
Beleidsvisie Stichting Rusland Kinderhulp tot 2020. 

 

1 Inleiding 

Ruim 25 jaar na de kernramp in Tjernobyl is het gewenst om ons te bezinnen op een nieuwe strategie voor 

Stichting Rusland Kinderhulp. SRK heeft zich al jaren ingezet om Witrussische kinderen en hun gezinnen en 

familie te helpen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te verbeteren. Gemaakte keuzes moeten zo 

langzamerhand worden heroverwogen en een nieuwe strategie voor SRK moet daar waar nodig worden 

geformuleerd. 

 

Tijdens de SRK jaarvergadering 2012 in Putten is uitvoerig gesproken over de toekomst van de Stichting 

Rusland Kinderhulp. In de plenaire discussie hebben alle aanwezige werkgroepen de gelegenheid gehad om aan 

de hand van een paar stellingen hun visie te geven. 

Er is vervolgens afgesproken dat een commissie zich bezig zou houden met de verdere uitwerking van de 

resultaten en dat er verslag zou worden gedaan van de bevindingen.  

Het dagelijks bestuur van de SRK wil allereerst de welgemeende excuses aanbieden dat het er niet in is 

geslaagd deze toezegging na te komen. Door diverse omstandigheden zijn er vertragingen ontstaan waardoor 

het niet mogelijk was deze beleidsnota eerder beschikbaar te stellen.  

In opdracht van het SRK bestuur is een werkgroep “ Herstructurering SRK strategie” een aantal malen bijeen 

geweest om mede met de input uit de jaarvergadering een visie te formuleren welke de komende jaren als 

richtlijn van beleid voor de SRK gaat gelden. Wij hebben getracht antwoorden te formuleren op de volgende 

vragen; 

1. Hoe kunnen we de continuïteit van SRK waarborgen, kijkend naar enkele kwetsbare kenmerken van 

SRK. Ons doel is om te transformeren van persoonsafhankelijkheid naar persoonsonafhankelijkheid. Zo 

willen we bijvoorbeeld graag dat de organisatie-eenheden van SRK in Nederland en in Wit-Rusland ook 

blijven voortbestaan en goed blijven functioneren, indien door tijdelijke, langdurige of definitieve 

afwezigheid van een aantal prominente SRK-ers dat voortbestaan in gevaar zou kunnen komen.  

2. Hoe kunnen we de betrokkenheid en de invloed van de SRK-werkgroepen in den lande verder 

vergroten, opdat SRK een organisatie van ons allemaal wordt, is en blijft. 

3. Hoever kunnen en willen we gaan qua autonomie van de landelijke SRK-werkgroepen. Alle reeds 

aanwezige kaders en randvoorwaarden voor deze werkgroepen zouden jaarlijks moeten worden 

geëvalueerd en op grond daarvan gereviseerd. 

4. Hoe zal onze interne en externe communicatie in de komende jaren gestalte krijgen? Insteek is om 

van eenrichtingscommunicatie op te schuiven naar interactieve communicatie. Een multimediale 

aanpak met bijvoorbeeld een vernieuwde website in combinatie met een selectie van geschikte 'social 

media' kan SRK verder brengen in de richting van een op internet gebaseerde gemeenschap (Web-

Based Community).  

5. Het zou goed zijn om een SRK dienstenoverzicht te maken, waarin het totale aanbod van SRK zou 

kunnen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de busreizen, de visumhulp, de zomervakantiegroepen 

en de Kerstpakketten. Het SRK-dienstenpakket kan allicht ook verder worden geflexibiliseerd, in 

aansluiting op de wensen en behoeften van onze achterban. 

6. En vanzelfsprekend moeten we ook de financiering van SRK en van haar activiteiten goed borgen. Met 

de inzet en de creativiteit van de hele SRK-achterban zal het toch zeker ook lukken om als financieel 

gezonde stichting onze doelen en plannen te realiseren. 

7. Welke vormen van internationale samenwerking zijn in de komende jaren wenselijk en mogelijk? In 

Europees verband is al sprake van samenwerking. Wellicht kan dat verder vorm en inhoud krijgen? 



