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De werkgroep Oekraïne wil u hierbij laten weten dat Ludmilla en Irina zijn 

verhuisd naar Berchhiem in Burgum. Dit i.v.m. de heupoperatie van Ludmilla en 

de revalidatie daarna waardoor ze op deze manier gebruik kan maken van de 

zorg van Berchhiem. Ook omdat de schuur moeilijk te verwarmen is bij een 

koude winter is het beter dat ze een ander onderkomen kregen. 

Hun nieuwe adres is nu: Berchhiem, kamer 211, Prinses Margrietstraat 1, 9251 

GM in Burgum. 

Een kaartje zullen ze zeker op prijs stellen. Het is de bedoeling dat ze in Burgum 

blijven wonen. Ze hebben een goede kamer met balkon en op dezelfde etage 

wonen meer Oekraïners wat voor hen ook erg fijn is. 

Onze gemeente wordt door hen hartelijk bedankt voor alle goede zorgen en 

fijne contacten. 

We hebben namens de werkgroep Marten en Mariana Veenstra een bedankje 

gebracht. 

Nu blijkt dat er nog geld over is van de acties die we hebben gehouden, willen 

we ook daar nog een goeie bestemming voor zoeken. 

Gerben Huisman uit Leeuwarden, lid van de kerkelijke gemeente de Wijngaard 

aldaar, heeft een actiegroep opgezet om Irpin te gaan ondersteunen. Irpin is 

een voorstad van Charkov en is voor 70% verwoest. Burum ondersteunt deze 

werkgroep ook  en dit leek ons ook een heel mooi en goed initiatief. 

Door deze werkgroep worden goederen ingezameld die, met name vanwege de 

komende winter daar, hard nodig zullen zijn.  

Ook gaat er elke maand een groep mensen naar toe om daadwerkelijk te 

helpen bij de opbouw van Irpin. Voor wie dit aanspreekt is er de mogelijkheid 

om mee te gaan doen. Wel wordt er dan een eigen bijdrage gevraagd waarvan 

de reis kan worden betaald. Van het geld wat dan overblijft worden dan 

materialen gekocht welke gebruikt zullen worden bij de bouw van huizen e.d. 

 



We willen vragen of Gerben in een kerkdienst bij ons komt om het één en 

ander toe te lichtten en ons zo een beeld kan geven van wat er allemaal voor 

nodig is. Deze afspraak met Gerben moet nog worden gemaakt. We komen hier 

zeker op terug! 

Namens de werkgroep Oekraïne, 

Akkelien Banga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


