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STEUN AAN ONZE PARTNERPAROCHIE IN BRODY 

Brody en onze parochie 

2007 

Het initiatief werd in juni 2007 gelanceerd in de parochieraad met een presentatie. 

Dankzij een deel van de opbrengst van het Herfstfeest 2007 stuurden wij einde november 2007 (via 

Wereld Missiehulp) een container winterkleren. Op 28 november werd de vrachtwagen geladen, en 

begin februari 2008 kwam de inhoud eindelijk toe! 

Tijdens het Herfstfeest en de Kersthappening 2007 werd telkens een kleine tentoonstelling over Brody 

ingericht.  

KSJ Striideburgh zamelde in het werkjaar 2007-2008 schoolgerief in. Tijdens de 

parochieraadsvergadering van september 2008 werd een Brodywerkgroepje samengesteld dat alle 

geïnteresseerden op de hoogte houdt van initiatieven. 

2008 

Een deel van de opbrengst van het Herfstfeest 2008 werd opzij gezet om noden in Brody te steunen. In 

de zaal werd een kleine expo opgezet. 

Enkele weken voor de Kersthappening op 13 december 2008 verschenen in het tuintje van onze kerk 

vijf paaltjes met daarop vijf grote vraagtekens. A rato van één per week werden die vraagtekens tegen 

de Kersthappening vervangen door de letters B, R, O, D en Y. Tijdens de Kersthappening 2008 was 

bijna heel de weekkapel gewijd aan een Brodytentoonstelling. Je kon er foto's en voorwerpen bekijken 

en voor één euro een kerstkaartje kopen dat Greet Zwysen ontwierp. Je kon het kaartje ter plaatse 

invullen en in de rode brievenbus stoppen. Caritas Brody verspreidt de kaartjes onder de families, in 

de hoop dat de mensen ook zouden antwoorden zodat er een correspondentie op gang zou komen. In 

de buitenstand van de parochie werden koekjes voor Brody verkocht: wie een zakje met de vijf 

correcte letters trok, mocht een prijs uitkiezen.  

2009 

Een tweede vrachtwagen met hulpgoederen voor Brody werd op woensdag 15 april 2009 geladen en 

vertrok op zondag 19 april omstreeks 7 uur in de morgen. De lading bestond uit 18 ton winterkleding, 

4 ton zomerkleding, 2 ton dekens en 10 fietsen.  

Van de opbrengt van het Herfstfeest 2008 droeg de parochie hiervoor € 4000 bij: € 2800 voor het 

vervoer en € 1200 aan Wereld-Missiehulp voor het sorteren, verpakken, laden en de administratie. 

Op zondag 19 april had de eerste  Brodynamiddag plaats in Bergheem. De ingrediënten: een 

Oekraïense maaltijd en enkele films. Bekijk enkele sfeerbeelden.Op woensdag 22 april arriveerde de 

vrachtwagen reeds ter plaatse in Brody! 

In september 2009 trok onze diaken samen met Wim Devriendt en Jan Schraepen naar Brody. Een 

geïllustreerd verslagboek van de reis is, zolang de voorraad strekt, tegen de kostprijs van 10 € bij onze 

diaken te bekomen.  

In december 2009 nam de Brodywerkgroep deel aan de Kersthappening. De koekjes en potloden 

(een idee en ontwerp van Greet Zwysen), gingen in het buitenkraampje vlot van der hand. In de 

weekkapel draaide het reisverslag en kon je kaartjes voor Brody posten.  
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2010 
Op zondag 25 april 2010 vond de tweede Brodynamiddag plaats. Bekijk het verslag in woord en 

beeld. Vier Oekraïense vrienden waren aansluitend een week te gast -.  

Tijdens de 11de Kersthappening op 11 december 2010 verkocht de Brodywerkgroep weer koekjes 

en speciale potloden.  

2011 

De opbrengst van het kraampje van de familie Henderickx tijdens de kaasavond op 8 oktober gaat 

integraal naar Brody: het gaat om 931.13 euro. 

Op donderdag 21 oktober 2011 vertrok een volledige trekker met oplegger naar onze 

partnerparochie in Brody. Bij navraag bleek dat het op dit ogenblik het meest voordelig was om het 

vervoer toe te vertrouwen aan een Poolse transportfirma. 

