Jaarverslag CUC 2021
Inleiding
Het Colmschate Ukraine Contact (CUC) is een initiatief van de Protestantse Gemeente te
Colmschate/Schalkhaar in samenwerking met andere kerken in de regio.
Dit jaarverslag beschrijft voor het CUC wat er zoal aan activiteiten heeft plaats gevonden in 2021,
maar ook de structureel en periodiek terugkerende activiteiten, zoals de jaarlijkse zomerreis.
Om een beeld te geven van de activiteiten buitenom de jaarlijkse zomerreis is een overzicht van de
activiteiten meegenomen in dit verslag.
Doelstelling
Het CUC heeft als doel om jongeren (16 +) van de Ichtuskerk, andere kerken in Deventer én niet
kerkelijke jongeren met elkaar te verbinden, met die jongeren kleinschalige duurzame hulp en
ondersteuning te bieden aan lokale scholen en instellingen in West Oekraïne en ze zodoende ook
in contact te brengen met de Oekraïense jeugd.
We geven hiermee op een actieve manier en in de praktijk invulling aan hoe we als PGCS een
bijdrage willen leveren aan een betere wereld én we blijven hierdoor in contact en verbinding met
de jongeren.
De Zomerreis
Elk jaar gaat er in de zomer een groep jongeren met begeleiders naar Oekraïne om daar te helpen
Deze jaarlijkse zomerreis is de belangrijkste activiteit van het CUC. Helaas is in 2021 net als 2020
de zomerreis niet doorgegaan vanwege de Covid-19 pandemie.
Projecten
Er zijn dit jaar dus ook geen projecten uitgevoerd. We hebben een bedrag kunnen overmaken naar
het tehuis. Aan het eind van het jaar hebben we de balans opgemaakt en bleek er weer een mooi
bedrag aan giften binnengekomen. Dit bedrag, aangevuld tot 4000 euro is na de jaarwisseling
overgemaakt naar het kindertehuis en de school in Barkaszo. Omdat dit na 1 januari is gedaan zal
het in de jaarrekening van 2022 zichtbaar zijn.
Activiteiten
Vanuit het CUC worden er voor de deelnemers van zomerreis diverse activiteiten georganiseerd:
Die zijn dit jaar ook allemaal niet door gegaan. We hebben nog wel contact met de jongeren via
sociale media en er zijn een paar online activiteiten geweest.
Acties
Om deze projecten te financieren zijn er het gehele jaar diverse acties uitgevoerd. Minder dan
andere jaren, maar gelukkig nog wel een aantal:
- Tientjes actie (voorjaar)
- Oud IJzer (gehele jaar)
- Cake verkoop (gehele jaar)
- Deelname aan de Colmmarkt (september)
- Oliebollenverkoop (december)
Bestuur CUC
Het bestuur van het CUC vergadert maandelijks en bestaat uit de volgende leden:
- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- PR & Voorlichting
- Jeugd en acties

