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De gildefoundation is opgericht 
vanwege het vijfjarig bestaan van 
het ontwikkelaarsgilde. 
Samen met netwerkpartners, 
medewerkers, klanten, het liliane 
fonds en stichting maria voor 
anderen helpt het ontwikkelaarsgilde 
zeer noodlijdende kinderen hun 
leefomgeving in India en Oekraïne 
te verbeteren. Onderstaand verslag 
gaat over de eerste reis naar Lviv in 
Oekraïne. 
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Tekst en opmaak
Brenda Serrée - amsterdam tekstbureau

In januari 2011 opent de 
Inspiratiekrant met een artikel over 
de plannen voor het vijfjarig bestaan 
van het ontwikkelaarsgilde (hog). 
Ik redigeer de betreffende tekst 

voor Klaas Tuitjer en stuur hem een 
enthousiaste reactie op hun plan de 
komende vijf jaar een weeshuis in 
Oekraïne duurzaam te verbouwen 
en te onderhouden. Twee maanden 
later krijg ik een mailtje of ik 
samen met nog enkele relaties mee 
wil naar Lviv voor de oplevering 
van de eerste slaapkamers. Wij 

Rob Blom is partner van en Certified Management  
Consultant bij het ontwikkelaarsgilde. Hij reist op zijn 

verjaardag samen met Hans Blom via Polen naar Oekraïne. 
Die autoreis is spannend, op weg naar het onbekende. Zij 
bezoeken Auschwitz en Rob is aangedaan over wat mensen 
elkaar kunnen aandoen. Ze rijden over moderne wegen, 
maar ook hele stukken op tweebaanswegen. “We dachten: 

dat doen we wel even, maar mooi dus niet”. Hij herinnert zich vooral het 
contrast tussen de luxe en armoede die hij onderweg tegenkomt. 

Ben je tevreden over wat je hebt kunnen doen in het weeshuis? “Ja, wel 
in de zin van fysieke dingen, maar ik had graag meer met de kinderen willen 
doen. Ze moeten een mooi bedje hebben, maar ook iets aan hun ontwikkeling 
doen. Ik had ze ook graag meegenomen naar bijvoorbeeld een speeltuin. Je 
zag ze na de eerste dag samen met ons al een stuk relaxter.”
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zullen dan nieuwe bedden en kasten 
monteren in drie slaapkamers die 
de gildefoundation liet renoveren. 
Ik hoef hier niet lang over na te 
denken en ga mee op reis.

Dag 1 vrijdag 6 mei 2011
Wake up

Vrijdagochtend 6 mei om 04.00 uur 
haalt Wouter Stolp mij op. Wij zijn 
dan nog onbekenden van elkaar, maar 
beiden  relaties van  de gildefoundation, 
opgericht voor de ontwikkelhulp van 
het ontwikkelaarsgilde. 
Met de auto naar Düsseldorf en dan 
met het vliegtuig via Praag naar 
Lviv. Deze vroege autorit wordt heel 
gezellig en ongedwongen. We praten 
honderduit, ook met Boy Janssen die 
we in Mook ophalen. Eerst nog even 
koffie en een broodje bij hem in de 
keuken en dan weer verder. Bijzonder 
hoe het klikt. 

Adieu
De tweede vlucht van Praag naar Lviv 
is geen pretje. Ik vraag mij af wat ik 
in hemelsnaam in dit krakkemikkige 
toestel doe met thuis drie kleine 
schatjes… Ik doe in gedachten aan 
reiki voor een behouden vlucht. Door 
de turbulentie, stank van kerosine en 
luidruchtige motoren van het kleine 
toestel ben ik zo misselijk als wat. 
Voor de terugreis zal ik reistabletjes 
zien te regelen. 
De vlucht overleefd, gaan we bij 
aankomst in Lviv via de vip-uitgang 
naar buiten waar een knots van een 
Amerikaanse ambulance ons opwacht. 
Deze is ooit door Hillary Clinton aan 
Oekraïne geschonken voor hulp aan de 
slachtoffers van de Tsjernobyl ramp. 
We maken nu kennis met Piet Strijker 
uit Tilburg die zich al meer dan 20 
jaar via humanitaire hulp kinderen 
oekraïne inzet voor de armen in Lviv. 
Hij heeft voor hog alles geregeld qua 
verbouwing in het weeshuis en zal ons 
steeds begeleiden. In de uren hierna 
ontmoeten we ook zijn vrijwilligers 
Kateryna, Svetlana en Oksana die 
ons op alle dagen zullen vergezellen. 
Al snel komen we erachter dat hun 
hulp meer dan nodig is, omdat geen 
inwoner Engels of Duits praat. Zij 
leiden alles in goede banen.

