
 
 

nieuwsbrief december 2021   jaargang 3 nr. 2 

 
Beste vriend(in) van de UlianaFoundation, 

 

Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van de UlianaFoundation. De laatste van het kalenderjaar 

2021. Wij brengen u graag op de hoogte van wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan om vorm 

te geven aan de doelen die de foundation heeft gesteld en welke plannen wij hebben voor de komende 

tijd. 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten ten behoeve van de lokale bevolking in 

Centraal en Oost-Europa. 

We zijn hier heel voorzichtig begonnen op de plek waar Uliana woonde en werkte: Vynohradiv in 

Oekraïne. 

 

Nieuws over de ziekenhuisbedden 
In vorige nieuwsbrieven hebben wij uw aandacht gevraagd voor het doel dat betrekking 

heeft op de verbetering van- en cultuurverandering in de gezondheidszorg. Er is geld 

ingezameld voor ziekenhuisbedden voor het ziekenhuis in Vynohradiv. Vanwege Corona 

heeft het allemaal wat langer geduurd dan verwacht. Er is nog ongeveer 850 euro nodig 

maar dan zijn er 21 compleet werkende bedden met goede matrassen. Ook zijn er dan 

reserve-onderdelen beschikbaar indien nodig. 

Helpt u mee om het laatste gedeelte van de gift te kunnen geven? Alle kleine beetjes 

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

NL88 INGB 0008 8018 65 o.v.v. ziekenhuisbed. 

 

Nieuws van school 
Een belangrijk doel van de stichting is het geven van voorlichting over de gevaren van alcoholmisbruik 

binnen het onderwijs. Ook hier willen we heel klein een start maken en zijn begonnen op de school in 

Vynohradiv waar de moeder van Uliana werkzaam is. Twee jaar geleden hebben we de school van een 

aantal computers voorzien. Deze worden nu ingezet om o.a. de voorlichting over alcohol te geven.  

 

                  
 

FaceBook 
Wist u dat u ons kunt volgen op Facebook? Regelmatig wordt u via Facebook op de hoogte gehouden 
van nieuws en foto’s. Vorige week is er een filmpje geplaatst waar u een impressie kunt krijgen van de 

boerderij. Helaas is er geen ondertiteling maar toch leuk om te bekijken. 
Ga naar onze pagina en volg ons zodat u van alles op de hoogte blijft. 
 



 
 
 

Nieuws van de boerderij 
 

Het eerste doel van de stichting heeft betrekking op de rehabilitatie 

van fysiek en mentaal gehandicapte kinderen. Wij ondersteunen de 

zorgboerderij waar Uliana haar paardentherapie gaf. Deze zomer 

heeft onze voorzitter eigenhandig de hoofdstellen en onderdelen die 

zijn geschonken aan Stand By Us kunnen overhandigen. Vervolgens 

heeft hij gezien, hoe goed de hoofdstellen en onderdelen terecht zijn 

gekomen en deels al in gebruik zijn genomen! Paard&voeding en 

Build Your Own Anatomic Bridle, nogmaals super bedankt 

voor deze prachtige gift.  
 

Op de foto links, ziet u onder andere Emoke, de dochter van Erik en 

Ildiko, eigenaars van Stand By Us. Zij verzorgt de Paardentherapie 

op de boerderij. 

 

Bezoek aan Vynohradiv 
In de zomer heeft de voorzitter een bezoek kunnen brengen aan Vynogradiv en heeft daar o.a. namens 

de foundation bezoeken gebracht. Ook in de kerstvakantie hoopt hij ernaartoe te gaan en te kunnen 

spreken over bijvoorbeeld het onderwijs en de ziekenhuisbedden. 

 

Presentatie 
Wanneer u uw gemeente, vereniging, kring of koffie-ochtend kennis wilt laten maken met de 

UlianaFoundation komen wij graag bij u langs. Hopelijk mag dit langzamerhand weer. Stuur een 

bericht naar info@ulianafoundation.org  en wij nemen contact met u op. 

 

Sponsorkliks 
Heeft u al eens iets online besteld via ‘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. Er is inmiddels al €461,45 op deze manier 

gespaard. 
 

Nieuwsbrief 
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 met uw naam en adresgegevens. 

 

Wij wensen u, ondanks alle coronamaatregelen, goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022! 

 

Een hartelijke groet! 

Het bestuur van de UlianaFoundation: 

Jelle Kelder – voorzitter 

Erika Moerland – secretaris 

Wilfred Vos - Penningmeester 
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