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Beste vriend(in) van de Uliana Foundation,
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van de Uliana Foundation, de eerste van dit bijzondere jaar 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.
Ziekenhuisbedden
In de vorige nieuwsbrief hebben wij uw aandacht gevraagd voor het doel dat betrekking heeft op de
verbetering van- en cultuurverandering in de gezondheidszorg. Het doel is om geld in te zamelen voor
ziekenhuisbedden voor het ziekenhuis in Vynohradiv. Voor een vrachtwagen met 39 bedden is ruim
€6300,- nodig. Er is inmiddels €4500,- beschikbaar. Wat zou het fijn zijn om aan het einde van dit
kalenderjaar het ziekenhuis te kunnen verblijden met de bedden!
Helpt u mee? Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dat doen op het volgende rekeningnummer:
NL88 INGB 0008 8018 65 o.v.v. ziekenhuisbed.
Financiële verantwoording
Elk jaar verantwoorden wij onze inkomsten en uitgaven. Natuurlijk maken wij ook een begroting. Op de
website kunt u deze financiële stukken inzien.
Wanneer u hier vragen over heeft kunt u terecht bij de penningmeester.
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. Op dit moment worden de
therapieën weer langzaam opgestart. De foundation heeft
vooral geld geschonken om de paarden van hooi te
voorzien. Het is de verwachting dat ook dit jaar daar de
meeste steun voor wordt gevraagd.
Gelukkig kregen we het bericht van Ildiko dat er weer
therapie werd gegeven. Op de foto’s ziet u de kinderen
die blij zijn weer op de boerderij te kunnen zijn.
Wilt u meer weten over de therapie, de kinderen of over
het therapeutisch centrum, neem dan gerust contact op
met een van de leden van het bestuur, zij vertellen u hier
graag meer over.

Via een Hongaars/Europese subsidie is eindelijk de
voormalige gymzaal eigendom geworden van de stichting
Stand by Us.
Dit betekent dat er overdekt therapie kan worden gegeven
en er therapie/les lokalen gerealiseerd kunnen worden.
Het oude asbest dak is inmiddels vervangen.

Bezoek aan Vynohradiv
Al lange tijd is onze voorzitter niet in Vynohradiv kunnen zijn vanwege de coronacrisis.
Het ligt in de verwachting dat dit jaar wel een bezoek gebracht kan worden aan Vynohradiv, uiteraard
wordt u hiervan op de hoogte gehouden via de website en Facebook.
Presentatie
Wanneer u uw gemeente, vereniging, kring of koffie-ochtend kennis wilt laten maken met de Uliana
Foundation komen wij graag bij u langs. Gelukkig mag dit langzamerhand weer. Na de zomervakantie
willen we ook dit weer opstarten. Stuur een bericht naar info@ulianafoundation.org en wij nemen contact
met u op.
Facebook
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.
Sponsorkliks
Heeft u al eens iets online besteld via ‘Sponsorkliks’?
Met sponsorkliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan de Uliana Foundation 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 en Albert Heijn en diverse andere
webwinkels die meedoen met sponsorkliks.
Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar de Uliana Foundation. En nogmaals, het kost u
niets extra’s! Wanneer u naar de website van de Uliana Foundation gaat kunt u via de link naar
sponsorkliks een webwinkel kiezen en uw bestelling doen. Er is inmiddels al €343,45 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 voor uw naam en adresgegevens.
Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dat doen op het volgende rekeningnummer:
NL88 INGB 0008 8018 65
Wij wensen u een heel fijne zomervakantie!
Een hartelijke groet!
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