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Kinderhulp in Belarus • ПомощЬ Детям в Беларуси

SluitingSdatum 
vakantie kinderen

juni bussen  15 april
juli bussen  15 mei

Welkom
n i e u w e  w e r k g r o e p e n

Veenendaal,
Hardenberg en Westland
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Stichting Rusland Kinderhulp 

is een niet politieke, humanitaire 

hulporganisatie die zich met alleen 

vrijwilligers vanuit een bijbelse 

overtuiging al meer dan 15 jaar 

bezighoudt met kinderhulp in Wit-

Rusland. Haar zusterorganisatie Help 

People biedt hulp aan kinderen en 

oudere invalide mensen in een land 

waar dat nog steeds hard nodig is.

KANTOORADRES:
jan Bruins slotstraat 7,
7913 ZZ Hollandscheveld
Tel.: (0528) 34 11 04
Fax: (0528) 34 15 56
Internet: www.ruslandkinderhulp.nl
e-mail: info@ruslandkinderhulp.nl

RABOBANKREKENING:
3166.27.739
t.n.v. stichting rusland Kinderhulp

DOELSTELLING:
Het geven van humanitaire hulp op
Bijbelse grondslag aan de slachtoffers
van de Tsjernobyl ramp, in het
bijzonder in Wit rusland.

PROJECTEN:
Kinderhulp, bemiddeling bij
visumaanvragen, goederenhulp aan
ziekenhuizen, scholen, internaten en
bejaardencentra. Ondersteuning, 
onderwijs en agriprojecten.

SAMENWERKING MET:
1. Children in Trouble, Minsk
2. la strada, Vrouwen Organisatie
3. Tsjernobyl Kinderen, Belarus
4. Help People, zusterorganisatie

STICHTINGSBESTUUR
Voorzitter: Klaas Koops – Hollandscheveld
Penningmeester: jannes te Velde – Coevorden
Bestuursleden: Henk Kerssies – Hollandscheveld
 sjouke Vrij – Meppel
 Bert Oosting – Zuidwolde 
 richard den Dunnen – stiens
Bestuursadviescollege:  geert Metselaar, Harrie Huisjes,  

jan Koster, jeroen Welbergen
Medewerkster secretariaat:  Mirjam Koops, Thea Haanstra, Marina grootjans, 

anneke Zomer, Maya de Bruin, joke Morsink en 
jacky Feyer

Landbouwcoördinatie:  Henk Kerssies met medewerking van  
roelof te Velde en Hendrik jan Veltkamp.

Bus-organisatie: HTT - Minsk
MVO projecten en advies:  richard den Dunnen
Vertrouwensarts: Dr. a.l.H. Miellet (0528) 34 12 19

Inzameling van:
Humanitaire goederen:  Henk Kerssies
Kleding/schoenen/speelgoed:  riekie Boertien, Klaasje Otten, rika Kerssies, 

Mannie jonkman, Klaasje Mager en geertje de Vries
Selectie gastouder procedure: Klaas Koops
Redactie: Klaas Koops, richard den Dunnen

ADVIESORGANEN:
Ambassade van Wit Rusland ‘s gravenhage - Tel.: (070) 36 31 566
Assurantiekantoor Mulderij BV Hollandscheveld - Tel.: (0528) 34 17 11 (verzekeringen)
ALFA Accoutants BV Hoogeveen - Tel.: (0528) 26 22 31 (advies tegen betaling en 
belasting aangifte)
De Jong en Laan Belastingadviseurs - Tel.: (0528) 28 03 80

januari 2010 - verschijnt 1x per jaar

www.ruslandkinderhulp.nl
altijd actuele informatie
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• Voortaan Uw vrijwillige EXTRA gift via deze oproep. 

• NOOIT meer een extra bijlage >> Nooit meer extra kosten voor 

aankoop van de voorgedrukte acceptgiro kaarten. 

• We besteden Uw vrijwillige bijdrage 100% 

aan de zieke en invalide kinderen! 

U helpt ons en de kinderen enorm door het geven van een eenmalige gift.

U kunt uw gift overmaken op:

rabobankrekening: 3166.27.739

t.n.v. stichting rusland Kinderhulp o.v.v. uw naam en adresgegevens. 

Uw gift maakt een verschil

Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) 
biedt al bijna 20 jaar humanitaire 
hulp aan kansarme kinderen en hun 
gezinnen in Wit-Rusland. In de afge-
lopen 20 jaar is in Wit-Rusland veel 
veranderd. Wat onveranderd bleef, 
is de enorme armoede en uiterst ge-
brekkige voorzieningen in het land.

80% van de inwoners in Wit-rusland 
leeft ver onder de armoedegrens en 
gezinnen die te maken hebben met 
ziekte en/of invaliditeit worden, door 
het gebrek aan (sociale) voorzienin-
gen dubbel hard getroffen.

Ziekte en/of invaliditeit in een gezin 
in Wit-rusland is een regelrechte 
ramp. Verpleegkundige voorzienin-
gen zijn, zeker op het platte land, ge-
brekkig en zeer beperkt. Verzorging 

van een zieke komt voor rekening 
van de gezinsleden. Waar verzorgd 
wordt, kan niet gewerkt worden en 
waar niet gewerkt wordt betekent in 
W it-rusland: geen inkomen. Zie daar 
de neerwaartse spiraal waarin een 
gezin dan terecht komt. Het hoeft 
geen betoog dat met name de kin-
deren hier het hardst door getroffen 
worden. Het zijn deze kinderen en 
deze gezinnen die, ondanks alle ver-
anderingen in het land, nog steeds 
keihard aangewezen zijn op hulp van 
buitenaf.

srK heeft de mogelijkheid om 
kinderen financieel te ondersteunen, 
Nederlandse gezinnen kunnen direct 
gezinnen met hun ziek kind “adop-
teren”.

srK biedt deze vorm van hulp, al 
20 jaar. srK wil daarmee doorgaan. 
Maar we willen ook inspelen op de 
grote vraag om éénmalig een gift 
of collecte te bestemmen voor deze 
gedupeerde gezinnen. 

Daarom is het initiatief geboren om 
een algemeen FONDS voor zieke 
kinderen op te richten.

Wie bedenkt er een mooie treffende 
naam?

Wij gaan door! De kinderen en hun 
ouders in Wit-rusland verdienen dat.
srK vraagt daarom uw gebed, aan-
dacht en geld voor deze grote groep 
mensen die, zo relatief dicht bij huis, 
in zulke erbarmelijke omstandighe-
den hun weg moeten zien te vinden. 
srK heeft al jaren de leus, “geeft gij 
hun te eten…” 

U helpt toch mee !

Klaas Koops

Zieke kinderen in Wit Rusland, een drama!

Nieuwe initiatief! 
voor bedrijven, 

kerken, scholen en 
gemeenschappen.
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In februari 2009 zijn de zaden 
besteld die nodig waren voor de 
projecten, in maart en april hadden 
de scholen de beschikking over de 
zaden. 

sommige scholen hebben een plastic 
kas, andere scholen maakten zelf 
een klein kasje van plastic waarin 
de koolzaden gezaaid worden. In 
de vrachtwagen die in april naar 
Wit rusland is gegaan hebben wij 
naast de gebruikelijke humanitaire 
goederen ook plantuien en lely 
bollen (lely bollen gesponsord 
door v/d Heyden uit Vledder) 
meegenomen. In de derde week van 
april waren de documenten klaar en 
konden de scholen de plantuien en 
de lely bollen ophalen.

Op 14 en 15 maart zijn 
voorlichtingsdagen georganiseerd in 
Wit rusland voor scholen waar een 
agrarisch project gesponsord word 

door srK. er is gesproken over de 
ervaringen van afgelopen jaren. In 
onderstaande tabel een overzicht 
van het agri project over meerdere 
jaren. 

De ervaringen van het afgelopen 
jaar/jaren waren goed maar wat 
ons wel opvalt, is dat er weinig tot 
geen chemie gebruikt word, dit heeft 
mede te maken met het feit dat de 
mensen angst hebben voor chemie, 
zij kennen nauwelijks de voordelen 
van het gebruik hiervan.

De producten staan onder strenge 
controle dus er is wel iets voor te 
zeggen dat er weinig gebruikt word, 
Wat het meeste problemen geeft is 
de phytophtora en de coloradokever 
in de aardappelen. Phytophtora en 
de coloradokever vernielen al vaak in 
een vroeg stadium het gewas. 
In de rode bieten en de wortelen zien 
wij ook problemen maar deze zijn 

minder desastreus. De kool geeft 
vaak problemen met de rupsen.
In dit seminar hebben wij weer 
aangegeven dat met weinig kosten 
(gebruik chemie) een groot aantal 
problemen voorkomen kunnen 
worden, en zeker opbrengst 
verhogend werkt.

Het was een leerzaam moment 
waarbij veel aandacht was en een 
goede discussie. enkele scholen 
hebben gesproken over hun 
ervaringen met het project, hierin 
werd ook gesproken over de vaak 
noodzakelijke samenwerking met 
een privé boer of met de Kolchos.
Van verschillende reacties van 
directeuren hebben wij kunnen 
horen dat deze wijze van voorlichting 
erg op prijs word gesteld.

De scholen hebben documenten 
ontvangen die in de loop van het 
seizoen ingevuld moeten worden, 

Agrarische 
projecten 2009 
steeds meer 
deelnemers

jaar aantal 
projecten

Hectare aardappel 
(ton)

Kool
(ton)

Wortelen
(ton)

rode 
bieten (ton)

Komkom-
mers (ton)

Uien
(ton)

Opbrengst 
in euro

2005 18 26,898 87,555 37,678 13,664 24,452 1,73 66,384 30.723,66

2006 23 23,41 73,971 36,568 25,639 39,639 3,102 34,651 27.807,23

2007 27 33,087 93,087 42,441 19,802 43,661 7,12 27,35 40.831,03

2008 28 21,207 91,957 52,47 44,047 38,513 5,925 49,942 51.097,63

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat u naast het streven naar winst (pro�t) ook rekening houdt 
met het e�ect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat u naast het streven naar winst (pro�t) ook rekening houdt 
met het e�ect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 
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hierin moet o.a. bijgehouden 
worden welke handelingen op 
welk moment zijn gedaan verder 
moet bijgehouden worden hoe de 
weersomstandigheden zijn per dag 
over het gehele seizoen. 