8. Een specifieke vorm van samenwerking die op termijn wel eens van cruciaal belang zou kunnen zijn 

voor de continuïteit van de kinderhulp van SRK, is de samenwerking van SRK met geschikte, 

bijpassende organisaties in Europa en Wit-Rusland. 

 

 

Het resultaat treft u in deze beleidsvisie aan. Het document is geen afgerond geheel. U dient het te lezen als 

een ontwikkeldocument. Een aantal zaken is nog in ontwikkeling. Op een aantal punten is nog aanvullende 

besluitvorming nodig. 

Het bestuur van de Stichting Rusland Kinderhulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Onze doelstellingen 

 

Stichting Rusland Kinderhulp (SRK)  

 De Bijbelse boodschap is richtsnoer voor het handelen van de organisatie. In Belarus wordt de hulp 

aangeboden aan kinderen zonder enig onderscheid in hun religieuze achtergrond. Zij worden wel op de 

hoogte gebracht van de grondslagen van waaruit SRK werkt. 

 Van alle SRK- gastouders en vrijwilligers wordt gevraagd die Bijbelse boodschap te respecteren en 

daaraan desgevraagd een actieve bijdrage te leveren. 

 Werkgroepen van SRK werken vanuit die christelijke achtergrond en wij laten onze gasten de motivatie 

zien die ons drijft. Voor SRK is het persoonlijk contact tussen de kinderen en tussen families een 

essentieel onderdeel van de organisatie. In de persoonlijke ontmoeting schuilt de kern van het 

opbouwen van relaties en de sleutel voor gemeenschapsopbouw. 

 SRK richt zich op de kinderen die leven onder druk van omstandigheden in Wit Rusland en die nog lang 

de sociaal-economische en sociaal-emotionele gevolgen en effecten op voeding en gezondheid 

ondervinden ten gevolge van de ramp in Tsjernobyl (1986). 

 SRK heeft ervaring en contacten opgebouwd in Wit Rusland en stelt die ervaring en projectconcepten 

graag ter beschikking ten behoeve van hulp in andere landen, maar zal daartoe niet zelf het initiatief 

nemen. 

 SRK stelt het welzijn van het kind centraal en de activiteiten van de stichting zijn er op gericht het 

welzijn van het kind te bevorderen. 

 SRK richt zich daarbij met name op het verbeteren van de gezondheid (met name fysiek, schoon 

voedsel en drinkwater, mentaal). 

 De aandacht van SRK richt zich zowel op kinderen die voor het eerst in contact komen met 

programma’s en projecten van SRK (dit is de eerste generatie) als op kinderen van die eerste 

generatie-kinderen (de tweede generatie en hun families), die op grond van langjarige persoonlijke 

contacten met de eerste generatie een band hebben opgebouwd met Nederlandse families. 

 Vrijwilligers die deze uitgangspunten respecteren en daaraan een positieve bijdrage willen geven, zijn 

van harte welkom. 

 SRK verkondigt als organisatie geen mening over de politieke keuzes in het land waar wij werken. 

 

3 Onze bestaansreden 

De legitimatie van waaruit de SRK zijn bestaansreden herleid is in discussie. Immers naarmate de kernramp in 

Tsjernobyl verder achter ons ligt is de maatschappelijke aandacht voor dit thema aan het verminderen. Een 

nieuwe generatie kinderen groeit niet meer op met de herinnering aan deze catastrofe. De negatieve effecten 

van de kernramp worden door sommigen steeds meer in twijfel getrokken en ook de wetenschap is niet 

eensluidend in haar oordeel als het gaat om de omvang van de huidige impact van de ramp 

Ook in de werkgroepen is deze discussie actueel. De vraag is of we onze oorspronkelijke doelstellingen nog 

willen en kunnen handhaven of moeten we de bakens verzetten en zoeken naar een nieuwe legitimatie van 

onze bestaansreden. In het bestuur hebben we hier uitvoerig over van gedachten gewisseld. Het zijn vragen die 

niet zo maar beantwoordt kunnen worden. 

