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Zwolle, januari 2023 

Beste en zeer gewaardeerde begunstigers, 

Het is te doen gebruikelijk om in januari 

een terugblik te maken over het afgelopen 

jaar.  In februari ontvingen we van Pater 

Michael een mail om hulp. Er was een 

oorlog uitgebroken en mensen waren op 

de vlucht. Mensen zochten een goed 

heenkomen en aan alles was er gebrek. 

In de afgelopen maanden is er veel steun 

en hulp verstrekt. Hier wat getallen;  

105880kgkleding, 46197 broden, 9300kg 

babyvoeding, 88816 voedselpakketten, 

3000kg dierenvoeding 

 

Er is hulp geboden in 79 plaatsen samen 

met andere organisaties. 90750 km zijn er 

gereden met zo’n 110 vrijwilligers. U 

maakte het mogelijk dat Pater Michael kan 

helpen daar waar hulp nodig was.  

Uw genereuze bijdragen, groot en klein, in 

en van buiten de Zwolse gemeenschap, 

hebben geresulteerd in een totale bijdrage 

van €95.900 aan humanitaire hulp in 2022. 

Voor het project KIDS TO SCHOOL is er een 

bedrag van €9.330 opgebracht door de 

kinderen van de RK basisschool de Vlieger 

in Stadshagen.  

 

Dat de inzet voor de naaste door Pater 

Michael met zijn vrijwilligers gezien wordt 

blijk wel uit de erkenningen dit jaar. Zo 

ontvingen ze in Oktober de “ Veritas 

Splendor” en de “Verkhovna Rada “prijs. 

In december  werd bekend dat ze de zeer 

prestigieuze prijs “Pro Dignitate Humana” 

ontvingen.  Zij ontvingen de prijs vanwege 

de inzet van Huis van St. Martinus, dat 

vecht voor een fatsoenlijk leven van 

iedereen die door levensmoeilijkheden  in 

de knel zijn geraakt.  

In december kwam er een verzoek van 

Pater Michael of we een bijdrage konden 

leveren voor de aanschaf van een 

geïsoleerde tent. Er was een veldkeuken 

geleverd bij St Maartenhuis waardoor 

mensen uit Fastiv zich konden warmen en 

iets warms tot zich nemen (bv. soep).         
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De werkgroep heeft €6.000 vrij gemaakt 

uit de reserve voor dit doel.                                                                      

Voor de St. Nicolaas- en kerstactiviteiten 

heeft de werkgroep €2.000 beschikbaar 

gesteld uit reserve. 

 

 Ter gelegenheid van kerst is er voor Paus 

Franciscus een speciaal cadeau gemaakt 

door kinderen en de volwassen bewoners 

van Huize St. Martinus, die sinds de eerste 

dagen van oorlog in het huis wonen. Een 

duif met gespreide vleugels, waarvan er 

een verbrand is, met een metalen 

fragment van een Russische raket, alsof hij 

een dodelijke wond op zijn zij heeft. Deze 

wond vertegenwoordigt het land 

Oekraïne, aan de andere kant zijn de 

beschilderde vleugels bloemen, zo 

kleurrijk als van een hoop van een kind op 

een toekomst zonder oorlogen. 

  

       

      Het afgelopen jaar markeerde het lot 

van veel mensen met de gruwel van 

oorlog, tranen en migratie en duizenden 

doden, maar het was ook een jaar van 

ongelooflijke solidariteit. 

Iedere euro gaat 1-op-1 via Pater Michael 

naar de mensen die het het hardst nodig 

hebben. 

Daarom vraag ik u uw om hulp ook in 

2023. U maakt het mogelijk dat Pater 

Michael kan helpen daar waar hulp nodig 

is! Ook kleine bijdragen zijn van betekenis 

voor anderen. 

Samen is het mogelijk om hoop en 

tastbare hulp mogelijk te maken. 

  

        Piet Neeft 

Werkgroep Vrede en Gerechtigheid 
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