Het weer in Wit rusland was dit jaar 
geheel anders dan andere jaren, in 
april en de eerste helft van mei was 
het erg droog. In de eerste week en 
in andere regio`s de tweede week 
van mei begon het te regenen. Het 
was erg koud en erg nat. Ook in de 
eerste week van juni tijdens ons 
bezoek was het koud (10-15 graden) 
en nat, op veel plaatsen stond water 
op het land. 

er waren regio`s waar de 
aardappelen nog niet waren gepoot, 
dit wordt nu wel erg laat.
De scholen waren erg blij met de 
lelies, ter versiering van de voortuin 
is het natuurlijk erg leuk maar er 
zijn ook scholen die straks proberen 
hiervan producten te verkopen. 
Bloemen zijn in Wit rusland erg 
duur.

Ons tweede bezoek was in juli, de 
algemene mening op dit moment 
is dat er veel werk gedaan is 
door de scholen maar dat de 
oogstverwachting slecht is. De 
oorzaken moeten worden gezocht in 
koud weer en veel regen. De eerste 

problemen met Phytophtora en de 
coloradokever zijn zichtbaar. 

Het derde bezoek was eind augustus 
begin september, de eerste 
producten zijn geoogst zoals de 
vroege kool en de uien. De resultaten 
zijn wisselend maar in het algemeen 
is de opbrengst laag.
Bij de school in Chizhaha is dit 
jaar wel chemie gebruikt tegen 
phytophtora en de coloradokever, 
zoals het er nu naar uitziet hebben 
die een zeer goede opbrengst aan 
aardappelen. Veel mensen uit het 
dorp hebben al gekeken naar de 
resultaten en hebben gezegd dat zij 
volgend jaar ook een behandeling 
willen toepassen tegen phytophtora 
en de coloradokever.

De lage opbrengst is voor een groot 
gedeelte veroorzaakt door het weer. 
gemiddeld waren de temperaturen 
lager en er is veel regen gevallen. er 
zijn nog geen opbrengst gegevens 
bekend, hopelijk is er voldoende 
product voor de komende winter, 
zodat de kinderen voldoende eten 
hebben.

Henk Kerssies, coordinator

MVO 
een project voor uw bedrijf? 

succes verzekerd!
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Kerken ‘leven in de brouwerij’
De handen en voeten 
rondom de werkgroep

Deze srK uitgave gaat naar ca. 2.500 kerken 
in Nederland. Ook de kerken van dorpen en 
steden waar een werkgroep is. We hopen dat 
er kerken en diaconieën zijn die weer leven 
‘in de brouwerij” willen brengen. succes, 
verzekerd ! 

Wat kan een kerkgemeenschap doen. Het zijn 
bijna altijd samenwerkende diaconieën die 
de projecten opzetten en dan uitvoeren in een 
lokale srK Werkgroep.
1.  Nodig een groep kinderen uit!
2.  Financieer een humanitaire vracht!
3.  ga met de jeugd een school opverven !
5.  Verzorg voor 5 jaren een landbouw project !
6.  wordt medefiancieer van ‘een dag van de 

glimlach” !
7.  geef een collecte voor voedselpakket !

Hier doen we het voor!!!

My name is Natasha.

sorry but I’m going to reply in english. My first real Dutch lesson will start tomorrow, the 21 september. at first I’m going to 

study Dutch for the whole year. and next year I’ll be able to write more in Dutch. 

 
Now I’m staying in Waddinxveen at my friends’. Next week I’m staying in the family of my other friends in Alphen. I’m looking 

for a room in leiden. But it looks like it is difficult to do. anyway I’m doing my best. 

 
I cannot tell a lot about your work of the organization from my own experience . as I mailed you before that with the help of 

your organization I got a possibility to come to Holland and meet my friends. 

 
But I think it’ll better if I tell you some words from the experience I have had . Of course I can start telling that the health of the 

children who have been to Holland for 8 weeks is better. Doctors can say about this subject much more than I can. I know that 

it helps and helps a lot. 

 
But I am sure in that fact when the children are coming to Holland and back their and most of their parents outlook is 

broadened. They get more practical knowledge about the world around them. I think it’s very useful for their life. Children 

can see the differences in countries, people and their habits. They get a new experience and the youth is more open then and 

likes to change something in their life. sometimes the people get a really support and they know they are not alone in the 

world. There are more people who would like to help them. 

 
 
Ok, I can continue more. But I don’t know for what you need this information and how much. If it’s not enough please tell me.

 
Kind regards, Natasha

alle geïnteresseerde mensen, gezinnen kunnen deze uitgave 
ontvangen.  Mede hierdoor kan er rond de werkgroep ook een 
vaste groep van gastouders en andere belangstellenden gevormd 
worden. Voor iedere werkgroep zijn er ongeveer 250 exemplaren 
beschikbaar die extra uitgedeeld kunnen worden. De gastouders en 
de donateurs ontvangen al een exemplaar. De verspreiding onder 
de andere geïnteresseerden kan eventueel vanuit Hollandscheveld 
verzorgd worden. Voorwaarde is dan wel een tijdige aanlevering 
van de namen en de adressen van de betrokkenen. De werkgroep 
kan er ook voor kiezen om de verspreiding zelf te verzorgen. Dit is 
dan tevens (weer) een mooi contactmoment tussen werkgroep en 
sponsor/belangstellende.

Dus donateurs en niet donateur, ontvangen allemaal deze uitgave, 
de donateurs hebben voordelen in bepaalde prijzen, dat is het 
verschil..
Hiermee bereiken we veel mensen die “achter” de werkgroep staan, 
dit is tenslotte ook erg belangrijk voor de plaatselijke werkgroep.
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Inkomstenopgave 
(salarisstrookjes) nodig bij het uitnodigen van volwassen

Vreemdelingenregistratie
We blijven ons inzetten om het 
bureaucratische en onoverzichtelijke 
gedoe rond de vreemdelingenregi-
stratie anders te krijgen. Het is zo dat 
ieder Wit russische gast zich binnen 
3 dagen moet melden bij de vreem-
delingendienst. Maar: de vreemde-
lingendiensten gaan daar per regio 
anders mee om. Bij de ene prioriteit, 
bij de ander afspraak maken, bij de 

ene alleen de volwassenen komen 
bij de ander: stuur maar een lijst. Bij 
de ene ligt het paspoort een week in 
een bureaula en bij de andere krijg je 
het gelijk mee terug. Met kerst kon-
den we iedereen centraal registreren 
bij de IND en die uitzondering was 
prima werkbaar. 
Wij hebben inmiddels leden van de 
Tweede Kamer benaderd om hier wat 

aan te doen. Het kan een stuk beter, 
het kan efficiënter en het kan veiliger 
voor onze gasten. 

Voorlopig geldt: binnen 3 dagen 
melden bij de vreemdelingendienst! 
De informatie daarover staat om de 
website van srK

Dit is europa! en dit is het resultaat 
van de schengenovereenkomst.

Voor mensen die europa willen 
bezoeken en daarvoor een visum 
nodig hebben is het nodig dat 
iemand garant staat voor de kosten 
van verblijf en terugkeer.
Voor werk is dat via het uitnodigende 
bedrijf geregeld.

er is een uitzondering voor 
toeristen. Die moeten in het land 
van vertrek aantonen dat ze over 
voldoende middelen beschikken 
en die laten zich hier bij het hotel 
inschrijven. Wij hebben er met de 
vreemdelingendienst en met de 
ambassade over gesproken om al 
onze volwassen bezoekers in te 
laten schrijven in een hotel en een 
toeristenvisum te laten aanvragen. 
Dat lukt niet: een belangrijk deel 
van onze gasten kan in Belarus 
niet aantonen dat men voldoende 
geld in de knip heeft, wij hebben 
geen toeristenbedrijf en de 
vreemdelingendienst pikt het niet 
dat wij de mensen fictief in laten 
schrijven in een hotel. 
Het is te link om toch een geintje uit 
te halen want een visum is alleen 
geldig wanneer de vreemdeling zich 
aan de regels houdt. en één keer 
gesnapt en je krijgt geen visum weer.

Blijft over: individuele uitnodiging 
door private personen met 
een garantstelling. Volgens de 
schengenovereenkomst moet de 
visa dienst zich er van vergewissen 
dat de ondertekenaar van de 
garantverklaring voldoende solvabel 
is. Dus in dit opzicht niets nieuws 
onder de zon.
Dat “vergewissen” deden de Duitsers 
tot nu toe niet extreem. Voor een 
paar jaar geleden zijn er hordes 
buitenlanders uit oost europa 
naar Duitsland gekomen. Na veel 
gedoe in het parlement heeft de 
Duitse regering beloofd de touwtjes 
stakker aan te halen. en zie hier het 
resultaat.

Men stemt in met het overleggen 
van drie salarisstrookjes. Dit of iets 
anders kan men vragen.
Ik denk dat je met een verklaring van 
een accountant of een bankgarantie 
ook een eind komt. Dan speelt het 
probleem van de salarisstrookjes 
niet.

Ik heb nog een mailtje uitstaan 
naar de Duitse ambassade met 
het verzoek om een praktischer 
oplossing.

