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Beste vriend(in) van de Ulianafoundation, 
 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van de Ulianafoundation. 

 

Met trots presenteren wij u het nieuwe logo van de foundation. Deze is ontworpen door Karel de 

Lange. Hij heeft het logo als volgt uitgelegd: 

‘Wat ik lees op de site van de stichting en weet van de mensen die Uliana kennen is dat ze gemist 

wordt. En dat is zo logisch. Daar doorheen zie je dat het werk waar Uliana zich met liefde voor inzette 

door de mensen die haar lief hadden in leven wordt gehouden en daarmee de herinnering aan haar. 

Dat heeft als basis gestaan voor het logo. 

In het logo zie je verschillende verwijzingen. Het eerste beeld is een tulp in de kleuren van de 

Oekraïense vlag. Uliana was een Oekraïense Hollandse. In de tulp zie je een brandende vlam met 

daarin een hart. De vlam staat voor de liefde voor haar werk die niet uitdooft en het hart voor de 

persoonlijke liefde voor haar en die ze heeft gegeven. 

Daarnaast gaat de vlam en liefde door in haar dochter. Ze wordt niet vergeten.’ 

 
Heeft u al eens gehoord van ‘Sponsorkliks’? 

Met sponsorkliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan de Ulianafoundation zonder dat dit 

u een cent extra kost. Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en de foundation ontvangt geld op de 

rekening. Er zijn verschillende webwinkels zoals bv. Bol.com, Coolblue maar ook Deen die meedoen 

met sponsorkliks. 

Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar de Ulianafoundation. En nogmaals, het kost 

u niets extra’s! Wanneer u naar de website van de Ulianafoundation gaat kunt u via de link naar 

sponsorkliks een webwinkel kiezen en uw bestelling doen. U kunt op de site ook lezen hoeveel op deze 

manier al bij elkaar is gespaard. Tot nu toe is er al 50 euro gestort op de rekening en op de site las ik 

net dat de totaalopbrengst tot nu toe 111,53 euro bedraagt! 

 

Een van de doelen van de Uliana Foundation is 'het geven van onderwijs en 

het verbeteren van onderwijsmethoden'.  

Met dat doel in gedachten, hebben vrienden van Jelle en Uliana, namens de 

Uliana Foundation, aan het begin van het schooljaar vier computers met alle 

benodigde software mogen geven aan de leraren en leerlingen van 

Vynohradiv Secondary School I-III Nr. 4.  

 

Zij zijn hier uiteraard heel blij mee en onwijs dankbaar dat de Uliana 

Foundation dit mogelijk heeft gemaakt. En wij hebben dat niet kunnen doen 

zonder uw hulp. Alle donateurs bedankt daarvoor! 

Er wordt ook hard gewerkt om de 'rehabilitatie van fysiek en mentaal gehandicapte kinderen' (doel van 

de foundation) beter te kunnen laten verlopen. Nog altijd ontvangen twee kinderen die therapie nodig 

hebben deze therapie op de zorgboerderij. Deze therapie is voor de kinderen mogelijk door uw 

financiële bijdrage. 

Met geld van de Uliana Foundation zijn stenen gekocht. Deze stenen 

worden gebruikt om een vloer te leggen in de tent, die wordt gebruikt 

om tijdens een zomerkamp, maaltijden te nuttigen, cursussen te geven 

en allerlei activiteiten aan te bieden aan autistische kinderen en 

kinderen uit arme gezinnen.  



De toegang tot deze tent en de zorgboerderij kan ook een upgrade gebruiken.... Dus geld voor meer 

stenen is altijd welkom. Voor nu in elk geval bedankt voor al uw giften!! 

Wist u dat u ons kunt volgen op Facebook? Regelmatig wordt u via Facebook op de hoogte gehouden 

van nieuws en foto’s. 

Ga naar onze pagina en volg ons zodat u van alles op de hoogte blijft. 

 

Wanneer u op de hoogte wilt blijven kunt u vriend worden van de stichting. U ontvangt dan minimaal 2 

maal per jaar onze nieuwsbrief. 

Stuur een bericht naar info@ulianafoundation.org voor uw naam en adresgegevens. 

Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dat doen op het volgende rekeningnummer: 

NL 88INGB 0008801865  

 

Een hartelijke groet! 

Het bestuur van de UlianaFoundation: 

Jelle Kelder – voorzitter 

Erika Moerland – secretaris 

Wilfred Vos - penningmeester 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  
 

 

 

 

  

 

mailto:info@ulianafoundation.org
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO017&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=B&z=EBZGMZX&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO03Z&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=5&z=EMGIS6f&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO07z&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=9&z=E9iaIGy&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO0du&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=d&z=EVOiFky&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO0gr&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=e&z=EyTTMot&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO0nn&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=G&z=ES41hcd&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO0aH&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=x&z=EFP3BHN&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BYO0AQ&mc=Ce&s=U6qU1H&u=hXBJI&y=l&z=EtqnSGm&