De catastrofale ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl heeft vanaf het begin van de jaren ’90 een enorm 

gevoel van solidariteit en hulp op gang gebracht. In de loop van de tijd zijn de gevolgen van de ramp en de 

straling waarschijnlijk zowel onderschat als overschat. 

Wij zijn allemaal begonnen in de volstrekte overtuiging dat de gevolgen voor de gezondheid immens groot zijn 

en enorm veel mensen met name aan kanker zouden gaan leiden. Wij zijn inmiddels ruim 25 jaar verder. 

Wij en anderen brachten duizenden kinderen naar West Europa voor gezondheidsvakanties. Acht weken in een 

gezonde omgeving met goed voedsel, warmte en aandacht zorgde ervoor dat onze bleekneusjes weer 

opgeknapt naar huis gingen. 

SRK heeft al snel het werkgebied uitgebreid naar andere gebieden in Wit Rusland die niet als zwaar radioactief 

besmet zijn aangemerkt.  Wij volgden daarmee de mensen die uit de besmette gebieden waren geëvacueerd en 

steunden die gezinnen die met heel weinig vertrokken en elders een nieuw bestaan moesten opbouwen. 



Ook in die nieuwe werkgebieden troffen wij in steden en dorpen kinderen die ten gevolge van sociaal 

economische en politieke omstandigheden aan de rand van het bestaansminimum en vaak kansloos dringend 

hulp nodig hadden. Wit Rusland ontruimde na de ramp ongeveer 400 dorpen die inmiddels van de kaart zijn 

verdwenen. Honderdduizenden mensen werden geëvacueerd en de normen voor verantwoorde stralingsniveaus 

werden verhoogd toen uitvoering van dat evacuatieprogramma  niet meer haalbaar bleek te zijn. 

Zo zijn wij actief geworden in heel Wit Rusland en daarbij maken wij geen onderscheid meer in Tsjernobyl 

slachtoffers en de anderen. Het is ons volstrekt duidelijk geworden dat het niet doenlijk, niet sociaal en 

menselijk niet verantwoord is om iemand die door straling kanker heeft gekregen te helpen en het buurmeisje 

dat niet die door een andere oorzaak ziek is geworden. Wij hebben ook nooit de splitsing willen maken tussen 

mensen die wel of die niet tot onze christelijke achtergrond behoren. Wij hebben geholpen en wij helpen waar 

dat nodig is.  

Er is na de kernramp in Tjernobyl veel onderzoek gedaan. Dat geldt voor de Wereld Gezondheidsorganisatie, 

voor het Internationaal Atoomagentschap als voor tientallen en misschien honderden nationale en 

internationale onderzoeksinstituten. Geconstateerd moet worden dat de resultaten van die onderzoeken soms 

aan zware kritiek zijn blootgesteld en dat de resultaten elkaar soms behoorlijk tegenspreken.  Vanaf het begin 

is er onenigheid geweest over het aantal directe in indirecte dodelijke slachtoffers, het aantal gevallen van 

kanker en andere ziekten.  Belangrijke organisaties twijfelen openlijk aan de informatie die de WHO verstrekt 

en stellen dat de atoomlobby er voor zorgt dat belangrijke informatie niet wordt vrijgegeven. 

Vriend en vijand zijn het eens over het feit dat de ramp immense gevolgen heeft gehad. Is het al niet door 

directe schade aan de gezondheid dan is het wel op het gebied van psychisch welbevinden of op sociaal 

economisch gebied. 

Hoe dan ook is Tsjernobyl in het leven van de mensen in Wit Rusland een onderdeel van de dagelijkse 

werkelijkheid. Daar doet een onderbouwing met cijfers niet aan toe of af. En daar doet een politiek besluit dat 

de ramp verleden tijd is en het achterwege laten van nieuw onderzoek niet aan af.  Wij willen de mensen 

helpen die dat werkelijk nodig hebben ongeacht of zij aantoonbaar getroffen zijn door de gevolgen van de ramp 

of doordat zij in vergelijkbare omstandigheden zijn geraakt.  