Geert Metselaar

De handen en voeten 
rondom de werkgroep

U leest het dagelijks in de 
kranten: vrouwenhandel, 
uitbuiting, loverboys, prostitutie. 
Het lijkt dweilen met de kraan 
open. goed om te zien dat de 
toestroom uit landen als Belarus 
toch lager op de ranglijst is 
gekomen. Mensen zoals die van 
la strada werken er heel hard 
aan om er voor te zorgen dat 
jonge mensen in Belarus worden 
geïnformeerd over de gevaren en 
geholpen worden waar dat kan.
We gaan in 2010 verder met de 
samenwerking met la strada. 
jonge mensen voorlichten en 
helpen en het team steunen dat 
daar mee bezig is.

La Strada



8 jaarVerslag

Van 18 t/m 27 september 2009 zijn 3 
leden van onze werkgroep stiens e.o. 
naar Wit-rusland gegaan om zich te 
oriënteren voor een nieuw te starten 
project. 

Diverse zorginstellingen en scholen 
zijn bezocht. Bij sommige instellingen 
kregen we een waslijst met vraag naar 
goederen, van kleurpotloden tot elek-
tronische schoolborden, en anderen 
lieten ons vol trots zien wat zij kunnen 
bereiken door goed met een agrarisch 
project om te gaan. Zij verdienen hier 
geld mee wat zij vervolgens weer 
gebruiken voor reparatiewerkzaam-
heden. eén opmerking kwam toch 
steeds weer naar boven bij directies 
en leidinggevenden: een agrarisch 
project levert op, niet alleen geld 
maar ook een stimulans voor mensen 
die hier positief mee om weten te 
gaan. Het stimuleert! 

eén van de voorbeelden waar we ge-
weest zijn is een internaat in ryasno. 
een boardingschool waar ze kinderen 
opvangen die uit huis geplaatst zijn 

en niet meer terug kunnen naar de 
eigen families. Ook vangen zij sinds 2 
jaar verstandelijk beperkte kinderen 
op. In dit internaat leren deze, allen 
kansloze kinderen, om in de agrari-
sche sector te werken, ieder op zijn/
haar eigen niveau. Zo creëren ze 
kansen voor deze kinderen. Ze krijgen 
de kans om ook aan werk te komen 
en iets van het leven te maken. Het 
internaat biedt deze kinderen dus een 
toekomst. De staat is niet blij met dit 
soort scholen/internaten. 

De kinderen moeten teruggeplaatst 
worden in het gezin maar soms is 
dit door allerlei problematiek niet 
mogelijk. Zelf is dit internaat begon-
nen met hun eigen agrarische project. 
Wat hun hulpvraag is? een uitbreiding 
van hun agrarische project, een koe, 
paard misschien een varken. Precies 
dat soort hulp die de srK voor ogen 
heeft, aldus Klaas Koops. Natuurlijk 
is het niet makkelijk om zomaar een 
keuze te maken wat voor project je 
start. Daarom zijn meerdere plaat-
sen bezocht. scholen in Drybin die 

niet geholpen worden door de staat, 
scholen in omliggende dorpen die wel 
geholpen worden maar waarbij de 
financiële hulp niet toereikend is. 

Duidelijk is dat kleine dorpen rondom 
Drybin hulp krijgen omdat zich hier 
meer mensen moeten gaan vestigen 
en meer agrarische bedrijven moeten 
komen waardoor Drybin zelf armer 
wordt. een schrijnende situatie met 
gevolgen die diep doordringen in de 
woongemeenschap en de gezinnen. 
Om het nieuwe project enigszins te 
bekostigen, hebben we een ventactie 
gehouden. In samenwerking met 
Talant (organisatie voor verstandelijk 
beperkte mensen) zijn mooie produc-
ten verkocht. Kaarsen en kaarsenpot-
jes. een groot succes. 

Voor het complete reisverslag ver-
wijzen wij u graag naar onze website 
http://stiens.ruslandkinderhulp.nl

Werkgroep stiens e.o. Wina, gerrit, 
Diana, Ytsen en Tilly

een koe, paard misschien een varken
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In 2009 zijn 8 vrachten humanitaire 
hulpgoederen naar Wit rusland 
vervoert. 
De meeste goederen worden 
verzameld in Hollandscheveld, hier 
staat een container waarin een 
ieder kleding, schoenen, speelgoed, 
dekens, lakens enz. kan brengen, 
één voorwarde is wel, dat alles wat 
geleverd schoon en heel is.
1 x per week worden de gebrachte 
goederen gesorteerd, ingepakt en 
opgeslagen. Hier zijn gemiddeld 
5 à 6 dames elke week mee bezig.
Naast deze mogelijkheid hebben 
wij ook op locatie geladen, zoals bij 
scholen waar wij schoolmeubelen 
hebben geladen.

als er voldoende aanwezig is, wordt 
een afspraak gemaakt voor het 
laden.

Daarna gaat het onderweg naar Wit 
rusland. als de grenzen/douane zijn 
gepasseerd gaat het naar de plaats 
waar de goederen worden gelost.

Dit kunnen heel verschillende 
locaties zijn, de ene keer is het in 
een school een andere keer is het 
in een schuur. afgelopen jaar zijn 
de hulpgoederen naar de volgende 
plaatsen gebracht; 2 x naar Minsk,  
3 x naar stolin, 1 x naar 
Vergnedwinsk, 1 x naar schoemilino 
en 1 x naar Postavi. In totaal zijn 800 
m3 goederen verzonden.

als de vracht is gelost dan wordt 
eerst de opslagruimte verzegeld 
waarna alle documenten klaar 
gemaakt worden. Nadat de douane 
de goederen heeft vrij gegeven 
(gemiddeld na 1 maand) worden 
de goederen door de ontvangers 
opgehaald.

Wat is er dit jaar vervoerd naar BY, in 
grote lijnen;
Voor de lagere scholen 
• 115 schoolborden 
• 1326 stoelen 
• 1203 tafels
•  31 ziekenhuisbedden naar lokale 

ziekenhuizen.
• 300 dozen dekens (2759 kg)
• 105 dozen lakens (1489 kg)

Naar internaten, scholen, 
bejaardentehuizen en instellingen
• 178 dozen schoenen (2186 kg)
• 1364 dozen kleding (17838 kg)

De ontvangers zijn bijzonder 
ingenomen en dankbaar voor 
de geboden hulp. De goederen 
worden veelal verdeeld bij bekende 
organisaties zodat er maximale 
transparantie is op de verdeling. 
We danken de sponsoren, de 
vrijwilligers en de transport 
onderneming voor hun inzet. 

Humanitaire vrachten: 
van Nederland tot Wit Rusland

Henk Kerssies op zijn tractor, op weg naar weer een trailer vol met humanitaire goederen. Veel gebruikt 
school meubilair vind zijn tweede bestemming. Familie Kerssies is dagelijks bezig met het organiseren van 
jaarlijks 800 t/m 1000 m3 goederen met een fantastische bestemming, naast alle landbouwprojecten. 

Ook goed voor 
uw MVO project!

Sponsor ook één vracht, voor 
een betere wereld. 

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat u naast het streven naar winst (pro�t) ook rekening houdt 
met het e�ect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat u naast het streven naar winst (pro�t) ook rekening houdt 
met het e�ect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 
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Sponsorgelden 2009
Foodparcels - Sponsorgelden
stolin reg Onstwedde 2000
Miheevka leeuwarden 1000
Cancer kids Putten 2000
Cancer kids aalsmeer 1000
Cancer kids stiens 1000
Dribin Dronrijp 1000
Chasniki Den Ham 2000
Yuratiski Diever 1000
Berezino Bergentheim 1000
Verxnedvinsk Putten 2880
Mogilov stiens 500
Novaja Guta Koekange 1000
Bagdanovka  Hoek v Holland 1000
Verxnedvinsk Putten 2860
Cancer kids aalsmeer 1000
Dribin Dronrijp 1700
Cancer kids  Barneveld 500
Cancer kids Noordscheschut 2000
shumilino Zuidwolde 1080
Meubelen
Vergnedvinsk  Putten 2675
Verxnedvinsk Putten 2880
Keuken
shumilino Zuidwolde 7500
Project Smile voor kinderen die kanker overwonnen hebben

Dag van de glimlach srK 1000
Medicijnen
Luda Nieuwlande 1760
Ramen
school Kalinkovici Meppel 1386
Verbouwing
Bogdanovaka Hoek v Holland 26250

Agri projecten door de werkgroepen  
Chernavici rotterdam 750
suhopol, rovitzk, 
Murava Zwijndrecht 1500
Novaja Mjotcha Putten 750
Micheevka, Dribin leeuwarden 750
Telaki, Kuropolye, 
androny Hoogeveen 750
Vishemir Meppel 500
Kamen Nieuwlande 375
Tjomny les Dronrijp 500
Zhuravichi Noordscheschut 750

Humanitaire vrachten door de 
werkgroepen
Postavi Hoogeveen 3600
deellading Noordscheschut 700
Minsk  Barneveld 87,5
Postavi Hoogeveen 70
sumilino Zuidwolde 4192,8
Postavi Hoogeveen 1820
deellading Noordscheschut 665
Verxnedvinsk Putten 4289,6
Postavi Hoogeveen 350
Bagdanovka Hoek v Holland 2033
Postavi Hoogeveen 1783
  
Totaal	 	 ¤	97186,90	

Projecten overzicht
in Belarus 2009

The Brest area  23
The grodno area  11
The Vitebsk area  17

The Mogilyov area  11
The gomel area  12
The Minsk area  12

Total of projects 86



jaarVerslag 11

Planning van de groepen kinderen voor een verblijf 
van twee maanden 

Kerstkinderen opgave tot 15 augustus 2010

Nieuw: de groepen die hier één maand verblijven met herstellende kanker 
patientjes van de CIT organisatie, u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier!
 2010 Periode Kinderen komen uit