Naar Tsjernobyl ziekenhuis
Ook de chauffeur van de ambulance 
spreekt geen woord over de grens. Het 
is een ruige man met lang haar. Even 
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woest als zijn uiterlijk rijdt hij over 
de hobbelige wegen van deze drukke 
stad. Wat een spectaculaire rit is dit.
Oksana heeft kort, zwart haar en 
lichtblauwe ogen in een fijn gezicht. 
Als hoofdverpleegkundige van het 
voormalige Tsjernobyl ziekenhuis 
blijkt zij een heuse power woman: de 
aanvragen voor alle medicijnen van de 
200 verplegers voor 120 patiënten gaan 
door haar handen. Niets mag zonder 
haar goedkeuring besteld worden, ook 
niet in noodgevallen. Zodoende woont 
zij dichtbij het ziekenhuis en heeft een 
24/7 job. Ik bewonder haar diep. Ze 
praat ook nog eens heel goed Duits en 
begrijpt flarden van onze gesprekken 
in het Nederlands. Oksana voedt haar 
dochter Tanja alleen op. Hoe bevlogen 
moet zij wel niet zijn om zich naast 
haar zware baan ook in te zetten 
voor het vrijwilligerswerk voor de 
weeskinderen!
Svetlana daarentegen is moeder van 
twee dochters en houdt zich tamelijk 

op de achtergrond. Maar ze is altijd 
op het juiste moment bij ons en haar 
gewicht in goud waard. Heel oprecht 
en warm met een zichtbare liefde voor 
de weeskinderen. 
De sportief ogende Kateryna van 32 
is een ambitieuze kinderpsychologe 
gespecialiseerd in anorexia. Zij 
vraagt Klaas drie dagen later om een 
studiebeurs voor een specialisatie in 
het buitenland en zal die ook krijgen. 

Wouter Stolp is manager bij rabobank regio schiphol. Hij 
deed al eerder mee aan vrijwilligersprojecten,  maar 

nooit in het buitenland. Het project van de gildefoundation 
sprak hem enorm aan omdat hij concreet met een groep in 
Lviv een steentje kon bijdragen. Hij heeft zijn ervaringen na 
afloop uitgebreid gedeeld met zijn collega’s. 

Kun je iets zeggen over het Tsjernobyl ziekenhuis? “Ik schrik van hoe dit 
ziekenhuis er 20 jaar na de bouw ervan bij ligt. Het lijkt wel een gebouw van 
100 jaar oud. Ik vind het ook schrijnend als je kijkt naar de patientjes en de 
problematieken die er zijn. Dit ziekenhuis was eigenlijk de eerste indruk die 
we kregen.”
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Oksana



Kateryna is alle dagen steeds bij ons.
Als we in de ambulance bij het 
ziekenhuis aankomen, vertelt ze 
dat anorexia een groot probleem in 
Oekraïne is. Even later maak ik een 
foto van een meisje dat weigert te 
eten en nog maar luttele kilo’s weegt. 
En dan die kale kinderkoppies van 
kankerpatiëntjes en het baby’tje dat 
aan allerlei slangen ligt en beademt 
wordt. Het hartje zie ik door het laken 
heen bonzen en uiteraard breek ik… 
Verderop wassen de kokkinnen de 
aardappelen in een oude badkuip en 
moeten voor 40 cent per kind iets op 
tafel zien te krijgen. Meestal is dat pap 
of iets van aardappelen met rauwkost. 
Petje af. Niet voor niets zijn de 
moeders of oma’s bij de kinderen om 
eten van thuis te brengen en ’s nachts 
bij hen te slapen.
In een land als Oekraïne zal het nog 
ingrijpender zijn dan in Nederland 
als een gezinslid ziek wordt en in het 
ziekenhuis wordt opgehomen.. 

