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1. Doelstelling 

Stichting Parents2 ondersteunt Oekraïense ouders van kinderen met een handicap die in lokale of 

regionale bewegingen samenwerken met als doel het behartigen van de belangen van kinderen met 

een beperking en het opzetten van projecten voor zorg en onderwijs die aansluiten op de behoeften 

en mogelijkheden van deze kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Werkwijze 

Ouders in Oekraïne hebben een sleutelrol bij het realiseren van een beter toekomstperspectief voor 

hun kinderen met een beperking. Maar de context waarin zij dat doen is complex. Zonder steun lukt 

het niet. 

 

Wij van Parents2 geven deze steun door middel van trainingen, congressen en coaching.   

Afhankelijk van de behoefte wordt met de ouders een ondersteuningsaanbod op maat afgesproken. 

Uiteenlopend van een eendaagse training tot een meerjarig programma. Alle activiteiten zijn 

opgebouwd rond vijf kernthema’s: draagkracht, kennis, verantwoordelijkheid, relaties & context en 

toekomst.  

 

Het resultaat van onze activiteiten is dat individuele ouders effectief voor hun kind kunnen opkomen 

en dat ouders gezamenlijk hun krachten bundelen in lokale of regionale ouderorganisaties die 

optreden als belangenbehartiger richting overheden en instellingen. 

Jullie trainingen waren het begin van 

een grote verandering voor ons. Wij 

wilden een betere kwaliteit van leven 

voor onze kinderen, dankzij jullie 

werden we zelfverzekerder en 

professioneler.  

Door jullie steun en vertrouwen durfden 

we onze eigen organisatie op te richten: 

een kleinschalig opleidingscentrum om 

jong volwassen met een lichamelijke 

beperking te helpen in de transitie van 

thuis naar zelfstandig wonen. 

Ludmilla, moeder van Nastya 



 

We richten ons ook op professionals als artsen, therapeuten, docenten en beleidsmakers. Daardoor 

hebben zij meer begrip voor de positie van de ouders en werken ze constructief met hen samen. Dat 

komt de ontwikkeling en de kansen van het kind ten goede. 

 

Wij ontlenen onze motivatie aan onze Christelijke roeping om dienstbaar te zijn aan de naaste en in 
het bijzonder aan mensen met een beperking en hun families. Iedere ouder, ongeacht van welke 
maatschappelijke afkomst of levensbeschouwing, is welkom bij ons.  
 

3. Bestuurszaken 

De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven: 

René Hubregtse voorzitter / penningmeester 

Nellie Oversluizen secretaris 

Wim van Kempen algemeen bestuurslid 

 

Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd.  

We hebben besloten om het volgende motivatieartikel aan onze statuten toe te voegen:  

De stichting werkt vanuit de christelijke levensovertuiging om barmhartigheid en gerechtigheid te 

bewijzen aan alle mensen maar in het bijzonder aan mensen voor wie het moeilijk is om volledig en 

volwaardig in de samenleving participeren.  

Vanuit deze grondhouding richt de stichting zich op alle kinderen met een handicap zonder daarbij 

enig onderscheid te maken op grond van hun levensbeschouwing, politieke overtuiging, culturele 

achtergrond of welke andere persoonlijke opvatting zij of hun ouders ook mogen hebben. 

 

In het verslagjaar hebben we ons aangesloten bij het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE), een 

platform van Prisma waarin een brede vertegenwoordiging van ontwikkelingsorganisaties die actief 

zijn in Oost Europa met elkaar samenwerken en van elkaar leren. 

We hebben als ondertekenaar ook meegedaan aan de pledge #everychildafamily, een initatief van 

een groot aantal stichtingen die actief zijn in ontwikkelingswerk en gericht op het promoten van het 

recht van ieder kind om op te groeien in een gezin. Wij weten ons verbonden aan deze doelstelling, 

omdat ons werk er juist ook op gericht is om ouders dusdanig te versterken dat kinderen met een 

handicap niet ‘verdwijnen’ in instellingen. 

Daarnaast hebben we regelmatig contact met SOFT tulip, de organisatie die ons in het verleden heeft 

gevraagd het werk met ouders in Oekraïne te starten. Deze organisatie heeft in de achterliggende 

jaren de basis gelegd voor het opzetten en uitrollen van een Early Childhood programma in heel 

Oekraïne en zoekt naar financiering om ons een rol te geven in het verder versterken van ouders die 

aan dit programma verbonden zijn.   