? december – februari 
rotterdam 5 maart – 24 april Chernavici
Meppel 2 april – 3 juni gomel oblast  
Vakantiekinderen Bus 6101 – 8102 Uit geheel Wit-Rusland
Zwijndrecht 1 september – 16 oktober Kabaki en Mezdoelesje 
Baarn 29 oktober – 11 december Bixov 
Kerstkinderen 22 december – 5 januari Uit geheel Wit-Rusland

 2011
? 10 december – 10 februari   
Den Ham 9 februari – 8 april Chasniki  
Hoogeveen 7 april – 2 juni Postavi  
Vakantiekinderen Bus 6111 – 8112
? 31 augustus – 29 oktober   
? 28 oktober – 10 december
Kerstkinderen kerstvakantie

 Busnr aankomst vertrek

60101 2 juni* 1 juli 
60102  9 juni* 8 juli
60103 16 juni* 15 juli
60104 23 juni* 22 juli
70101 30 juni 29 juli
70102 7 juli 5 augustus
70103 14 juli 12 augustus
70104 21 juli 19 augustus
70105 28 juli 26 augustus
80101 4 augustus 2 september 
80102 11 augustus 9 september

 Busnr aankomst vertrek

120101 ???? 22 december 5 januari

Kosten van diverse aktiviteiten
1.  een groep kinderen,  

PROJECT KOSTEN € 7.500  
(niet aansluitend € 9.000)  

2.  Busplaats (retour) € 175 
€ 215 voor niet donateurs  

3.  enkele reis € 90  
€ 110 voor niet donateurs

? - op deze plaats kan 
een werkgroep een groep 
kinderen reserveren.

schema van de pendeldiensten vanuit 
nederland (onder voorbehoud)

Vertrek Aankomst
2 februari 27 februari
6 maart 17 maart
18 maart 25 maart
3 april 9 april
10 april 16 arpil
17 april 23 april
1 mei 8 mei excursie Hoogeveen
9 mei 20 mei
21 mei 28 mei
9 september 16 september
17 september 24 september
25 september 6 oktober
7 oktober 14 oktober 
16 oktober 22 oktober
23 oktober 29 oktober
4 november 11 november 
12 november 19 november
20 november 27 november

Excursie bezoeken en 
groepsreizen

Niet alleen uw familie, school bezoeken maar iets 
zien van Wit Rusland !
1. Vakantie tocht, verblijf aan het mooiste meer 
in Belarus? 2. alle door uw zelf uitgezochte 
bezienswaardigheden kunnen worden bezocht? 3. 
Het onder begeleiding bezoeken van uw familie en 
daarna Minsk te bezoeken 4. U wenst te worden 
opgehaald uit riga? uit Moskou? alleen uw trein 
tickects regelen? 5. U wenst tijdens uw verblijf ver-
gezeld te worden door Duits of engels sprekende 
tolk 6. U wenst alle meren, musea, nationaal ballet 

te bezoeken? 7. Zend uw verlanglijstje naar ons 
secretariaat en onze medewerkers sturen u een 
voorstel van de mogelijkheden. 

Opgaven groepen: Voor werkgroepen ligt er een 
informaties gids klaar aangaande de organisatie 
van een dergelijke excursie reis. 
Deelname individuele personen: vier weken voor 
het vertrek moet uw aanmelding binnen zijn, i.v.m. 
het aanvragen van de visa procedure. De bussen 
rijden alleen bij voldoende deelname. 

Vertrek: altijd ‘s morgens vanaf Hollandscheveld: 
Aankomst: meestal rond de middag in Holland-
scheveld, i.v.m. het rijtijdenbesluit van het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. aanmeldingen 
(correspondentie) alleen schriftelijk per email, voor 
groepen ten 6 weken en voor individuele personen 
tenminste vier weken voor de vertrekdatum. Maar 
natuurlijk liefst eerder om geen ongewenste 
extra visum kosten te moeten maken. alle reizen 
geschieden op uw eigen risico, de srK is nimmer 
verantwoordelijk voor uw verblijf in het buitenland.

Meer mogelijkheden voor het ondernemen van Excursie reizen in Belarus 
Nieuw: de groepen die hier één maand verblijven met van kanker herstelde kanker patientjes. Ook dergelijke groepen zijn te 
organiseren. Zend uw aanvraag naar het srK secretariaat.

Verwerking van uw machtiging automatische 
machtiging: een veel voorkomende vraag 
is: wanneer worden de bedragen van mijn 
rekening afgeschreven? Hierbij een overzicht: 
Voor de vakantie kinderen begin mei, kerst-
kinderen begin november. Voor de donateurs 
bedragen zijn vier mogelijkheden zoals is 
aangegeven op de donateurs kaart. 
Per maand begin van elke maand
Per kwartaal begin van elk kwartaal
Per half jaar begin 1e maand en 6e maand
Per jaar begin 1e maand

De bussen aangemerkt met *, hier kunt u zich aanmelden voor 3, 2 en 1 we(e)k(en) vakantie voor
uw gasten. Wilt u dit duidelijk aangeven, zodat er geen fouten kunnen worden gemaakt. 
Dit zijn de enige bussen, anders kan echt niet.

Bevestigingsbrief van uw opgave voor de zomerkinderen ontvangt u in mei 2010, voor de kerstkinderen 
krijgt u dit bericht in november 2010.

SluitingSdatum 
vakantie kinderen

juni bussen  15 april
juli bussen  15 mei
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Wij hebben het financieel verslag 
2008, nadat de kascommissie 
hierover een positief oordeel heeft 
gegeven, vastgesteld. 
In dit jaarverslag hebben wij de 
resultaten van de werkgroepen 
verwerkt. Wij bedanken de penning-
meesters van de werkgroepen voor 
de aangeleverde gegevens. Op een 
paar uitzonderingen na verloopt de 
verstrekking van de boekhouding 
zonder problemen. Ook voor 2009 
rekenen wij op de medewerking 
waarbij wij met name aandacht 
vragen voor een goede verantwoor-
ding van de werkgroepen naar de 
achterban. Wij bedoelen hiermee dat 
de boeken zichtbaar moeten worden 
gecontroleerd door een kascommis-
sie. Wij werken als vrijwilligers met 
geld, verkregen uit giften, donaties 
en acties. De financiële gang van 
zaken is geen zaak van alleen de 
penningmeester. Het is een goede 
zaak dat ook andere betrokkenen 
inzicht hebben en zich verantwoor-
delijk voelen.

Het jaar 2008 is een moeilijk jaar ge-
weest. Zo werden wij geconfronteerd 
met een reisverbod voor kinderen uit 
Belarus. Dit heeft veel energie gekost 
van mensen die naast het srK vrijwil-
ligerswerk ook nog een drukke baan 
hebben. Maar niet alleen het vele, en 
uiteindelijk dankbare werk (immers 
de kinderen komen weer) heeft dit 
ook geld gekost. Wanneer de bus 
niet rijdt hebben wij geen inkomsten. 
Ook hebben wij in 2008 te maken 
gehad met brand in de bus, hetgeen 
ook de nodige kosten tot gevolg 
heeft gehad.

Wanneer wij bovenstaande in ogen-
schouw nemen zijn wij, ondanks dat 
het lager is dan in 2007 tevreden 
over het uiteindelijke resultaat. Wij 
hebben 2008 afgesloten met een 
tekort van € 6.700. Dit is inclusief 
een overschot van de werkgroepen 

van € 1.000. In 2006 bedroeg het 
voordelig saldo € 74.000, inclusief 
een overschot van de werkgroepen 
van € 14.000. 

De daling van het resultaat is met 
name veroorzaakt door lagere op-
brengsten van de bus en doordat de 
sponsoring (door werkgroepen) van 
humanitaire transporten is afgeno-
men. Dit betekent dat een groter 
bedrag van de transport ten laste van 
srK blijft. Verder hebben wij zoals al 
geschreven extra kosten gehad aan 
de bus als gevolg van brand. 
Het overschot van de werkgroepen 
is lager dan in 2007. Op zich een 
goede zaak omdat dit betekent dat er 
activiteiten zijn ontwikkeld door de 
werkgroepen. Het is echter wel van 
invloed op het (financiële) resultaat.

Hieronder volgt een beknopt over-
zicht van de baten en lasten 2008.

Baten
Donaties 89.613 
Doorber. aan werkgroepen 65.853 
Voedselpakketten 12.535
Humanitaire vrachten 35.041 
Opbrengst busritten 153.814 

Baten voorgaande jaren 0 
Diverse projecten 750 
Opbrengst Visa 9.012 
Overige baten (reiskosten, verzeke-
ringen enz.) 13.761
totaal baten ¤ 380.379
 
Lasten 
kosten organisatie 53.839
kosten die worden doorber. 20.982
Projecten 313.298
totaal lasten ¤ 388.119
 
Batig saldo -7.740
Batig saldo werkgroepen 14.492
Totaal batig saldo ¤ 6.752

Wij gaan er van uit dat wij het jaar-
verslag 2009 voor de zomervakantie 
2010 kunnen afronden. 

Jannes te Velde 
Penningmeester SRK

De boekhouding van srK wordt 
verzorgd door Mirjam Koops. Het 
jaarverslag wordt samengesteld door 
jan Koster in samenwerking met 
jannes te Velde. De kascontrole is in 
handen van erik smink uit Putten en 
Willem Nijmeijer uit Meppel.

Financieel jaarverslag 2008

Help families met 

zieke kinderen in 

Wit Rusland
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Ondernemingen leveren 
tegenwoordig steeds meer vrijwillig 
een bijdrage aan de samenleving. 
Dit Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, kortweg MVO 
genoemd, wordt meer en meer 
ontdekt en niet alleen door de 
grote(re) bedrijven. Ook binnen het 
midden- en kleinbedrijf of misschien 
zelfs wel júist binnen het midden- en 
kleinbedrijf is veel belangstelling 
voor MVO. MVO is vandaag de dag 
bijna niet meer weg te denken uit het 
zakendoen.