Waar is hier de nooduitgang?
Ik vind het eigenlijk wel spannend 
in het ziekenhuisgebouw, omdat het 
compleet verwaarloosd is en ik de 
miniliftjes voor geen cent vertrouw. 
Aangezien de sleutel voor het 
trappenhuis allang zoek is, zal ik toch 
moeten instappen. Het gaat goed, 
want we komen aan op de iC-afdeling. 
Ongelofelijk hoe Piet deze afdeling 
gerealiseerd heeft. Is het op de andere 

Boy Janssen is o.a. consultant bij het ontwikkelaarsgilde. 
Hij steunde dit jaar meerdere goede doelen, zoals de 

Ride for the Roses, de alpe d’huZes (hij beklom hem 6 keer!)  
en het weeshuis in Lviv. Hij vindt het belangrijk om zich 
fysiek te kunnen inzetten voor een goed doel en er zo een  
persoonlijk tintje aan te geven. Het gaat niet om geld alleen.

Wat heeft Lviv jou persoonlijk gebracht? “Het maakt me nog meer bewust 
van hoe belangrijk het is om te delen en vooral te geven. Niet alleen met 
nemen bezig te zijn. Je tijd, geld en kennis geven levert zoveel meer op dan 
alleen ontvangen. Zo kun je veel meer voor mensen betekenen.”



Iryna en Svetlana Brenda & enkele weesjes

Dag één voordat we naar binnen gaan en de weesjes ontmoeten

Badkamer 

WC
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afdelingen een kale bedoening met 
oud meubilair, hier oogt het als een 
echt ziekenhuis. Sinds kort is er 
ook een sterilisatiekamer en zelfs 
beademingsapparatuur. Piet wil in zijn 
enthousiasme alles aan ons laten zien, 

ook de operatiekamer die nu gebruikt 
wordt. Hij krijgt een reprimande van 
Oksana, want volgens haar is dat echt 
not done. Denk eens aan alle bacteriën 
die we de OK zouden inbrengen. Ze 
heeft helemaal gelijk!

Rijp voor de sloop
Na het ziekenhuisbezoek halen 
we beddengoed voor de nieuwe 
slaapkamers op. De fabrikant zit in 
een gebouw dat in Nederland rijp 
zou zijn voor de sloop. Je zou aan 
de buitenkant niet verwachten dat er 
binnen mooie dingen worden gemaakt 
en grote voorraden liggen. Helaas is 
ook hier geen Engels mogelijk dus het 
is alleen kijken en de boel inladen. Het 
wordt een komische rit terug, want 
we zitten in de ambulance die nu tot 

Klaas Tuitjer is partner van en Certified Management 
Consultant bij Het Ontwikkelaarsgilde. Via zijn vader 

die penningmeester was bij het Hoeve Zadoks Fonds, is 
hij met goede doelen in aanraking gekomen. Al 20 jaar 
verzorgt dat fonds medicijnen voor Tsjernobyl kinderen 
i.s.m. het tweestedenziekenhuis. Klaas zet zich nu via het 

ontwikkelaarsgilde met de gildefoundation ook nog in voor het weeshuis 
in Lviv.

Wat vind je ervan dat je slechts delen kunt bekostigen? “Natuurlijk is 
dat heel jammer, maar het is wel heel realistisch. We hebben er tot nu toe 
20.000 euro ingestoken en nu met netwerkpartners en de gildefoundation 
brengen we meer geld bijeen. Ik denk dat onze strategie om dit vijf jaar te 
doen, goed is. Eerst zorgen we voor goed eten en veilig wonen, daarna voor 
leermogelijkheden (Engelse les, naaiatelier, hobbyruimte, computerruimte). 
Uiteindelijk willen we over 3 jaar ook de verlaters van het weeshuis aan werk 
helpen met een bedrijf. Dus zorgen voor een goed uitstroombeleid.”
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Kateryna & Ruud Piet & Klaas
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de nok toe vol zit met alle spullen. 
Bij het weeshuis, waar een oude 
mevrouw met enorme sleutel de poort 
opent, geven we alleen even snel de 
spullen af. Morgenochtend is namelijk 
pas de officiële kennismaking met 
de kinderen gepland. Wel krijgt het 
allemaal meer vorm nu we al concreet 
met de dingen bezig zijn en het internaat 
hebben gezien. Het is gevestigd in een 
prachtig monumentaal pand aan een 
rustige weg grenzend aan een park.  

