
Op 29 maart zijn we gestart in 
school nr. 6 waar 5 dagen in de 
week 200 arme kinderen van Ka-
lush een warme maaltijd krijgen 
en ook nog broodjes om mee naar 
huis te nemen om ‘s avonds op te 
eten.
Op school nr. 2 krijgen ze kleding 
indien ze dat nodig hebben.
De school nr. 6 is normaal gesloten 
waardoor Iskra nu ook de gas en 
elektriciteit van de school moet 
betalen. Voor de 200 kinderen 
hun warme maaltijden te kunnen 
geven, betaalt Iskra €6.000 per 
maand. 

Beste Iskra vrienden,
De voorbije jaren zijn, God zij dank, 
de vzw Iskra projecten allemaal door 
kunnen gaan en zijn wij zelf be-
schermd gebleven van corona.
In Oekraïne ging het leven gewoon 
verder want het is sterven van de 
honger of door corona.
Door die hele situatie waren de pro-
ducten veel duurder geworden en 
hebben wij dit schooljaar dubbel zo-
veel betaald in de 11 scholen voor de 
kinderen die eten van ”Project brood“ 
anders kregen ze geen eten.

Op 24 januari vielen de eerste bom-
men in Oekraïne en werden alle 11 
scholen in Kalush gesloten wat wij 
heel spijtig vonden. De eerste twee 
weken was er in Kalush chaos en on-
begrip daar zij die inval in Oekraïne 
niet verwacht hadden.  In de maand 
maart zijn we in drie weken tijd met 
verschillen vrachten, vol humanitaire 
goederen, medisch materiaal, voe-
ding en medicijnen naar Oekraïne 
gereden.

Laat het ons weten als jullie zelf iets 
ten voordele voor Oekraïne willen or-
ganiseren. 

Wij willen iedereen van harte bedan-
ken die reeds acties heeft ondernomen 
alsook de sponsoren, de gevers, mede-
werkers, de bidders – voor jullie betrok-
kenheid, enthousiasme, jullie steun en 
vertrouwen op God. Hij zal jullie daar-
voor zegenen. 
Laat ons bewogen hart samen op-
warmen als een vonk die brand voor 
Oekraï ne. Iskra betekent vonk. 
Bid voor vrede in Oekraïne. 
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PROJECT BROOD

op 24 maart ben ik samen met 
onze Oekraïense medewerkers bij 
de burgemeester van Kalush op 
bezoek gegaan en hebben een 
nieuw voorstel gedaan.  Een nieuw 
plan om de arme kinderen van 
Kalush op een school één warme 
maaltijd te geven gedurende 5 da-
gen per week. 
In Kalush worden heel veel vluch-
telingen opgevangen in de kerk 
Blahodath. Ze krijgen elke dag 
warm eten en humanitaire hulp. 
Hierdoor werden de arme school-
kinderen van Kalush aan hunlot 
overgelaten.

VOEDSELPAKKETTEN

Met Pasen hebben de gezinnen 
van de “Financiële gezinsadoptie” 
elk €100 gekregen zodat ze verder 
kunnen tot juli.
De meeste sponsor gezinnen zijn 
nog steeds in Kalush omdat het 
daar nog redelijk rustig is. We blij-
ven hun verder helpen. 

Als uw sponsorgezin gevlucht is 
willen we dat geld wat nog over is 
verdelen onder de sponsor gezin-
nen die er nog zijn en zij die nog 

geen sponsor hebben, geven we 
extra wat ze nu meer nodig heb-
ben zoals voedselpakketten en 
verzorgingsproducten. 

Lieve sponsor schrijf hun een be-
moedigende brief per e-mail naar 
iskra1@telenet.be of stuur ons een 
mooie bemoedigende kaart. 

Als uw sponsor gezin gevlucht is 
brengen wij jullie persoonlijk op 
de hoogte.

Wij vragen jullie daarom om ook giften te blijven geven voor 
 Project brood, niet alleen voor jullie sponsor kind, maar ook voor 
andere arme kinderen van Kalush. We kunnen u niet garanderen 
of uw sponsor kind daar aanwezig is, maar wat wij u wel kunnen 
garanderen is dat u elke werkdag één arm kind van Kalush een 
warme maaltijd geeft. Wij hopen op jullie begrip en medeleven in 
deze moeilijke periode in Oekraïne.