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen blijft binnen de 
meeste bedrijven niet alleen 
beperkt tot de wijze waarop het 
bedrijf zijn activiteiten uitvoert 
en/of verantwoordelijkheid 
neemt ten aanzien van sociale- en 
maatschappelijke vraagstukken. 

Vaak leidt MVO binnen een 
onderneming tot een intrinsieke 
wens om “iets terug te geven aan 
de samenleving”. In deze uiting van 
MVO, noem het maatschappelijke 
betrokkenheid van de onderneming 
(MBO), liggen kansen voor de srK en 
de werkgroepen.

Ondernemingen proberen hun 
maatschappelijke betrokkenheid 
vaak te accentueren door activiteiten 
van hun werknemers, die op 

vrijwillige basis bijdragen leveren 
aan goede doelen, te steunen. Zij 
doen dit vaak in de vorm van het 
beschikbaar stellen van bedrijfstijd 
en/of sponsoring in geld en/of 
goederen.
In het afgelopen jaar heeft srK op 
verschillende plaatsen en binnen 
verschillende werkgroepen gezien 
dat bedrijven, in het kader van hun 
maatschappelijke betrokkenheid, 
geheel vrijwillig aan verschillende 
srK-projecten bijdragen hebben 
geleverd.

Omdat veel bedrijven er voor 
kiezen om niet zelf actief te 
communiceren over hun bijdragen, 
is het lang niet altijd bekend, 
soms zelfs niet eens bij de eigen 
werknemers, dat de onderneming 
een project ook daadwerkelijk heeft 
gesteund. Met andere woorden: de 
maatschappelijke betrokkenheid 
van een onderneming is niet altijd 
zichtbaar. 

Wanneer u een project hebt of 
overweegt op te gaan zetten en 
steun daarin is onontbeerlijk, dan 
is het beslist de moeite waard om 
na te gaan in hoeverre bedrijven 
u in het kader van MVO of MBO in 
uw project zouden willen/kunnen 
bijdragen. en nogmaals: dat hoeft 
echt lang niet altijd een grote 
onderneming te zijn, denk vooral aan 

het midden- en kleinbedrijf uit de 
buurt. een gegeven daarbij is echter 
wel dat ondernemingen vaak eerder 
tot steun geneigd zijn wanneer het 
project door een eigen werknemer 
wordt aangedragen. Indien dit 
evenwel niet mogelijk is dan biedt 
de website van de onderneming 
veelal uitkomst over “hoe de 
onderneming in de samenleving 
staat”. U kunt dan kijken in hoeverre 
de maatschappelijke betrokkenheid 
van de onderneming overeenkomt 
met uw project.

De trend die de srK het afgelopen 
jaar op het terrein van sponsoring 
door bedrijven heeft gezien, 
is dat ondernemers graag hun 
maatschappelijke betrokkenheid 
willen tonen, maar dat ze wel 
willen weten waar ze hun naam aan 
verbinden en wat er gebeurt met hun 
bijdrage(n).
MVO: een grote kans voor srK. Het 
kost wat moeite, maar de opbrengst 
is het meer dan waard.

geldige overeenkomsten zijn bij 
het srK secretariaat op te vragen, 
hierin is o.a. geregeld wie het srK 
beeldmerk mag gebruiken voor 
welke periode. 

Namens SRK, Coördinator MVO 
richard den Dunnen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
samen met SRK

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat u naast het streven naar winst (pro�t) ook rekening houdt 
met het e�ect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat u naast het streven naar winst (pro�t) ook rekening houdt 
met het e�ect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog 
heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 



14 jaarVerslag

Victoria

Victoria Kovalenchikova gallery
Ceintuurbaan 264 
1072 gj amsterdam
T +31(0)625552538 
www.vkgallery.nl 
info@vkgallery.nl

recently opening its doors to the 
public, the Victoria Kovalenchikova 
gallery exclusively represents the 
artworks of a prolific young pain-
ter of Belarusian descent, Victoria 
Kovalenchikova, currently working in 
amsterdam. although she is just 30 
years of age, Victoria’s works have 
already appeared in dozens of shows 
in several different countries. Mo-
reover, the Victoria Kovalenchikova 
gallery is also the nucleus of her 
artistic creativity: the same location 
continues to serve as her painting 
studio, as well.

In addition to possessing exceptio-
nal technical abilities as a painter, 
Victoria’s works also demonstrate a 

strong knowledge of art history. Her 
fascination with the cityscape - both 
its architecture and its inhabitants - 
is quite evident in most of her works. 
she frequently attempts to portray 
the passage of time by recalling see-
mingly innocuous events unfolding 
at specific locations engrained in our 
collective memories. Most important-
ly, Victoria views the creative process 
of painting as a means of digesting 
life as a whole by piecing together its 
infinite fragments.

after one year of the activity Victoria 
Kovalenchikova gallery is going 
to show more Belarusian artists – 
sculptors and drawers. The gallery 
likes to promote Belarusian art 

school in Holland, which is very 
strong today. This gallery hopes to 
add to the rich artistic tradition of 
the city. Please come and see what 
the Victoria Kovalenchikova gallery 
has to offer.

Victoria Kovalenchikova considers it 
necessary to support her own coun-
try and Belarusian people despite 
the fact she is living abroad. That’s 
why Victoria Kovalenchikova gallery 
is a part of humanitarian and charity 
projects. Victoria believes that the 
drop of her help will be useful to 
someone.

Israel Stepanian
Art Critic, Los Angeles, USA
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afgelopen jaren is door Klaas Koops 
een lobby begonnen in Wit-rusland, 
om Wit-russen te interesseren voor 
de sociale problemen in hun eigen 
land. Daarvoor is o.a. een lang inter-
view gegeven in een toonaangevend 
dagblad. 

De reden is “het verbod” van de 
regering om giften te geven aan soci-
ale en niet commerciële organisatie. 
ja, zegt de regering iedereen mag 
geven. 

Maar dan wel hoge belastingen beta-
len en het schrijven van bureaucrati-
sche rapporten. 

Om de discussie een vervolg te ge-
ven word er verder gelobbyd.

Wel kan er gemeld worden dat er 
in 2010 een nieuwe wet van kracht, 
hierin wordt geregeld dat er voortaan 
door privé personen financiële giften 
(belastingvrij) kunnen worden ont-
vangen. exacte gegevens zijn bij het 
ter perse gaan van deze uitgave nog 
niet bekend. Wel een stap vooruit !

We maken in 2009 kennis met Vic-
toria Kovakenchikova, een getalen-
teerde schilderes. We komen haar op 
verschillende gelegenheden tegen, 
we ontdekken direct dat we te maken 
hebben met een sociaal bewogen 
dame. een opvallende energieke 
persoonlijkheid die met grote 
gedrevenheid enorme mooie kunst 
produceert. Zelf kwam ze met het 
idee srK te ondersteunen met een 
geweldige productie. srK zal het ge-
schonken doek per opbod verkopen. 
Hoe we dat gaan verzorgen wordt 
nog bezien.

We prijzen graag haar gallery in 
amsterdam bij u aan. 

Privé personen 
mogen weer giften 
ontvangen
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Dank aan de Almachtige God... 
voor de Nederlandse mensen. 

In september luda with mother will 
go to Moscow for about 2 days to 
the hospital for a check up and some 
procedures. They need money for 
train tickets, hotel, food, and some 
of procedures will as well cost mo-
ney. so this help they will use for the 
check up trip to Moscow

luda must pass such check up twice 
a year, but it is very expensive to 
make this trips often, so the last 

time they had this check up about 
1,5 years ago. since last check up in 
Moscow luda still had some tests in 
Pinsk hospital, to be sure that eve-
rything is normal. But now they even 
received telephone call from Moscow 
hospital that they need a check up, 
because it has been too long time 
from last check up. 

as for everyday life of luda – is 
september she will start last year in 
medical college. Next year she wants 
to enter Medical University, if health 
will be good enough for this.
luda became more sociable and 
self confident, she is not afraid so 
much anymore of the fact that she is 
different from other girls around. The 
reason is simple – she has got a boy 
friend and it seems to be serious. 
Father is joking that they probably 
have soon a marriage party. Father 
had a serious talk with this boy 

about state of health of luda, but 
he promised that he has serious 
intentions and problems with health 
of luda do not change it. Father pro-
mised to inform if there will be really 
any planning for wedding.

They thank you very much for the 
help, because luda needs many 
expensive pills. One more problem 
is that luda takes special pills which 
make her immune system weak (so 
the immune system doesn’t make 
efforts to get rid of alien kidney) 
because of it a lot of other diseases 
she catches easily, so she is often ill. 
But she is doing all possible to take 
care of herself, trying to escape from 
catching different outside infections.

Family is everyday thanking god 
and the Dutch people for the help, 
their girl is alive and makes plans for 
future, That’s miracle.

2009 is een prachtig jaar geweest 
voor de werkgroep Barneveld. Op 18 
maart kwam dan eindelijk een groep 
van 21 kinderen aan, 12 jongens en 
9 meisjes, een tolk, een arts en een 
onderwijzeres, na een busreis van 27 
uur in Lunteren. 