TV kijken tijdens diner
‘s Avonds dineren we in een restaurant 
waar de tv-schermen commercials en 
voetbalwedstrijden vertonen. In mijn 
optiek heel ongezellig, maar ik merk in 
de dagen erna dat het overal zo is.  Het 
eten is niet zo heel lekker. Ik maak mij 
nog druk over de vele glazen wijn die 
genuttigd worden. Van tevoren heeft 
Piet gewaarschuwd dat een fles wijn 
hier wel 80 euro kost. Als na afloop 

de rekening het totale bedrag van 10 
euro (100 grifna klinkt veel hoger) 
per persoon laat zien inclusief eten 
en drinken, vind ik het vervelend dat 
ik Klaas hiermee lastig heb gevallen. 
Sommigen van ons gaan nog stappen 
vanavond, maar omdat ik de afgelopen 
nacht door zieke dochterlief niet heb 
geslapen en de nacht vanwege de reis 
sowieso kort was, kruip ik lekker op 
tijd in m’n hotelbedje. Ondanks het 
feestgedruis beneden in het hotel val 
ik als een blok in slaap.

Dag 2 zaterdag 8 mei
Warmste onthaal ooit
Dit zal de meest indrukwekkende dag 
van mijn verblijf in Lviv worden.
Na het ontbijt in hotel Dnister krijgen 
we een warm onthaal in het weeshuis. 
De kinderen zien we al ongeduldig 
klaarstaan achter de enorme deuren 
van hun internaat. Waarschijnlijk 
staan ze er al een hele tijd. Ik vind 
het een beetje gênant dat we staan te 
talmen voor de deur, omdat we nog 
wachten op de anderen. Als hun taxi 
er is, gaan we snel met z’n allen naar 
binnen en worden we letterlijk door de 
kinderen besprongen. 
Weesje Diana pakt mijn hand, ik 
zie de anderen ook door kinderen 
bij de hand genomen worden. Dit 
is een prachtig moment, om nooit 
te vergeten. Hoe onschuldige jonge 
kinderen zo ontwapenend en warm 
zijn. Geraakt en met een vol hart 
lopen we vol verwachting de trappen 
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op naar boven. Het zijn zware trappen, 
we lopen volgens mij naar de derde of 
vierde verdieping. Een lift ontbreekt 
in dit hoge gebouw. De kinderen, ook 
de kleintjes, zullen deze gang dus 
vele malen per dag moeten afleggen. 
Bepaald niet makkelijk.

Folklore
We worden naar een zaaltje geleid en 
nemen plaats op plastic klapstoeltjes. 
De kinderen voeren toneelstukjes op 
en zingen liedjes. Ook in het Duits, 
zo knap! Van de Oekraïense liedjes 
begrijp ik geen woord, wat een andere 
taal is dat. Dat wordt nog wat straks. 
Hoe gaan we met de kinderen praten, 
hoe krijgen we contact? Er zitten zulke 
kleine schatjes tussen de weesjes, al 
komen de jongens nog mat over en 
zijn ze mager. De meisjes hebben 
veelal lang haar en sprankelen wat 
meer. Misschien moeten de jongens 
nog ontdooien, want later zullen we ze 
heel levendig zien …