Wij vragen jullie om het project Financiële gezinsadoptie te blij-
ven steunen en hopen ook hier op jullie begrip en medeleven in 
deze moeilijke periode in Oekraïne. 

In de kerk Blahodath in Kalush wordt in 

juli een zomerkamp gehouden voor de 
kinderen van de vele vluchtelingen die 

daar zijn opgevangen in de kerk en bij de 

gemeente leden thuis.

Op 9 oktober zal vzw Iskra een mosseldag organiseren.

Jullie worden nog uitgenodigd per e-mail. Gelieve uw e-mailadres 
door te geven indien u meer informatie en de volgende nieuwsbrief 
wilt ontvangen. Op deze manier willen wij op postzegels besparen. 
Laat het dan ons ook weten als u de nieuwsbrief liever per post ont-
vangt.

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, 
die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2 vers 10.
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Giften fiscaal aftrekbaar

De giften aan vzw ISKRA zijn fiscaal aftrek-
baar tot en met 2022. Het minimum bedrag 
van steun op jaarbasis dient € 40,00 te zijn. 
De fiscale attesten voor 2022 werden in fe-
bruari verstuurd aan degenen die vzw IS-
KRA financieel ondersteund hebben. We 
zijn enorm dankbaar voor de gebeden, de 
geschonken hulpgoederen en al onze spon-
soren van onze verschillende projecten in 
Oekraïne.

Indien jullie een project van vzw ISKRA 
in Oekraïne financieel willen ondersteu-
nen kan dit altijd op rekeningnummer 
BE24235008528938 op naam van vzw IS-
KRA. Vergeet niet bij de mededeling te ver-
melden welk project je wilt ondersteunen. 
Onze  hoofdprojecten gezinsadoptie (€50,00 
per maand) en project “BROOD” (€30,00 per 
maand) zijn maandelijkse giften gewenst. Er 
wordt dan een gezin of een kind aan jullie 
toegewezen die jullie dan maandelijks steu-
nen. Een vrije gift  kan ook natuurlijk.

MEDISCH MATERIAAL

Wij hebben reeds voor €40.000 medisch ma-
teriaal en medicijnen gebracht. We hebben 
nog lijsten gekregen van wat ze dringend 
nodig hebben, want in Oekraïne is geen me-
disch materiaal meer te verkrijgen.  En dit is 
nog maar het begin van de zeer grote nood.

Daarom zullen we blijven rijden naar Oekraï-
ne. Bid voor veilige reizen. 

Jullie kunnen ons volgen op vzw Iskra face-
book. Zo weten jullie hoe en waar de goede-
ren terecht komen.

Iskra vzw
Wiekstraat 82, 3600 Genk      
Tel: +32 (0)89 36 38 07
Rek. nr. 235-0085289-38
IBAN: BE24 2350 0852 8938
BIC: GEBABEBB
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DE INVALIDE ZONNEKINDEREN

De invalide Zonnekinderen gaan nog steeds elke dag naar het revalida-
tiecentrum. Het zijn op dit ogenblik 96 kinderen. Dat is een grote groep 
en daarom zijn er plannen om nog meer kamers te verbouwen in de 
toekomst. Ze hebben buiten een aangepaste speeltuin geplaatst met 
een schommel waar een rolstoel in past. Ze vinden het geweldig fijn. Ze 
hebben ook samen het feest van de lente gevierd.

NOODHULP OEKRAÏNE 

De eerste weken waren hier een 
overrompeling. Nu is het rustiger 
geworden terwijl de nood nog 
steeds zeer hoog is. 

Wij brengen de goederen zelf ter 
plaatse naar Kalush in de kerk Bla-
hodath. Op twee dagen is alles 
daar en binnen de week wordt al-
les reeds verdeeld, wat op zich al 
een wonder is. 

Dokter Alexander, die ook voor-
ganger is samen met dokter Den-
nis, verdelen het medisch mate-
riaal en de medicijnen voor het 
ziekenhuis en de linies. 

Vrijwilligers brengen dan het ma-
teriaal alsook voeding en humani-
taire goederen naar de linies. 
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