Doordat deze kinderen allemaal 
herstellend zijn van kanker hebben 
wij er voor gekozen om ze niet in 
gezinnen te plaatsen maar in een 
groepsaccommodatie. Hier werden 
we als werkgroep 24 uur per dag 
door een grote groep vrijwilligers bij 
gestaan. op deze manier kan de arts, 
indien nodig de kinderen dagelijks 
controleren. 
 
eerst natuurlijk nog wat verlegen 
maar al gauw was dat over en heb-
ben we met elkaar mede dankzij het 
prachtige weer een fantastische tijd 
gehad. Op de ochtenden volgende 
de kinderen een les progamma 

en na de middagslaap was er tijd 
voor ontspanning. Doordat er veel 
sponsoren zich gemeld hadden 
konden we dit jaar heel veel leuke 
dingen doen met de kinderen. Zo 
zijn we onder andere naar het 
Dolfinarium, julianatoren,het 
openluchtmuseum,het zwembad en 
PTC+ geweest en werd er tot 2 x toe 
een groot luchtkasteel opgezet. Door 
het mooie weer konden de kinderen 
ook veel buitenspelen en wandelen 
door de bossen in lunteren. 

Het nationale oncologische ziekenhuis
Op 10 oktober hebben wij een 
bezoek afgelegd aan het Barovlani 
ziekenhuis in Minsk. Hier hebben wij 
samen met de arts weer een wagen 
vol met luiers, fruit, sap, tandpasta, 
tandenborstels, drinkflesjes etc.
achter gelaten. Het was prachtig om 
te zien hoe goed dit de ouders en 
kinderen doet. In Mogilov hebben 
wij een aantal kinderen ontmoet die 

in lunteren geweest zijn. samen 
met hun moeders ontvingen zij ons 
in een restaurantje waar we gezellig 
iets met elkaar gedronken hebben 
en verhalen hebben uitgewisseld. 
Het was heel goed om te zien dat 
het goed ging met de kinderen. Ook 
de moeders straalden van trots en 
waren heel blij om ons te ontmoeten 
omdat zij al zoveel van hun kinderen 
over ons gehoord hadden.

Thank you! It’s a miracle

Verwenweken in Barneveld een groot succes

Werkgroep Nieuwlande - Elim

Werkgroep Barneveld

Victoria Kovalenchikova gallery
Ceintuurbaan 264 
1072 gj amsterdam
T +31(0)625552538 
www.vkgallery.nl 
info@vkgallery.nl
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Het afgelopen jaar werd het laatste 
grote project voor de school in Bog-
danovka afgerond.

stond er in 1999 een oud vervallen 
gebouw, nu in 2009 is de school 
omgetoverd in keurig verzorgde 
school. als werkgroep Hoek van 
Holland hebben we in samenwerking 

met de luba Poleyschuk in Minsk en 
met de srK in Hollandscheveld, een 
flink aandeel gehad in het verbeteren 
van deze school. Uiteraard dank aan 
onze sponsors vanuit de regio en in 
het bijzonder de gemeente Westland 
van wie wij de nodige financiële 
middelen ontvingen.

Natuurlijk blijven er altijd dingen 
op school waar hulp geboden kan 
worden maar meest elementaire 
zaken zijn nu gelukkig in orde.
Na een bezoek in februari was 
afgesproken dat het laatste stukje 
van de school dat opgeknapt moest 
worden de schoolkeuken was. er 
werd ons toegezegd dat voor het 
nieuwe schooljaar begon, op 1 
september 2009, de klus geklaard 
zou zijn. enige bedenkingen kwamen 
bij ons op want de toegezegde 
termijn leek ons wel erg kort voor 
’s lands begrip.

De bedenkingen bleken onnodig 
want de klus werd op tijd geklaard. 
een prachtige nieuwe keuken 
en kantine waar de kinderen 
hun maaltijd tussen de middag 
opgediend krijgen.

Naast de overige gebruikelijke 
activiteiten, voedselpakketten, 
vakantiekinderen enz. gaan wij in 
Hoek van Holland ons beraden op de 
toekomst.

Een mooie nieuwe keuken

Na een jaar van voorbereidingen 
kwam in oktober 2008 voor de 2e 
maal een groep kinderen uit Wit 
Rusland aan. Dit maal een groep 
CIT-kinderen, omdat de “gewone” 
kinderen geen toestemming kregen 
om af te reizen. 

Drie dames van de werkgroep zijn 
afgereisd naar Minsk om de kinderen 
op de terugweg te begeleiden. een 
hartverwarmend welkom in Baarn 
viel de kinderen en drie begeleiders 
ten deel. er waren 13 gastgezinnen 
bereid gevonden hun huis en hart 
open te stellen voor deze kinderen, 
die het zo hard nodig hebben. en 
het zijn hele fijne weken geworden. 
alle activiteiten die we ingepland 
hadden voor de “gewone” kinderen 
uit Belarus hebben we gewoon 

doorgang laten vinden. en werden 
door de groep kinderen allemaal als 
fantastisch ervaren. We hadden een 
prachtige locatie gevonden waar 
de kinderen naar school konden, 
waar ook een lokaal ingericht was 
met bedden, voor de kinderen die 
moesten rusten en een speellokaal 
voor als we niet naar buiten konden. 
Maar het weer was ons goedgezind, 
dus de kinderen hebben ook veel 
buiten kunnen spelen op een echt 
Hollands schoolplein. geweldig 
vonden ze dat. 

Ook alle overige activiteiten, zoals de 
bijbellessen, bewegingsexpressie, 
zwemlessen, circuslessen, 
tafeltennissen en een bezoek aan de 
dierentuin werden door de kinderen 
erg gewaardeerd. een warme en 

enthousiaste groep gastouders 
maakte het geheel compleet. Na 
een daverend eindfeest met disco 
en optredens van de kinderen en 
gastkinderen moesten wij met pijn 
in het hart op 17 december afscheid 
nemen van onze groep kinderen en 
de begeleiding. 

De bleke gezichtjes hadden 
inmiddels blozende wangen 
gekregen en veel sterker konden 
de kinderen huiswaarts keren. De 
werkgroep Baarn kan terugkijken 
op een hele waardevolle tijd. Niet in 
de laatste plaats voor onze gasten 
uit Wit rusland. Inmiddels zijn wij 
ons alweer aan het voorbereiden op 
2010. Want dat hier een vervolg op 
moet komen, dat staat voor ons vast!

Van kanker herstelde 
kinderen in Baarn.
Hartverwarmend!re
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Werkgroep Baarn

Werkgroep Hoek van Holland
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Eind april, begin mei van dit jaar 
zijn we met 33 personen op excursie 
geweest.

We hebben daar natuurlijk onze 
gezinnetjes bezocht in de regio van 
Berezino, wat heel indrukwekkend 
was, maar ook hebben we gekeken 
op de school van elena om te zien 
wat ze met de financiële gift (via v. 
Dijk bouw) van ons hadden gekocht: 
keukenmateriaal, geluidsinstallatie, 

kopieermachine etc. Heel goed 
besteed dus!

We hebben ook een kerkdienst 
bijgewoond waar we liedjes hebben 
gezongen wat de kinderen hier in 
Bergentheim hadden geleerd, zoals 
“lees je bijbel”, etc. 
Ook zijn we naar het 
oorlogsmonument Khatyn geweest 
en een rondtour door Minsk en we 
hebben zelfs de nieuwe bibliotheek 

in Minsk bezocht: wat een luxe!! en 
wat een verschil met het platteland! 
De matrouschka markt mocht 
natuurlijk niet ontbreken en een 
bezoekje aan het circus kon helaas 
niet doorgaan want de hoofdact:  
2 beren, hadden paringsdrang.
al met al een schitterende reis: vol 
indrukken kwamen we weer terug in 
Nederland!

In juli dit jaar bestond onze 
werkgroep 12 ½ jaar, dit hebben we 
feestelijk herdacht met een gezellige 
bbq, 2 leden van de werkgroep zijn 
er van het begin bij: geesje Hofstede 
en Hilda ribberink.

We hopen in 2011 onze 5e groep met 
kinderen te kunnen verwelkomen en 
hopen nog vele jaren door te kunnen 
gaan met dit o zo dankbare werk aan 
de allerarmste gezinnen in BY.

Heel goede besteding van sponsor gelden !

Werkgroep Bergentheim

Vorig jaar was de titel van dit stukje: 
“Geen gastkinderen” Ik kan me het 
gevoel van toen nog goed voorstel-
len, “teleurstelling en waarom doen 
we dit nog eigenlijk”?

In leeuwarden zouden vanaf 3-9-08 
dertig gastkinderen komen, alles 
was “rond”, de gastgezinnen, het 
programma. De contactpersonen va-
kantiekinderen van onze werkgroep 
waren zelfs al naar Wit rusland 
gereisd om toch maar een “intake” 
te doen, in de hoop dat tijdens hun 
verblijf het decreet ingetrokken zou 
worden, maar helaas…

gelukkig is het decreet later wel 
ingetrokken en konden we dezelfde 
groep op heel korte termijn uitno-
digen. We liepen echter tegen het 
feit aan dat de kinderen een groep 
hoger op school zaten en dan geldt 
in Belarus de regel dat ze maar 14 

dagen naar het buitenland mogen. 
We hebben dit opgelost door hun 
herfstvakantie er bij aan te sluiten, 
zodat ze hier toch ongeveer 3 weken 
konden verblijven. Voor sommige 
kinderen was het in eerste instantie 
een kleine teleurstelling, want ja, 
anders hadden ze een week vakantie 
gehad en nu moesten ze toch nog 
naar school…
We hebben ze er later niet meer over 
gehoord, want ze hebben het hier 
erg naar de zin gehad.

Deze periode is zeer intensief 
geweest, zowel voor de kinderen 
als de gastouders. Wat hebben ze 
gedaan: zwemmen, basketball-clinic, 
Cambuur, zingen in de welkomst-
dienst, de zee, Fort Kijkduin, koekjes 
bakken, natuurmuseum, disco en st. 
Maarten.De kinderen genoten met 
volle teugen. Op vrijdag de dertiende 
november zijn ze weer vertrokken.