Directie
Samen met directrice Svetlana (lang 
blond haar, bril, klein postuur) en haar 
assistente Iryna (donkerblond kort 
haar, bril) drinken we koffie in een 
gerenoveerde kamer. Alles staat op een 
lange tafel en aan zoetigheid ontbreekt 
het niet. We voelen het contrast tussen 
ons en de kinderen die verderop niets 
te snoepen hebben… Aansluitend 
worden we rondgeleid. We zien 
opgeknapte toiletten (van die Franse 

gaten in de grond) zonder wc-papier 
en schrikken als we even later ook de 
oorspronkelijke werkelijk zeer gore 
wc’s aanschouwen en …ruiken. Niet te 
harden. Wat is dat dan nu al verbeterd 
en zielige zielen dat ze voorheen die 
andere wc’s moesten gebruiken. De 
natte ruimte van 6 bij 5 meter om zich 
te wassen stamt ook al uit het jaar nul 
en bestaat uit een soort veevoederbak 
met enkele kranen waar koud water uit 
komt. Er zijn geen douches of spiegels 
te bekennen. Wat een armoede en kille 
bedoening. Ik vind het er onaangenaam 
en griezelig en kan mij voorstellen dat 
jonge kinderen het eng vinden om hier 
alleen te zijn, vooral ’s avonds als het 
koud en donker is. 

Eén douche voor 30 kinderen
De directrice vertelt dat de kinderen 
eens per tien! dagen op de begane 
grond kunnen douchen. Daar is 
welgeteld één douche waar ze 
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gebruik van mogen maken. Ik denk 
aan de meisjes in de pubertijd die 
menstrueren en dus veel te weinig 
douchen om zich schoon te voelen. 
De kinderen die ik zojuist ontmoette, 
roken bovendien behoorlijk naar 
zweet… Ook ontbreekt het hen in de 
natte ruimte totaal aan privacy, ik krijg 
het er benauwd van. Wat heb ik het in 
Nederland toch goed. 
Oksana zal ons later informeren dat 
het realiseren van een echte badruimte 
met drie douches en normale 
wasbakken en een was-/droogruimte 
voor de was 110.000 Grivna kost wat 
ongeveer 10.000 euro is. Ik geloof 
dat alle Nederlanders op dat moment 
al plannen maken om dat bedrag in 
Nederland bij elkaar krijgen.
Als we eindelijk aan de slag mogen 
met de kamers, tillen we de dozen van 
de begane grond naar boven en maken  
een verdeling van de mankracht. 
Klaas gaat met Oksana gordijnen en 

verf inkopen, Ruud, Brenda en Hans 
gaan kastjes in elkaar zetten terwijl 
Rob, Boy en Wouter met de bedden 
aan de slag gaan. Rob en Hans zullen 
elkaar afwisselen bij het maken van 
video-opnamen, Brenda zal zodra de 
verf er is, met de kinderen werken aan 
muurdecoraties.

Bob de Bouwers
De kastjes blijken niet snel in elkaar 
te zetten, want er zijn meerdere typen 
kastjes ingekocht. Nu kun je niet 
achter elkaar doorgaan en moet je goed 
alles bij elkaar zien te sprokkelen. En 
de dozen zijn loodzwaar. Het schept 
wel een band onderling en we maken 
er grapjes over. Ook kijken de weesjes 
gelukkig al snel om de hoek en willen 
dolgraag helpen. Ze staan echt in de 
rij om met schroevendraaiers en lijm 
in de weer te gaan. 

Ciao!
Ik kom er door Iryna achter dat 
veel kinderen Italiaans spreken. Er 
wonen namelijk veel Oekraïense 
emigranten in Italië die dit weeshuis 
helpen onderhouden. Eens per jaar 
gaan de kinderen een maand naar 
Italië waar ze in deze gastgezinnen 
worden opgevangen. Tweemaal per 
week krijgen ze in Lviv les van een 
Italiaanse docente en ze skypen met 
de Oekraïners in Italië. Voor mij als 
freelance tolk Italiaans is dat een 
hele verademing. Ik kan met hen 
praten, geweldig! Zodra ik ’s middags 
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De eerste slaapkamer is klaar!
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eindelijk aan de slag kan met verf 
(Klaas en Oksana blijven wel heel 
lang weg door het drukke verkeer in 
de stad), geef ik de kinderen in het 
Italiaans aanwijzingen. Dat werkt 
super. Ik vind het schatjes, wat zijn ze 
blij. 
We maken een soort boerderij met wat 
dieren eromheen en vogels in de lucht. 
Ook Katerina die Piet van stiChting 
humanitaire hulp kinderen oekraïne 
ondersteunt, doet ijverig mee. Ze heeft 
dit nog nooit gedaan, zegt ze. Ik geniet 
zelf ook enorm van wat ik creëer en 
van wat de kinderen maken. Ik voel 
dankbaarheid. 
Ondertussen is het eerste bed af en er 
wordt gezucht over de tijd die het kost 
om zover te komen. Je kunt merken 
dat we normaal ander werk doen. Dat 
Ruud heel handig is en monteur van 
beroep merken we wel meteen. Hij 
heeft snel door hoe dingen in elkaar 
gezet moeten worden, gelukkig maar. 
De bedden die daarna volgen zijn 
trouwens sneller klaar, het eerste was 
gewoon even aftasten. 