Wij willen proberen de omstandigheden te verbeteren en omdat wij uit ervaring weten dat een 

gezondheidsvakantie enorm belangrijk is blijft dat een speerpunt van ons werk. 

SRK verbind Nederlandse en Wit Russische gezinnen waar dat mogelijk is om de kinderen daarmee betere 

toekomstkansen te bieden. Het motto dat wij 15 jaar geleden kozen “geef gij hen te eten” is tot op de dag van 

vandaag actueel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Onze diensten 

 

Evenals in voorgaande jaren hebben wij ook in 2012 op verschillende terreinen activiteiten uitgevoerd en verder 

ontwikkeld. De belangrijkste onderdelen zijn kinderuitwisseling programma's, kinderhulp naar en in 

ziekenhuizen, financiële adoptie voor o.a. studie, humanitaire transport en bouw- en landbouwprojecten. 

Eén van onze doelstellingen was het steunen van privé- landbouwers en het ontwikkelen van landbouw-

initiatieven. Wij organiseren o.a. seminars met Nederlandse trainers en bieden excursies aan. 

De landbouwprojecten met en bij scholen zijn zeer succesvol gebleken. Zo hebben wij voor scholen 

programma's ontwikkeld zodat zij producten kunnen verbouwen en verkopen. Wij hebben in 2012 

3 vrachtwagens aan humanitaire goederen naar Wit Rusland gebracht. In 2011 waren dat 6 vrachtwagens.  

 

In 2012 hebben 4 werkgroepen 120 kinderen naar Nederland gehaald tegen 5 in 2011. 

Daarnaast zijn er tijdens de zomervakantie en tijdens de kerst nog 555 kinderen naar Nederland gekomen. Ook 

zijn veel vrienden uit Wit Rusland uitgenodigd door de gastgezinnen. 

Door ervaring rijker en door de in de loop van vele jaren opgebouwde expertise is het nodig grenzen te stellen 

aan het geen we als stichting wel en niet willen ondersteunen. We constateren een vervaging in de 

verschillende doelen en werkterreinen die de werkgroepen ondersteunen en waarbij de SRK uitgangspunten 

niet meer strikt worden gevolgd. In de keuze welke hulpvragen te ondersteunen wil SRK zich laten leiden door 

het kind centraal te stellen in haar activiteiten en in te spelen op specifieke behoeften die van ons worden 

gevraagd ook als die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan kinderhulp.  

In het huidige dienstenpakket van de SRK treft u onder meer de volgende diensten; 

Kinderprojecten   Vakantie kinderen   Kerstkinderen 

Hulp aan (kinder) hulporganisaties      Schoolprojecten 

Agri projecten   Voedselpakketten    Renovatie scholen en internaten 

Humanitaire transporten  Hospice     Financiële adoptie 

Project begeleiding  Pendeldiensten/excursiereizen/busreizen Visumaanvragen 

Wij willen graag dat onze diensten worden afgestemd op de vraag. SRK probeert hierin de werkgroepen te 

ondersteunen.  

Bij de uitvoering van al onze projecten heeft de veiligheid voor onze kinderen een centrale plaats.  

SRK, haar vrijwilligers en de gastouders accepteren een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de 

kinderen. Ouders en families vertrouwen ons een aantal weken hun jonge kinderen toe en wij willen ons 

maximaal inspannen om dat vertrouwen waard te zijn. 

SRK gebruikt daarvoor een protocol dat met andere gastouderorganisaties en de overheid zijn opgesteld op 

grond waarvan inzicht bestaat in de maatregelen van het vertrek van de kinderen uit hun dorp tot aan de 

terugkomst. 

Kinderen worden in Wit Rusland op van tevoren afgesproken plaatsen door Help People overgenomen van de 

families en op de zelfde manier bij terugkomst weer overgedragen. SRK voert vrijwel alle reizen uit met een 

bus van de eigen organisatie en met eigen personeel. Op grond van regels van de Wit Russische regering is er 

bij iedere reis een verantwoordelijke (Wit Russische) begeleiding. 