Het afscheid was warm, slechts hier 
en daar een traan en voelde goed, 
ondanks de dichte regen die viel. 
Het cadeautje voor de leraressen, 
paraplu’s met pompeblêden, gaven 
direct bescherming tegen de regen, 
over symboliek gesproken…
De busreis is voorspoedig verlopen 
en alle kinderen waren na een heel 
lange reis weer thuis.

Toch nog gastkinderen!

Werkgroep leeuwarden
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In 2008 hebben we in samenwerking 
met de diaconale werkgroep Den 
Ham het kindertehuis in Chashniki 
grondig verbouwd. 

afgelopen zomer zijn we met een 
klein groepje mensen opnieuw 
naar Chashniki gegaan om nu het 
volledige eindresultaat te bekijken. 
Het zag er prachtig uit en dit keer 
ontbraken de typisch russische 
accenten niet. 

Inmiddels hebben de bewoners van 
Chashniki een nieuwe burgemeester. 
We hebben met deze burgemeester 
een heel goed gesprek gehad. Hij 
wil van Chashniki een toeristisch 
vakantieoord maken. Ook hebben 
wij het plan om in februari 2011 
weer een nieuwe groep kinderen 
uit Chashniki te halen voor een 8 
weken verblijf in Den Ham met deze 
burgervader besproken. 
en toch heeft Chashniki goede 
ideeën. Op school nummer 1 is een 
gedeelte beschikbaar gesteld aan 
leerlingen met een beperking. Zo’n 

10 kinderen bezoeken nu dagelijks 
deze opvang. De samenstelling van 
de groep is heel zwaar. Van kinderen 
met het syndroom van Down tot 
zwaar autistische kinderen worden 
hier opgevangen. De middelen zijn 
beperkt. Maar alle leerlingen vinden 
het heel leuk om hier te komen. 
Zo’n twee jaar geleden was er nog 
helemaal geen opvang voor deze 
kinderen.
De Willem alexanderschool 
uit rijssen heeft een periode 
zendingsgeld ingezameld voor 
dit project. Hiervan hebben we 
een gasfornuis (met oven) en een 
koelkast (met diepvriezer) kunnen 
kopen. Voor de sport lukte het om 
een loopband en een fitness fiets 
te kopen. Omdat de spullen als een 
Ikea pakket werden aangeleverd 
hebben de heren uit ons gezelschap 
de spullen maar even in elkaar gezet. 

Terwijl het hele 
programma van 
SRK onder druk 
stond door het 
verbod op de 
kinderreizen en 
wij alle zeilen 
bij moesten 
zetten om de 

grote groep kinderen met kerst naar 
Nederland te krijgen, genoot een 
groep (ex-) kankerpatiëntjes van de 
rust en een fantastisch programma 
dat de werkgroep Hollandscheveld 
had voorbereidt.

Met hoogtepunten als het 
Noorderdierenpark en een bezoek 
aan Den Helder en de zee. Vlak 
voor de kerst van 2008 ging de 
groep terug. Voor de gastouders 
een indrukwekkende gebeuren. 

De explosie van energie van deze 
kinderen die zich in een paar 
uur compleet leeg spelen en bij 
“total-los” op de bank in slaap 
vallen. genietend van elk moment. 
emotioneel ook wanneer je ervaart 
hoe kort de levensverwachting van 
sommige van deze fantastische 
doorzettertjes is.

Bijzonder was ook dat wij in de 
laatste dagen een controleur uit 
Minsk op bezoek kregen om te 
kijken of we alles wel volgens de 
Wit russische regels uitvoerden. 
De begeleiders zijn daar wat 
zenuwachtiger voor geweest dan 
wij en wij hebben ook met dit 
programma kunnen laten zien dat we 
er zijn voor de kinderen en dat je dan 
ook in Minsk met een prima rapport 
thuis kunt komen. 

Met dank aan gastouders, 
vrijwilligers, begeleiders en deze 
fantastische kinderen met alle 
energie en levenslust die zij na een 
heel zware periode in hun leven 
nog over hebben kijken we terug op 
geweldige weken. 
 

Zomer 2009

Kinderen op bezoek  
in de dierentuin

Werkgroep Den Ham

Werkgroep Hollandscheveld
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Na teleurstelling er weer tegenaan
Ook in 2009 hebben we in Dronrijp 
niet stil gezeten. Een drukke voorbe-
reidingstijd, veel sponsors benaderd 
voor leuke dingen, ja we waren er 
helemaal klaar voor. Toen bleek dat 
de groep kinderen die zou komen 
niet aan onze voorwaarden voldeed. 

In plaats van kinderen van 8 tot 10 
jaar, zouden er kinderen komen van 
8 t/m 15 jaar, een heel verschil. De 
termijn waarbinnen we de gastou-
ders zouden moeten inlichten en 
waarin we veel andere gastouders 
moesten zoeken was gewoon veel te 
kort. In overleg met de srK is toen 
besloten om de boel af te blazen. 

een hele teleurstelling voor ons, nog 
meer voor de gastouders, maar na-
tuurlijk het meest voor die kinderen 
die nu niet naar ons dorp mochten 
komen.We hebben in overleg beslo-
ten om weer voor een groep ‘regu-

liere’ kinderen te gaan. Waarschijn-
lijk in 2012. Ondertussen hebben 
we ons aangemeld voor een nieuw 
landbouwproject. T.a.v. deze vraag 
naar een project in de omgeving 
van Drybin is het departement van 
onderwijs benaderd en die hebben 
de school in Tjomny les (vert: Donker 
Bos) aanbevolen ter ondersteuning 
van het agri project. Deze school kan 
hulp heel goed gebruiken volgens 
het bericht. Tjomny les is een dorp 
dat niet ver van Drybin verwijderd is 
(10 a 12 km). 

Op school zijn 69 kinderen aanwezig. 
Verder zijn aan de school verbonden, 
22 volwassen personen, dit zijn 
onderwijzers en verder personeel. 
De school probeert nu ook groenten 
te verbouwen voor hun keuken, er 
zijn moestuinen aanwezig met een 
totale oppervlakte van 0,12 ha. Dit is 
onvoldoende voor de school, nu het 

departement hoort dat Nederland wil 
ondersteunen zal deze ook proberen 
extra grond beschikbaar te krijgen 
voor het project.

In oktober hebben we een deur-aan-
deurcollecte gehouden in Dronrijp. 
De opbrengst was maar liefst 1700 
euro. Dit bedrag komt geheel ten 
goede van voedselpakketten in 
de buurt van Drybin. Maar liefst 
85 gezinnen kunnen blij gemaakt 
worden. We hopen binnenkort de 
eerste reacties te krijgen.

Wij zijn blij dat de regelgeving wat 
ruimer is geworden en dat het weer 
mogelijk is kinderen in ons land te 
ontvangen. We hopen nog lang door 
te gaan met dit mooie, dankbare 
werk.

Werkgroep Dronrijp

Werkgroep Zwijndrecht

Het is al weer 15 jaar geleden dat 
de eerste groep kinderen uit Wit-
Rusland voet zette op Zwijndrechtse 
bodem. Op 17 januari 1995 om 
6 uur ’s avonds stapten ze bij het 
gemeentehuis uit de bus. Wat waren 
ze armoedig gekleed en wat zagen 
ze bleek. 

Deze kinderen hadden het stuk 
voor stuk heel erg nodig om er eens 
even helemaal uit te zijn. er volgde 
nog een aantal groepen. geleidelijk 
aan zag je aan de kinderen dat het 
iets beter ging in Belarus. Bij de 
laatste groep in 2007 zat zelfs een 
meisje met een digitaal fototoestel 

en sommige kinderen hadden thuis 
een computer met internet. We 
begonnen ons af te vragen of het nog 
wel zin had om deze kinderen uit te 
nodigen. Hoe verkoop je dat aan de 
gastouders? Ze zijn helemaal niet 
zo arm! Moeten we ons niet gaan 
richten op kinderen waar echt iets 
mee aan de hand is, bijvoorbeeld 
ex-kankerpatiëntjes? en toen kwam 
de kredietcrisis…

Wat betekent dit voor de kinderen? 
Hebben zij nog hoop op een betere 
toekomst? ja, die hoop is er, maar 
daar moeten wij hen bij helpen. Hoe 
dan? er is één hele goede manier 
en dat is door een kind (of liefst 
twee) in je gezin op te nemen en 
het gedurende een aantal weken te 
laten delen in je overvloed en dan 
niet alleen in materiële zin, maar 

ook door het liefde en aandacht te 
geven. en als ze dan aangesterkt 
weer naar huis teruggaan hebben ze 
een geweldige ervaring om op terug 
te kijken. Het mooiste is als er in 
die weken zo’n sterke band ontstaat 
dat de gastgezinnen ook daarna de 
kinderen niet uit het oog verliezen, 
dat ze nog eens een pakketje 
opsturen of een brief schrijven of een 
telefoontje plegen.

We hebben besloten weer een groep 
“gewone” kinderen uit te nodigen, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat 
het nog steeds echt nodig is. De 
werkgroep is tijdelijk uitgebreid met 
twee enthousiaste en zeer ervaren 
gastouders. Onze eerste zorg is het 
vinden van voldoende gastgezinnen. 
De kinderen komen van 1 september 
tot 16 oktober a..s. Die periode is 
goed te overzien. We hopen op die 
manier mensen over de streep te 
trekken om mee te doen.