Gekibbel 
De kastjes gaan ook gestaag qua 
productie en eind van de middag is 
er één slaapkamer die we als ‘klaar’ 
bestempelen. De kinderen helpen zelf 
met het opmaken van de bedden met 
nieuw beddengoed. Ook de gordijnen 
worden opgehangen. Er wordt 
onderling al vrolijk gekibbeld wie in 
welke slaapkamer mag. De meisjes 

lijken toch de jongenskamer met 
vrolijk geel en groen leuker te vinden 
dan hun eigen roze kamer… Ik vind 
wel dat de slaapkamer nu erg vol staat 
met bedden en dit geeft een benauwd 
gevoel.
Na de lunch gaan we naar een zaal 
waar nog een kerstboom staat. Hier 
stallen we de vele cadeaus voor de 
kinderen uit, de directie verdeelt deze 
onder de kinderen.

Het avondprogramma voorziet in 
een diner in volkse setting. In een 
luidruchtig restaurant moeten we 
veel te lang wachten op ons eten, 
hoofdgerechten worden voor het 
voorgerecht geserveerd, de verkeerde 
dingen komen op tafel, kortom een 
chaos waar we ons over vermaken. 
Weer vallen al die mega tv-schermen op 
waar voetbal op kan worden gevolgd. 
Het maakt zo’n schreeuwerige en 
weinig sfeervolle indruk. Na afloop 
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duik ik doodmoe maar heel vervuld 
in m’n hotelbed om enkele uren later 
weer aan het ontbijt te verschijnen.

Dag 3 zondag 8 mei
Spookrijders
Tijdens het ontbijt op deze 
zondagmorgen in Lviv wordt druk 
gepraat over de dag van gisteren. We 
hebben zo onze bedenkingen of we 
al het meubilair wel af krijgen en 
zouden het liefst vandaag weer aan de 
slag gaan. Toch hebben we voor deze 
dag een druk programma buitenshuis 
met een bezoek aan het weeshuis dat 
de stichting van Piet helemaal vanaf 
de eerste steen heeft laten bouwen. 
We rijden dan ook een uur over 
hobbeldebobbel wegen naar deze plek 
buiten de stad. Niet te geloven hoe 
diep de gaten in het wegdek zijn. De 
zeer behendige chauffeur loodst ons 
er beheerst overheen zodat ons een 
hernia blijft bespaart. Het houdt wel 
in dat hij regelmatig op de andere 
weghelft rijdt en het een spannende 
rit is. Bijzonder is ook dat we mooie 
natuur om ons heen zien, terwijl op 
250 km van hier de allesverwoestende 
centrale van Tsjernobyl zijn werk 
heeft gedaan. Je zou bijna vergeten 
dat in dit gebied een zware ramp heeft 
plaatsgevonden.