In Nederland wenst SRK alleen maar kinderen onder te brengen op een manier waarop, in geval van een 

incident, het kind onmiddellijk uit een gastgezin of situatie kan worden gehaald. Daarvoor is het nodig dat SRK 

de juridische beschikkingsbevoegdheid maximaal heeft geregeld. 

Daarom hanteert SRK een strikte overeenkomst waarin dat is geregeld. Hoewel wel eens de vraag is gesteld of 

SRK de gastouders wel vertrouwd en het een gunst lijkt te zijn om kinderen op te vangen is er geen andere 

reden dan het nemen van onze verantwoordelijkheid en het adequaat kunnen ingrijpen in geval van een 

incident. Deze aanpak heeft zijn waarde (helaas) al bewezen. 



SRK wil vooraf een check van de gezinssituatie en SRK-vertegenwoordigers bezoeken dan ook vooraf de 

gezinnen. SRK vraagt van de gastouders en hun gezinsleden een Verklaring omtrent het Gedrag (code 40).   

SRK wil dat de kinderen de mogelijkheid hebben om contact te leggen met Russisch spekende begeleiders of 

contactpersonen. 

SRK-vertegenwoordigers spreken met de kinderen over hun welbevinden in de gastgezinnen. SRK heeft een 

vertrouwensarts. SRK zal altijd aangifte doen van gesignaleerd kindermisbruik. 

Hoewel het protocol “In Veilige Handen” nog niet is getekend handelt SRK op de meeste punten strenger dan 

volgens die regels wordt gewerkt.  

Wij realiseren ons dat wij met alle maatregelen die zijn genomen geen 100% veiligheid kunnen bieden. Met de 

leden van onze werkgroepen en de altijd betrokken gastouders denken hebben wij wel een manier van werken 

ontwikkeld waarbij het niet veel beter lijkt te kunnen. 

 

5. Wensen van de werkgroepen 

De SRK organisatie is gestadig gegroeid en omvat thans de volgende onderdelen: 23 werkgroepen in 

Nederland, die zich bezig houden met fondswerving en de organisatie en financiering van tijdelijke opvang in 

Nederland van kinderen, het organiseren van bezoek-reizen van gastgezinnen aan de Wit Russische 

gastkinderen alsmede met het opzetten, financieren en begeleiden van diverse hulpprojecten in Wit Rusland. 

Betrokkenheid/invloed werkgroepen 

Tijdens de jaarvergadering in Putten is door vele werkgroepen de wens geuit voor een betere en frequentere 

communicatie met de landelijke stichting in Hollandscheveld.  

Hierin zal worden voorzien door; 

 Een bestuurslid welke zich met name richt op relaties met werkgroepen en een schakel vormt tussen 

de werkgroepen en het bestuur.  

 

Zelfstandigheid van de werkgroepen 

Eigen initiatief wordt gewaardeerd en moet gewaardeerd zijn, maar we dienen onderling wel goed de interne 

regels vast te leggen. Het landelijk bestuur heeft een leidraad vastgesteld voor werkgroepen en vrijwilligers.  

Een pakket kaders en randvoorwaarden, jaarlijks geëvalueerd, gereviseerd en voortdurend gehanteerd. 

Voorkomende cases worden getoetst aan deze kaders en randvoorwaarden.  

In de leidraad is onder meer vastgelegd;: 

 Politiek geïnspireerde stellingen zijn aan het bestuur en niet aan de werkgroepen 

 De activiteiten moeten passen binnen de door SRK gestelde kaders 

 SRK-logo mag gebruikt worden binnen de afspraken  

 Afspraken voor het maken en het gebruik van een web-site 

 Er is een vorm van verplichte winkel nering (samen uit, samen thuis) 

 Bevoegdheden van werkgroepen vastleggen/omschrijven 

 Subsidieverzoeken centraal 

 Wil men anders, of meer; dan even goede vrienden; richt een eigen stichting op met een andere naam 

en we kijken waar we samen kunnen werken 

Wij stellen voor om met de werkgroepen in gesprek te gaan over de randvoorwaarden. Wij gaan er daarbij 

vanuit dat er waarschijnlijk in de grote vrijwilligersorganisatie een grote mate van overeenstemming is over de 

basis-randvoorwaarden.  