Ruim 19.000 kilogram hulpgoederen werden verzonden, dat is zowat de inhoud van een grote 

kledingwinkel in Antwerpen: 2000 kilogram dekens, 8000 kilogram zomerkleding, 6000 kilogram 

winterkleding, 150 kilogram sportkleding (voetbalshirts, -shorts en –kousen), 15 zakken 

platte  schoenen, 5 zakken schoenen met hakken en 20 zakken lederen laarzen. 

Alle textiel is geperst en verzonden in balen vancirca 70 kilogram. Het totaal aantal kilogram, zoals 

hierboven opgegeven, is dan ook een benaderend cijfer gebaseerd op het aantal balen. De schoenen 

zijn verpakt in zakken. Ze bevatten gemiddeld 25 paar schoenen. 

De kostprijs voor dit transport bedraagt 2.350 euro.Het laden van de vrachtwagen (met heftruck) 

duurde ongeveer ruim drie uur. 

Maandag 24 oktober kregen we van onze vrienden in Brody reeds bericht dat de vrachtwagen rond 

14 uur was aangekomen en gelost. De chauffeur had gewoonweg het weekend bij hem thuis 

doorgebracht. 

Omdat onze vrienden vooraf een importvergunning hadden kunnen bemachtigen, nam de passage aan 

de douane slechts enkele uren in beslag. Het lossen (zonder heftruck maar met tientallen helpende 

handen) was binnen de twee uur geklaard. Onze vrienden in Brody danken ieder van ons voor onze 

hulp.  

Op 10 december was de Brodywerkgroep op de Kersthappening buiten en binnen present met een 

stand. En de verkoop was succesvol! Het kraampje buiten, met Greet en Edith, bracht 201,70 euro op. 

Het binnenkraampje, gerund door leden van Paro-Sol, leverde 206,35 euro op. De verkoop op de 

Kersthappening was dus goed voor 408,05 euro. Tel daarbij de 931,13 euro inkomsten van het 

kraampje Henderickx op de  kaasavond. Er is dus nu 1339,18 euro bijeengespaard voor een volgende 

transport kledij. De Werkgroep droomt ervan tijdens het voorjaar opnieuw een vrachtwagen naar 

Oekraïne te kunnen sturen. De kostprijs voor een transport bedraagt circa 2.350 euro. 

2012 

De Werkgroep kon tijdens het voorjaar opnieuw een vrachtwagen naar Oekraïne sturen. 

Op zondag 3 juni 2012 had de derde Brodydag plaats. Dat was een voltreffer! 

De derde Brodydag mocht 75 aanwezigen noteren. En er werd 433 euro aan giften ontvangen. Dat is 

niet mis! 

Het eten was lekker en er heerste een toffe sfeer. Tijdens de entr’actes bracht Jozefa met haar 

accordeon de hele zaal aan het zingen. Op het repertoire de Vlaamse volksliedjes van weleer, goed 

gekend door het publiek! 

De tombolaloten gingen vlot van de hand; de verkoop ervan bracht 555,98 euro op. lles voor het 

goede doel: de financiering van een container kledij richting Brody.  
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2013 

In 2013 had de Brodynamiddag plaats op zondag 26 mei.  

Dit verslagje kwam in het parochieblad:  

"Affiches maken, uitnodigingen versturen, uitkijken naar de eerste inschrijving, prijzen bijeenzoeken, 

zangboekjes drukken, honderden lotjes in omslagen steken, tafels sleuren, kroketten tellen, cakes 

bakken, fruit schillen, servetten vouwen, menukaartjes maken,  stressen …en nog veel meer:  daar 

waren enkele bezige bijen de laatste weken mee bezig. 

En het viel in goede aarde! 97 aanwezigen hebben genoten van een superlekkere maaltijd, 

gezelligheid, muziek, zang, en een mega dessertenbuffet. Alle lotjes waren verkocht en menige 

bezoeker ging gepakt en gezakt huiswaarts. Blij en tevreden ? Wij hopen het. 

Wij hopen vooral dat we de mensen in Brody met de opbrengst weer een camion warme kleding 

kunnen bezorgen en een financieel steuntje kunnen geven aan de armsten. 

Aan iedereen: hartelijk dank! Greet Zwysen  

Reis naar Brody 
Tijdens de eerste helft van juli 2013 maakte een groepje een inleefreis naar de partnerparochie in 

Brody – West-Oekraïne. 

In verschillende afleveringen verschijnt het reisverslag in het parochieblad. 

2014 

Begin mei kon een lading hulpgoederen via Wereld-Missie Hulp naar Brodyvertrekken. 