 

4. PR en fondswerving 

Voor PR en fondswerving worden een website, een facebookprofiel en een flyer ingezet. In 

september hebben we voor het eerst een nieuwsbrief aan onze begunstigers verstuurd. De 

bedoeling is omdat periodiek te gaan doen. Om het digitaal schenken makkelijker te maken, hebben 

we ons aangesloten bij GIVT. 



Verreweg de meeste inkomsten werden via de netwerken van de bestuursleden ontvangen van 

particuliere doneren die rechtsreeks (een) gift(en) overmaakten en van kerken. Een gerichte actie 

onder onze relaties om periodiek een gift over te maken, heeft tot een substantieel hoger bedrag aan 

inkomsten geleid. We zijn dankbaar voor deze vorm van betrokkenheid!  

In het verslagjaar zijn verkennende gesprekken gevoerd met communicatiebureaus en 

fondsenwervers. Vanwege de relatief hoge kosten is vooralsnog besloten om geen gebruik te maken 

van diensten van communicatiebureaus.  

Wel is een traject gestart met een professionele fondsenwerver die op basis van no cure no pay op 

zoek is naar vermogensfondsen die geïnteresseerd zijn in ons werk en in staat zijn om onze ambitie 

om te groeien financieel waar te kunnen maken. Voor dat doel is ook een promotiefilmpje gemaakt. 

 

 

 

Via deze link kunt u dit filmpje bekijken: Promovideo Parents2 Definitief Groot Youtube, Website - 

YouTube 

 

5. Activiteiten in Oekraïne 

Helaas konden we vanwege de covid-19 pandemie ook in 2021 geen trainingsactiviteiten in Oekraïne 

houden.  

In eerste instantie hebben we de tijd gebruikt om ons trainingsaanbod verder te ontwikkelen en uit 

te breiden. Dit is medio 2021 afgerond. Er ligt nu onder de naam ‘Zelfbewust & Toegerust’ een 

trainingsaanbod klaar dat gericht is op het versterken van het ouderschap voor ouders van kinderen 

met een beperking. Het aanbod omvat 47 modules, die afhankelijk van de plaatselijke situatie en 

behoefte, kunnen worden vertaald in een trainingsprogramma op maat. De modules zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=FlX4FlOrrXE
https://www.youtube.com/watch?v=FlX4FlOrrXE


gegroepeerd onder vijf kernthema’s: draagkracht, kennis, verantwoordelijkheid, relaties en 

toekomst. 

Van 8 tot en met 12 november hebben we een reis gemaakt en onze contactpersonen in 

verschillende steden ontmoet. We ervaren dat het contact op afstand, ondanks de mogelijkheden die 

er zijn via social media en digitale meetings, niet effectief genoeg is voor het werk dat wij doen. Deze 

reis hebben we gebruikt om de onderlinge relaties te versterken, te zien en te horen wat er speelt en 

afspraken te maken over onze activiteiten voor 2022. We bezochten Lviv, Kharkiv en Poltava. Bij de 

ontmoetingen in Lviv was ook onze contactpersoon uit Odessa aanwezig. Vanwege corona zagen de 

contactpersonen uit Uzzhorod en Rivne af van een ontmoeting en konden we ook onze 

contactpersoon uit Kiev niet ontmoeten. 

In Kharkiv is een interessante verbinding ontstaan met de medische universiteit. Professor Olena 

Riga, voortrekker voor palliatieve zorg aan jonge kinderen, wil graag met ons samenwerken om 

onder medische studenten en beroepsbeoefenaars een gedragsverandering ten aanzien van ouders 

te bewerkstelligen. Deel van onze reis was daarom ook een bezoek aan de staf van deze universiteit. 

Online is op 18 maart 2021 een presentatie gegeven op het scientific practical conference of 

Pediatrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ambitie 

Met de opbrengsten van onze gesprekken in november maken we voor 2022 een jaarprogramma 

voor oudergroepen in Poltava, Odessa, Lviv, Uzzhorod en Rivne. Voor Kharkiv zijn we met de staf van 

de medische universiteit in overleg over een jaarprogramma dat in samenwerking wordt uitgevoerd. 

Deze voornemens vormen een behoorlijke uitdaging voor ons. Zowel in het vinden van de benodigde 

tijd als de benodigde middelen. Toch gaan we ervoor omdat we erin geloven. Want we zien in de 

praktijk het resultaat van ouders die samenwerken en samen vechten voor betere zorg en onderwijs 

voor hun gehandicapte kind.  