Tweejarigen
Weer worden we opgewacht door 
vrolijke kinderen in prachtige kledij. 
Enkele schatjes springen in Piet’s 

armen, wat een kanjers. Piet heeft niets 
teveel gezegd over ‘zijn’ weeshuis. 
Het ziet er pico bello uit en er zijn 
verschillende ontspanningsruimtes 
voor de kinderen. 
Er zijn ook ukkies van slechts twee 
jaar oud. Ik denk daardoor sterk aan 
mijn eigen tweejarige Isabel op deze 
Moederdag in Oekraïne. Gelukkig 
zie ik al snel dat deze kleintjes enorm 
veel aandacht krijgen van alle grotere 
kinderen en dat ze van arm naar arm 
gaan. Het gevoel van broers en zussen 
is hier sterk aanwezig. Sterker nog, 
het lijkt één grote familie. En dan de 
‘moeder-overste’ met de toepasselijke 
naam Maria. Een gezette dame van 
middelbare leeftijd die hier het reilen 
en zeilen op zich neemt. Wat een 
warmte heeft zij in zich. 
Later vertelt zij ons dat zij al enkele 
kinderen naar het altaar heeft 
gebracht en er koppels ontstaan onder 
weeskinderen. 
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Weesjes op Moederdag 
Tijdens de voorstelling van de 
kinderen, schieten alle mensen in ons 
team vol als het een paar pubers te 
machtig wordt om een ingestudeerd 
liedje over Moederdag te zingen. Hoe 
cru moet het inderdaad zijn om dat 

te zingen als je geen moeder hebt. Ik 
vind het bijzonder om op deze plek 
een woord van dank te mogen zeggen 
en laat mijn moederhart spreken.
Natuurlijk ook hier een heerlijke lunch 
met allerlei gangen. Ongelofelijk hoe 
goed men hier van niets iets weet te 
maken. De keuken is trouwens vele 
malen professioneler uitgerust dan in 
het internaat. Tijdens de lunch worden 
de dames waaronder ik zelf verrast 
met een door de meisjes gemaakt 
Moederdagcadeau. Normaal staan 
de meisjes hiermee op plaatselijke 
braderieën om een centje te verdienen. 
Zeer dankbaar neem ik het geweven 
mandje met daarin een werkelijk 
prachtig geborduurd paasei, in 
ontvangst. Ik kan mij geen mooier 
handgemaakt geschenk voorstellen. 
Het voelt als onbetaalbaar.

Hans Blom is managing partner van en adviseur, trainer, 
en coach bij Het Ontwikkelaarsgilde. Hij werkte enkele 

jaren in de filmindustrie en filmde de reis naar Lviv. Hij gaat 
zeker weer terug naar het weeshuis, het is zijn droom om een 
aantal van deze kinderen te volgen, te laten zien dat het met 
hulp wel tot een succesvol leven kan leiden.

Wat wil je met de film over het weeshuis bereiken? “Ik wil mensen in 
Nederland laten zien en vooral laten voelen hoe het in Oekraïne is. Een beeld 
zegt meer dan 1000 woorden, zeker als het om weeskinderen gaat. Oekraïne 
is net zo ver weg als Frankrijk, dus ook erg dichtbij. Ik denk dat je een 
boodschap alleen maar kan overbrengen als je er zelf geweest bent, als je zelf 
een brok in je keel gevoeld hebt als je een hand krijgt van een kind waarvan 
je weet dat de kans groot is dat het uiteindelijk wel/niet goedkomt en dat je 
daar zelf iets aan kunt doen.”
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Wouter de Sportman
Na de maaltijd verplaatsen wij ons 
naar de grote sporthal die achter 
het weeshuis is gebouwd. Piet heeft 
hiervoor gezorgd met sponsorgeld 
uit Nederland. Heel indrukwekkend 
hoe blij de kinderen hier ping pong 
spelen en op het podium muziek 
maken. Wouter kan het niet laten en 
leeft zich uit met het tafeltennis en 
wordt hiervoor ruimschoots beloond 
met blije kindergezichten. Mooi om 
te zien hoe hij op zijn manier contact 
maakt. Woorden zijn daarbij niet 
nodig. En het laat ons ook meteen een 
andere kant van hem zien, uitbundig 
en sportief. Na een warm afscheid 
rijden we weer terug over dezelfde 
hernia opwekkende wegen die we 
met de videocamera proberen vast 
te leggen. Leuk om onderweg van 
Hans te horen dat hij vroeger bij 
filmproductiemaatschappijen werkte 
en daarom nu zo’n professionele 

camera op zak heeft. Zo heeft ieder 
zijn verborgen hobby en talent.