De Brodydag financierde het transport en had plaats op 18 mei 2014 in Bergheem.  

Met een honderdtal sympathisanten zijn we ingegaan op de uitnodiging van werkgroep Brody en 

hebben we na de feestmis samen genoten van een rijk aanbod: aangenaam gezelschap, lekker eten, 

enkele liederen uitgevoerd door het OKRA-koor, een aangrijpend stuk film over de projecten van 

Caritas Brody en een tombola met (echt) mooie prijzen. Hiermee hebben we op een aangename 

manier het recente vervoer van een lading hulpgoederen naar onze zusterparochie in Brody 

gesponsord! Dat dit geen overbodige luxe is, zagen we in de film! 

Veel dank aan al wie zich voor en achter de schermen voor de Brodydag ingezet heeft. Bijzondere 

dank aan alle medewerkers: de kok van dienst Geert Weyn van restaurant Dôme, Stany Scheipers, 

Annemie Zwysen en Ria Coryns in de keuken, de KSJ-leden die de dienst verzorgden, de 

vrijwilligsters die lekker dessert gebakken hebben, Greet die alles coördineerde en niet in het minst de 

gulle deelnemers! 

2015 

 Op 22 maart hielden we onze jaarlijkse BRODYNAMIDDAG in Bergheem. Welkom vanaf 

11.30 uur. 

Wat een gezellige dag, zondag 22 maart j.l.! 

Zesenzestig aanwezigen met een hart voor onze vrienden in Brody konden genieten van lekker 

eten, samen zingen en babbelen, en spannend uitkijken naar een gewonnen prijs(je). 

Met de opbrengst hopen we voor de zevende keer een volle truck hulpgoederen naar Oekraïne 

te sturen. De situatie ginder blijft penibel, vooral voor de arme bevolking en nu ook voor een 

groot aantal vluchtelingen. 

Alle aanwezigen, ook wie niet aanwezig kon zijn maar met een gift steunde, alle medewerkers 

voor en achter de schermen zijn dan ook van ganser harte bedankt om van deze dag een succes 

te maken. 

Steunen kan het hele jaar door: door kleding in de containers van Wereld Missiehulp te 

deponeren, een centje in de speciale offerblok in de kerk te steken of een storting te doen op 

het rekeningnummer BE 39 7340 3940 2419 van de werkgroep Brody. 

Greet Zwysen 
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 Ook de catechesegroep van de parochie doet mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 

vervoer van hulpgoederen naar Oekraïne. Zij doen dit door KILOMETERS TE VERKOPEN.  

Meer informatie hierover vindt u op de speciale website (link hieronder). 

Op de website staat een raster van 20 x 20 = 400 vakjes. 

Eén vakje kost 10 euro. Als alles vol geraakt, zou dat 4000 € betekenen.  

 

 De opbrengst van beide initiatieven wordt besteed aan de financiering van een transport 

hulpgoederen naar Brody, dit jaar al voor de zevende keer. 

Opbrengst Brodydag 22 maart 2015 
De Brodydag van 22 maart jongstleden bracht een netto-opbrengst van 2.145,14 euro op voor onze 

partnerparochie in Brody. Tot nu toe bracht de kilometeractie van de vormselouders 3.580 euro op. 

Samen goed voor 5.725,14 euro. Met het geld kan een zevende container hulpgoederen verzonden 

worden en kan Caritas Brody de armsten weer even verder helpen.  

Hierbij willen wij dan ook iedereen die bijdroeg tot dit mooie resultaat, de aanwezigen en allen die 

een gulle gift schonken, van harte bedanken. 

De werkgroep Brody  

Transport hulpgoederen naar Brody 
Op dinsdagvoormiddag 9 juni is een nieuwe vrachtwagen voor Brody geladen: 19.630 kilogram 

kleding, schoenen, dekens ... ging op weg naar onze vrienden in Brody. 

Op vrijdag 12 juni is de vrachtwagen in Brody aangekomen en gelost. In Brody gebeurde het ontladen 

met mankracht en niet met de heftruck. 

Tien jaar geleden was één euro nog 6 Grivnas. Nu dus al 25. Dit wil zeggen dat voor ons alles 

goedkoper is geworden, maar voor de mensen daar is alles vier maal duurder geworden. 

Er is daar geen indexaanpasssing, dus de lonen hebben de inflatie niet gevolgd.  