 

 



6. Communicatie 

 

Hoe zal onze interne en externe communicatie in de komende jaren gestalte krijgen? Insteek is om van 

eenrichtingscommunicatie op te schuiven naar interactieve communicatie. Een multimediale aanpak met 

bijvoorbeeld een vernieuwde website in combinatie met een selectie van geschikte 'social media' kan SRK 

verder brengen in de richting van een op internet gebaseerde gemeenschap (Web-Based Community).  

 

De volgende punten willen we oppakken. 

 De aanstelling van een landelijk bestuurslid die verantwoordelijk is voor de coördinatie met de 

werkgroepen.  

 De communicatie van de werkgroepen (CVK) naar de plaatselijke gastouders verdient maximale 

inspanning, want gastouders zijn onze ambassadeurs. Daarnaast zorg voor vrijwilligers en 

financieringsbronnen die ons werk mogelijk maken. 

 Jaarboek (moet vooral blijven) 

 Social media/Facebook/Twitter > wordt breed en intensief ingevoerd en de insteek is daar vooral 

interactief gebruik van te maken. 

 Betere informatie uitwisseling tussen SRK en de werkgroepen en andersom.  

Voorstel in ieder geval: SRK moet het risico nemen om een belangrijk deel van de communicatie uitwisseling te 

laten plaatsvinden via de sociale media. Dat bespaart in elk geval aanzienlijk minder werk op het SRK-kantoor 

en bevordert uitwisseling van in de organisatie gevonden oplossingen/mogelijkheden.  

 

 

7. Nationale en Internationale samenwerking 

 

Nationale samenwerking 

Er zijn in Nederland nog plm. 40 Tsjernobyl-initiatieven die elk vanuit hun eigen achtergrond bezig zijn hun 

werk. SRK staat open voor samenwerking en is bereid om de eigen mogelijkheden in te zetten voor initiatieven 

van anderen. SRK stelt informatie die van belang kan zijn voor anderen ter beschikking. Meest in het oog 

springt het aanbieden aan gastouders van andere organisaties om hun kinderen en vrienden uit te nodigen en 

de reizen voor hen te organiseren. Omdat SRK een groot belang toekent aan het verstevigen van contacten 

tussen families zal deze faciliteit in de komende tijd breder onder de aandacht worden gebracht. 

SRK gaat bij de samenwerking uit van het principe “de ene hand wast de ander”.  SRK neemt geen initiatief om 

tot een landelijk samenwerkingsplatform te komen hoewel een brede vorm van samenwerking wel van belang 

wordt geacht. 

Internationale samenwerking. 

De relaties tussen Wit Rusland en de EU hebben dagelijks invloed op de manier waarop wij kunnen werken. Dat 

uit zich onder ander in de complexe visumproblematiek en de zeer beperkte mogelijkheden om projecten 

ondersteund te krijgen  en uit te kunnen voeren. 

Internationale samenwerking is alleen daarom al nodig. In de afgelopen jaren zijn er veel contacten gelegd die 

meestal niet tot structurele vormen van samenwerking hebben geleidt. 

Sinds enkele jaren wordt samengewerkt met IBB-Dormund. Deze organisatie is ontwikkeld als een 

coördinerende instantie en staat vanuit hun (kerkelijke) achtergrond dicht bij de doelstellingen van SRK. IBB 

heeft het initiatief genomen om Europese organisatie samen te brengen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting 

van een Europees samenwerkingplatform European Chernobyl Network (www.ecnchernobyl.eu). SRK neemt 

daarin deel. 