Money money money
We frissen ons op in het hotel en 
verzamelen ons in de Skybar voor 
een versnapering. Hier zal ook de 
betaling van de gildefoundation aan 
Piet plaatsvinden. Klaas overhandigd 
zichtbaar opgewonden vele briefjes 
van honderd euro. Ik maak er een foto 
van. Het heeft bijna iets maffioos, 
terwijl het hier een normale gang van 
zaken is om hoge bedragen contant 
te betalen. Oksana laat tekeningen 
zien voor de verbouwing van de natte 
ruimte. Wat zou dat mooi worden als 
er 10.000 euro beschikbaar komt.

Hilarische anekdotes
Aansluitend maken we een wandeling 
door het bijzonder mooi historische 
centrum van Lviv. Onderweg stap ik 
binnen in een eeuwenoud Armeens 
kerkje, dat goed verscholen ligt in een 
winkelstraat. Op een terrasje proberen 
we een pizza te bestellen, maar net als 
de andere avonden hebben we weinig 
geluk met bestellingen. Alles komt 
weer veel te laat en er komen andere 
gerechten dan die waren besteld. De 
grap van ons verblijf in deze stad. 
Ik krijg deze avond een heel andere 
indruk van de sportieve Boy die vanaf 
Mook met ons mee reisde. Hij is een 
echte verhalenverteller en ik lig onder 
de tafel van het lachen. Zijn anekdotes 
over de brandweer en zijn angst voor 
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paarden. Dat wordt straks nog wat 
als er bij de lustrumactiviteiten van 
het ontwikkelaarsgilde iets met 
deze edele dieren wordt gedaan… 
Dan kunnen we vast weer met Boy 
lachen. Klaas zit vanavond ook op de 
vertelstoel en maakt ons enthousiast 
met de ene na de andere geplande 
activiteit straks. We zouden ook gaan 
Tai chi’en en de punt van een speer op 
ons keel gezet kunnen krijgen. Brrr. Ik 
ben nu al benieuwd naar de workshops 
in september.

Wodka
In de Art Club, waar Katerina ons heen 
leidt, krijgen we sigaretten aangeboden 
van een kunstzinnige inwoner die ons 
aanbeveelt om naar de Artist Bar te 
gaan. We genieten nog even van onze 
wodka en besluiten toch om naar het 
hotel terug te keren en de Artist Bar 
over te slaan. 
We doen nog een drankje aan de 
hotelbar en verbazen ons over de 
Oekraïners die zich in het hotel 
ophouden. De avond tevoren was 

er ook al een trouwerij met duur 
geklede mensen. Duur wil niet zeggen 
chic want op mij maken ze een vrij 
ordinaire indruk. Buiten staan ook 
dure auto’s en het is duidelijk dat deze 
hotelgasten niet aan de armoedegrens 
voldoen. Wat een contrast met het 
andere Oekraïne dat we hebben leren 
kennen.

Dag 4 maandag 9 mei
Lang leve skype

We gaan weer terug naar Nederland. 
Wat zou het fijn zijn als ik gewoon 
af en toe binnen kon lopen om de 
weeskinderen een knuffel te geven! 
Bij het afscheid vandaag beloven de 
kinderen en ik elkaar om te skypen.

Wil je ook helpen en mee op reis, 
mail dan naar Klaas Tuitjer via
klaastuitjer@hetontwikkelaarsgilde.nl.
Voor donaties: 1239.69.999 t.n.v. 
gildefoundation.

www.amsterdamtekstbureau.nl

Ruud Huijben is eigenaar van montagebedrijf huijben 
en zwager van Klaas Tuitjer. Hij wilde graag mee naar 

Lviv, omdat hij zo heel concreet iets kon bijdragen.

Hoe was het om weer in Nederland te zijn? “Ja, dat was eigenlijk heel 
lastig. Omdat je zoveel indrukken en energieën binnenkrijgt, is het moeilijk 
om meteen je weg terug te vinden. We hebben zoveel ellende gezien, maar 
ook juist immense liefde van de weesjes onderling en van de directie voor de 
kinderen. Al met al was het een heel indrukwekkende reis.”


