 
bezochten we 2 opvangcentra voor ex-druggebruikers in de stad Berdiansk. 
De getuigenissen die we daar mochten horen tarten alle verbeelding. God is 
machtig en verhoort gelovig gebed. We ontmoetten verschillende mensen die 
recent volkomen bevrijd werden van zware drugsverslaving en banditisme. 
Op zondag 19 september komt  Roman, die daar voorganger is, ook ex-maffia 
en crimineel, die bij onze tentevangelisatie tot bekering kwam, prediken in 
onze kerk in Hoboken.  
Met twee auto’s brachten we een hele vracht eten om die rehabilitatiecentra te 
bevoorraden. Ook in Mariupol’ konden we een deel van de verzamelde 
financiële hulp achterlaten. Daar werd het vooral gebruikt voor de 
ondersteuning van armere christelijke families, met wat extra langer 
houdbaar voedsel. 
De tijd ging overal zo snel voorbij. We zagen zoveel mogelijkheden om te 

helpen in woord en daad, maar in elke stad konden we maar enkele dagen verblijven. Het moment brak aan om te vertrekken naar onze laatste 
halte in Oekraïne. 
Chigirin, een klein stadje aan de Dnieper, waar deze beroemde rivier 40 km breed is, was ons laatste oponthoud vooraleer we terugkeerden naar 
België. Het was onze bedoeling om daar enkele dagen vakantie te houden, maar uiteraard waren er ook hier mogelijkheden te over om te dienen. 
Op zondag maakten we, in het kleine plaatselijke kerkje, twee diensten mee. En natuurlijk werd ons daar gevraagd om het Woord te brengen, 
hetgeen we met blijdschap deden.  De volgende dag hadden de kinderen van het gezin waar we te gast waren al hun vriendjes uit de buurt 
uitgenodigd. François mocht zijn beste goochel- en ballontrucjes boven halen om hun het evangelie duidelijk te maken. Geslaagd!! 
In alle dorpen en steden die we bezochten, mochten we genieten van een zeer grote gastvrijheid. Mensen gaven ons het beste... zelfs de dingen die 
ze voor zichzelf nog niet zouden kopen. We voelden ons nergens “te gast”... We werden vertroeteld als hun eigen kinderen. 
Gods volk leeft in Oost-Europa. We zijn zeer blij dat we mochten meewerken aan de ondersteuning van Zijn gemeente. 
Moe, maar voldaan, vertrokken we terug naar ons vaderlandje. De reis verliep zeer voorspoedig en gezegend, al moesten we deze keer meer dan 
vijf uur wachten aan de Oekraïense - Poolse grens. Maar ja, ook het oefenen van geduld is nuttig... 
We eindigden onze reis bij onze Duitse vrienden, die ons nog trakteerden (buiten de ongelofelijke liefde en zorg) op een namiddagje zwemmen in 
het kratermeer van Maria Laach, in de buurt van Koblenz.  
De reis zat erop. Nu zijn het herinneringen om nog lang met vreugde te koesteren. 
Oekraïne en Moldavië... misschien tot ziens, zo God wil!! We blijven jullie dragen in gebed, jullie zijn in ons hart! 
We willen graag dit reisverslag eindigen met onze dankbaarheid te uiten tegenover onze geliefde gemeente die de volle medewerking gaf aan deze 
zendingsreis. Dank aan alle blijmoedige, gulle gevers, velen hebben ook anoniem, ruim geschonken. Dank ook voor jullie vele gebeden, sms’en en 
bemoedigende woorden. In jullie naam mochten we veel troost, versterking en daadwerkelijke hulp bieden. Moge de Heer jullie lonen!  
 
François, Hugo, Koen en Annemie.  
 
PS: Indien sommigen interesse zouden hebben om onze foto’s te zien, kunnen ze zich richten tot Koen. Een korte film over deze  reis wordt 
vandaag in de dienst getoond. 
Op Facebook kan je nog meer foto’s en twee filmpjes zien van deze zendingsreis. 
 