Vanuit deze samenwerking wordt gezamenlijk actie ondernomen ten aanzien van visumproblematiek, subsidies, 

vertegenwoordiging naar nationale en Europese organen. 

http://www.ecnchernobyl.eu/


De verscheidenheid in achtergrond en doelstelling van de participerende organisaties brengt ook mee dat in de 

samenwerking accenten gelegd worden op onderwerpen die de een meer aanspreken dan de ander. In de 

verschillende landen ligt het accent op het beperken van kernenergie en verantwoordelijkheid voor het milieu 

terwijl dat in Nederland nauwelijks een thema is bij de Tsjernobyl-initiatieven. Tijdens een aantal conferenties 

en vanuit verschillende organisaties is aandacht gevraagd voor de positie van de zgn. liquidatoren. Zeker de 

mensen die zich in de eerste dagen en maanden na de ramp hebben ingezet om het vuur te bestrijden hebben 

door hun inzet onmiskenbaar een veel grotere ramp voorkomen.  

Men name deze mensen en hun families ondervinden de meest ingrijpende gevolgen van de ramp. Er is vanuit 

het Europese initiatief actie ondernomen om hen de ruimte en de mogelijkheden te geven hun verhaal te doen 

en aandacht te vragen voor de omstandigheden waarin zij moeten leven.  In 2013 zal in de week van 26 april 

in de deelnemende landen aandacht gevraagd worden voor deze mensen.  SRK neemt deel aan dit programma. 

Samengevat: 

SRK wenst samenwerking in Nederland en biedt diensten en ondersteuning aan aan anderen maar zal geen 

initiatief nemen om een landelijk samenwerkingsplatform te ontwikkelen. 

Internationaal wordt de samenwerking vorm gegeven binnen het European Chernobyl Network en in de 

contacten met IBB Dormund.  

8. De toekomst van SRK en de samenwerking met onze partners in Belarus 

 

Help People, gevestigd in Minsk, een aan de SRK gelieerde Wit Russische 

hulpverleningsorganisatie. 

De organisatie verzorgt onder meer de lokale formaliteiten, legt en onderhoud 

contacten en organiseert, coördineert  en controleert diverse zaken in Wit Rusland met 

betrekking tot de diverse hulpprojecten. 

 

HTT, gevestigd in Minsk, is eveneens een aan de stichting gelieerde organisatie, die 

beschikt over een autobus en het vervoer verzorgt van de kinderen en hun begeleiders 

alsmede van dat van Nederlandse gastouders, die hun Wit Russische gastkind 

bezoeken. Ook verzorgen zij het vervoer van werkgroepen, die werkbezoeken aan het 

hulpgebied afleggen. In het werk is ook onderscheid te maken tussen de gevolgen voor de bedrijfsvoering en 

voor de overige activiteiten van de Stichting. 

Stichting Rusland kinderhulp is een stichting naar Nederlands recht. In Wit-Rusland is een non 

gouvernementele organisatie opgericht onder de naam Help People. Deze organisatie mag alleen humanitair 

werk doen. Voor de semi bedrijfsmatige activiteiten is een Wit-Russische BV opgericht. Die heeft de naam 

Holland travel trading. Onder deze privé BV vallen de chauffeurs en alle medewerkers van Help People. 

Binnen het bestuur van Stichting Rusland-Kinderhulp is nagedacht over de stappen die genomen moeten 

worden in geval van het uitvallen van sleutelfiguren binnen de organisatie. 

De Stichting Rusland-Kinderhulp heeft een bestuur en bij calamiteiten in de persoonlijke sfeer zullen de taken 

binnen het bestuur worden overgenomen. 

In Wit-Rusland zal naar Wit-Russisch recht gehandeld moet worden. Het bestuur van Help People bestaat voor 

een deel uit Nederlanders en voor een deel uit  Wit Russen. De feitelijke leiding berust bij de voorzitter van 

SRK. Binnen het bestuur van Stichting Rusland-Kinderhulp is afgesproken wie op zal treden, om in geval van 

een calamiteit, en zorgen voor vervanging binnen de organisatie van Help People. 

De Wit-Russische BV kon alleen maar opgericht worden door private personen. Holland Travel Trading staat dan 

wel voor 100% ten dienste van het humanitaire werk maar valt onder een ander type juridische aansturing. 

Er wordt in overleg met notarissen en juridische adviseurs onderzocht op welke manier gehandeld moet worden 

in geval van het wegvallen van Nederlandse sleutelfiguren 

 

Besproken tijdens de jaarvergadering van SRK in Putten op 26-1-2013 


