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Stichting Sta Op Voor Kinderen ondersteund kwetsbare kinderen en gezinnen. Onder onze aandacht werd
het volgende project gebracht. Het betreft een project die jongeren in de Oekraïne ondersteund en helpt hen
een volwaardiger toekomst te verkrijgen.
Het Nefelejcs revalidatiecentrum in de Oekraïne is in de afgelopen jaren mede door Nederlandse
ondersteuning volledig gerenoveerd en uitgebreid. Op dit moment biedt het centrum hulp aan 52
gehandicapte kinderen. Kinderen die, door schaamte en gebrek aan kennis vaak verstopt worden voor de
samenleving, krijgen hier een kans zich te ontwikkelen. Daarnaast worden ouders en familieleden kennis
bijgebracht over lichamelijke en geestelijke gehandicaptenzorg.

Rehabilitation Center Nefelejcs in Mezővári

De huidige situatie

Zoals u in onderstaande brief kunt lezen is er nog een tekort van € 7.000,- voor de totale afwerking van de
verdieping, onder andere voor vloerbedekking, schilderwerk en een deel van de arbeid:

Lijst van benodigdheden:

Financial report calculation of upstair 3 rooms
(Nefelejcs Day Care Center Mezővári)
Labor work
1. Gipsym boardering of the ceiling, coloring, polishing, - 100
m2x270 hrn=27.000 hrn
2. Gypsum boardering of the walls, polishing, coloring - 80
m2x320=25.600 hrn
3. Flooring - 55 m2x200= 11.000 hrn
4. Isolation - 180 m2x35= 6300 hrn
5. Canning of pillars, to install doors and windows, to color
doors and windows - 7500 hrn.
6. Tiling - 20 m2 x250=5000 hrn.
7. Polishing of wooden pillars and coloring - 4000 hrn.
8. To install the heating system - 8 ponits x 1000=8000 hrn
9. Electrical works - 6000 hrn.
TOTAL: 104.400 hrn.
Material costs:
- gipsym board - 14.000 hrn.
- floor materials, boarder bar - 17.000 hrn.
-isolation materilas - 9000 hrn.
- glue, acryl color, gipsym, corner bars, start and finish gipsym12000 hrn.
- one door, 20m2 tile, glue, wll joint - 11.000 hrn.
- twists, net and some small necessary things - 4000 hrn.
- radiators, boiler, towel drier, heating tubes, idioms - 16.000 hrn.
- lamps, electric cables, switches, plugs - 5000 hrn.
TOTAL: 83.000 hrn.
TOGETHER 187 400 UAH=7 000eur
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Stichting Sta Op Voor Kinderen wil uw organisatie vragen bij te dragen in de vorm van een gift voor
de afronding van dit mooie initiatief in de Oekraïne.
Bijdragen kunnen overgemaakt worden naar:
Stichting Sta Op Voor Kinderen
IBAN: NL83 INGB 0009 5227 62
o.v.v. Oekraïne project
Wanneer u bijdraagt aan dit project zult u op de hoogte gehouden worden, Sta Op Voor Kinderen zal zich
verantwoorden ten aanzien van de besteding van uw bijdrage.

Namens de jongeren in Rehabilitation Center Nefelejcs in Mezővári wil ik u bedanken voor uw
interesse,
In afwachting van een positieve voortzetting verblijf ik.

Met vriendelijke groeten,
Gesina van der Pols
Voorzitter,
Stichting Sta Op Voor Kinderen.
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