Daarom willen we ons werk ook uitbreiden. Oekraïne is een groot land en in veel meer steden dan 

waar we nu al actief zijn, is dezelfde behoefte aan samenwerkende ouders aanwezig. Het is met 

name met het oog op deze ambitie dat we hopen dat de werving bij vermogensfondsen in 2022 tot 

resultaat mag leiden. 

De kennis die we door middel van de training ontvangen is erg 

belangrijk voor de medische gemeenschap. Want we zitten midden 

in het proces van een paternalistisch post Sovjet medisch model 

naar een model waarin we als medici veel meer gezamenlijk met 

ouders moeten optrekken.  

Ik geloof dat samenwerking met Parents² ons in de gelegenheid 

brengt om een grote stap in deze richting te zetten en wezenlijk te 

kunnen bijdragen aan de noodzakelijke mentaliteitsverandering 

van professionals in de zorg voor kinderen in Oekraïne.  

Olena Riga, hoogleraar en kinderarts verbonden aan de Nationale 

Medische Universiteit te Kharkiv 



7. Financieel verslag 

Staat van baten en lasten over 2021 

bedragen in euro 

BATEN  Resultaat 2021 Resultaat 2020 

    
Bijdragen van fondsen  0 0 
Giften van particulieren  3.132 2.570 
Giften van kerken  1.398 0 
Opbrengsten uit acties  0 553 
Bijdrage voor project Rivne  1.100 1.500 
    

Totaal baten  5.630 4.623 
    
LASTEN    

    
PR- en communicatie  1.262 648 
Reis- en verblijfskosten  2.866 0 
Bank- en administratiekosten  145 126 
Bestuurskosten  583 0 
Personele kosten  600 0 
Bijdrage aan project Rivne  1.000 1.500 
    

Totaal lasten  6.456 2.274 
    
RESULTAAT  -826 2.349 

 

             

Balans  

bedragen in euro 

Activa 31-12-
2020 

31-12-
2020 

Passiva 31-12-
2020 

31-12-
2020 

      
Rabobank 2.699 3.580 Eigen vermogen 2.654 3.580 
Kas (Oekraiense grivna) 55 0 Te betalen aan 

projecten 
100 0 

      
 2.754 3.580  2.754 3.580 

 

 

Toelichting 

Ten opzichte van 2020 zijn de giften van particulieren sterk toegenomen. Ook hebben een tweetal 

kerken, de GKV Ede en de CGKV Woerden, een bijdrage gegeven. Helaas is er dit jaar geen statiegeld 

actie voor onze stichting gevoerd. 



De kosten voor PR en communicatie zijn aanmerkelijk hoger in verband met het maken van een 

promotiefilm voor fondswerving.  

De reis- en verblijfkosten betreffen onze reis in november. Deze reis is door omboekingskosten fors 

duurder uitgevallen omdat we door corona maatregelen genoodzaakt werden onze terugreis te 

vervroegen. 

In de post bestuurskosten is onder andere de bijdrage voor de aansluiting bij het CPOE opgenomen. 

Personele kosten betreft de vergoeding aan de vertaler die het document met ons trainingsaanbod 

voor onze contactpersonen in Oekraïne heeft vertaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Overige gegevens 

Postadres  website   e-mail 

Doctor Kuyperlaan 4 www.parentsxparents.com info@parentsxparents.com  

3445CL Woerden 

 

fiscaal nummer (ANBI) kamer van koophandel  bank 

858081581   69960038   NL36 RABO 0327 7201 15 

 

 

 

Woerden, januari 2021 

 

     

René Hubregtse, voorzitter    Nellie Oversluizen, secretaris 

We vormden met elkaar een kleine groep ouders rond de dagopvang 

waar onze kinderen komen. Toen kwamen we in contact met andere 

ouders van kinderen met een handicap in deze stad. We besloten toen 

dat we met veel meer ouders moesten samenwerken. Want de vragen 

waar wij tegen aanlopen gelden niet alleen voor ons maar zijn 

problemen die gelden voor ieder gezin waar een kind met een handicap 

opgroeit hier in Oekraïne. De trainingen hebben ons kennis en 

vaardigheden gegeven om als ouders samen te werken. We zijn er van 

overtuigd dat we samen veel meer problemen bespreken en met succes 

oplossen. Op een hoger niveau en met verenigde krachten. 

Irina, moeder van Nazar 

 

http://www.parentsxparents.com/
mailto:info@parentsxparents.com