Zwijndrecht maakt zich op voor 
een nieuwe groep kinderen
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In april jl. heeft het bestuur besloten 
om tot opheffing van de werkgroep 
Harlingen over te gaan. In een 
brief aan alle srK secretariaten 
van de werkgroepen heeft het 
bestuur de aanleiding  toegelicht. 
De betreffende srK-gelden zijn in 
het afgelopen jaar besteed aan de 

uitnodiging en het overbrengen van 
de groep kinderen uit de regio gomel 
in Zuidwolde en de aanschaf van 
schoolartikelen* voor de school in 
Mozyr (regio gomel). De werkgroep 
Harlingen was actief in deze regio. 
Overzicht van de betreffende 
bestedingen:

saldo 21 april 2009: € 13.985,33
Kosten groep kinderen: € 11.288,16
Nagekomen rekeningen: € 36,00
restant bedrag * : € 2.661,37 (*)

De groep kinderen is opgevangen 
door de werkgroep Zuidwolde.
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Werkgroep Harlingen

Werkgroep Noordscheschut

In het voorjaar van 2009 is een groep 
van 15 kinderen voor een maand 
naar Noordscheschut gekomen voor 
een korte gezondheidsvakantie. Alle 
kinderen hebben een ernstige vorm 
van kanker gehad en zijn daarvoor in 
Wit-Rusland langdurig verpleegd in 
ziekenhuizen en herstellingsoorden. 

De kinderen en leiding van deze 
groep kwamen uit verschillende 
plaatsen in Wit-rusland waardoor 
zij elkaar vooraf niet of nauwelijks 
kenden. Bovendien, wat heeft de 
ziekte en het langdurige verblijf 
in ziekenhuizen met de kinderen 
gedaan? Moeten ze extra voorzichtig 
behandeld worden, hebben ze extra 

medische hulp nodig, welke 
inspanningen kunnen ze aan, 
gebruiken ze nog medicijnen; 
allemaal vragen. gelukkig 
kwam er een russische arts mee 
die voor de medische begeleiding 
zorgde; ook een meegekomen tolk en 
onderwijzeres konden de kinderen in 
hun eigen taal begeleiden.
echter al snel kwam het antwoord 
op alle vragen; in hun doen en laten 
waren de kinderen nauwelijks anders 
dan onze eigen kinderen; ze zaten 
vol energie en ze gaven zelf wel aan 
waar hun grenzen lagen. De kinderen 
hebben met volle teugen genoten 
van alles wat ze meemaakten.

Maar het was niet alleen maar 
vakantie vieren voor de kinderen.
Net als in Wit-Rusland moesten 
de kinderen tijdens hun verblijf in 
Nederland overdag ook gewoon 
naar school. Door vrijwilligers werd 
wekelijks bijbelles gegeven, voor 
veel kinderen was dat iets nieuws, 
maar er werd aandachtig geluisterd 
en actief meegedaan. Naast de 
dagelijkse schoolgang was er ook 
ruimte voor ontspanning, zoals 
naar speelstad Oranje, naar de 
dierentuin in emmen, een dagje 
Hoogeveen met o.a. een bezoek aan 
de brandweer waar een ritje met een 
brandweerauto kon worden gemaakt 
en met de brandspuit echt gespoten 
kon worden. 

Het verblijf in Nederland heeft de 
kinderen zichtbaar goed gedaan; 
hun gewicht is duidelijk verbeterd en 
ze hebben weer een gezonde kleur 
op de wangen gekregen.

Verwenweken in Noordscheschut
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November, verlanglijstjes worden 
gemaakt en veel mensen kunnen 
zich nu al verheugen op het kerst-
diner. En in al dat geluk laten zij 
hun kinderen delen, kinderen die 
verwachtingsvol de toekomst in kun-
nen kijken. 

Daartegenover mensen die zich 
zorgen maken over hun financiële 
situatie. De noodzakelijke vervan-
ging van de wasmachine maar even 
uitstellen; wachten op het antwoord 
op de vraag wanneer het huis dat al 
ruim een jaar te koop aangeboden 
wordt nu ook eens wordt verkocht; 
dit jaar maar een bescheiden kerst-
maaltijd thuis. en ook hun kinderen 
delen in dat ongeluk, kinderen die 
hopen op een betere toekomst en 
dat voelt niet goed. 

Zo voelt het ook niet goed dat er op 
betrekkelijk korte afstand van Ne-

derland mensen zijn die niet hoeven 
te denken over vervanging van de 
wasmachine omdat ze geen was-
machine hebben. Mensen die hun 
huis niet te koop hebben, omdat een 
krotje nu eenmaal onverkoopbaar 
is. Mensen die niet bang hoeven te 
zijn hun werk te verliezen omdat er al 
jaren geen werk voor hen is. en ook 
deze mensen hebben kinderen, maar 
deze kinderen hebben nauwelijks 
een toekomstdroom. 

Ook hier hebben we allemaal over 
gehoord, maar we kennen deze men-
sen niet en het blijft vaak beperkt tot 
herkenning als de t.v.-beelden onze 
huiskamers binnenkomen. Maar na 
het zien van deze beelden gaan we 
door met onze eigen bezigheden en 
hebben we helemaal niet het gevoel 
dat het niet goed zit en we zijn de 
beelden zo weer kwijt. als je echter 
mensen in die omstandigheid hebt 

zien leven en overleven, wordt het 
beeld op je netvlies een onuitwisbaar 
beeld. Dan kun je ook niet anders 
dan proberen iets te betekenen voor 
die mensen. 

Op die manier is ook de werkgroep 
Meppel/Staphorst/Nijeveen van de 
stichting rusland Kinderhulp ont-
staan. als kinderen in Wit-rusland 
hopen op een betere toekomst, 
zien dat dat ook kan en er dan ook 
zelf aan willen (en kunnen) werken, 
weet je dat het beeld dat zich had 
vastgezet op je netvlies niet voor 
niets is geweest. en dat geeft zeker 
zoveel voldoening als winkelend 
lopen door de Hoofdstraat. Dan heeft 
de Hoofdzaak het van de Hoofdstraat 
gewonnen. 

Onuitwisbaar

Werkgroep Meppel

In september 2008 zijn wij met een 
groep van 25 Puttenaren naar Bela-
rus geweest. Een van de gastouders 
die mee ging was Mieke. Zij heeft als 
gastouder aan het eerste project in 
1998 van Putten mee gedaan. Haar 
gastkind is ondertussen al 20 jaar, 
getrouwd en moeder van een baby. 

In de bus op de terugreis vertelde ze 
het volgende verhaal. De ontvangst 
was heel hartelijk in dit gezin, de 
moeder was zo blij dat ze er eindelijk 
was. Want nu had ze de gelegenheid 
om Mieke te bedanken. 

De moeder vertelde: Het was 1998 
en ik had een gezin met 8 kinderen 
en op een gegeven moment was de 
situatie in ons gezin zo dat ik niet 
meer wist hoe wij verder moesten 
leven, geen eten, geen geld, een 
totaal uitzichtloze situatie. en in pure 
wanhoop bad ze tot god en zei Heer 
help mij/ons, wij weten niet meer 

hoe wij verder moeten met ons leven.

Na een tijd kwam er een bericht dat 
onze dochter naar Holland mocht 
voor 2 maanden en onze dochter 
kwam terug uit Holland met 2 big-
bags vol met spullen. De spullen 
waar ik om gebeden had zaten in 
de tas, er kwam later nog eens een 
voedselpakket. Onze dochter ging 
weer op vakantie naar Holland en 
kwam weer terug met tassen, er 
was een telefoontje, een kaartje, 
voedselpakket etc. Doordat jullie 
telkens naar ons omkeken kregen wij 
weer moed en kracht om een nieuw 
bestaan op te bouwen. en het is ons 
gelukt, wij hebben het nu goed. 

Het was doodstil in de bus, iedereen 
was er stil van. je hoort maar zelden 
het verhaal aan de kant van Belarus.
god heeft met ons een plan maar ook 
met de mensen in Belarus.

als zou er maar één gezin geweest 
zijn die hierdoor een nieuw bestaan 
op kon bouwen, maar we weten 
dat het er veel meer geweest zijn 
dan weet je dat alle moeite die 
jullie gedaan hebben om ook nu 
het kinderproject weer op gang te 
krijgen het niet voor niets is geweest.
 
Wij, werkgroep Putten en alle 
gastouders zijn heel blij met 
dit bereikte resultaat, voor de 
chauffeurs van de bus, voor de 
mensen van Help People, maar ook 
kinderen uit Belarus zullen een gat in 
de lucht springen. 

Werkgroep Putten

Gebed wordt verhoord
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Het jaar 2009 was een relatief rustig 
jaar voor onze werkgroep.
In 2008 ging de komst van een 
groep kinderen uit Wit-Rusland naar 
Rotterdam helaas niet door. Nu de 
kinderen weer naar het buitenland 
mogen reizen, hebben we besloten 
om voor maart/april 2010 een nieu-
we groep kinderen uit te nodigen. 
We zijn nu druk bezig om gastgezin-
nen te werven.

In oktober is onze ‘gnooms groep’ 
een week naar Chernavchitsy gegaan 
om in een week tijd een bouwproject 
op school uit te voeren. 
elf mannen hebben dit project 
grondig voorbereid en de 2e week 
van oktober kwam het tot een climax 
door de uitvoering in Wit-rusland.
Het project bestond uit een com-
plete renovatie van de kleedkamers/
doucheruimte van de sportzaal op 
school. Het was al lange tijd een 
wens van de school om de douche-
ruimte op school te renoveren. De 
aanwezige douches werkten niet 
meer en er was geen warm water op 
school voor de douches. Men wilde 
de douches niet zozeer om de kinde-
ren te laten douchen na het sporten, 
maar meer om de kinderen die thuis 
geen douche hebben af en toe op 
school te laten douchen.

Het project bleef steeds een wens 
omdat er steeds onduidelijkheid 
bestond over de elektriciteit. Dit jaar 

kwam echter het bericht dat elektrici-
teit niet langer een probleem was. 
Het werk dat we uitgevoerd hebben 
bestond uit het maken van een muur, 
wanden betegelen, plaatsen en aan-
sluiten van een boiler en het maken 
van doucheruimtes.

Het was 4 dagen hard doorwerken 
waarna op de 5e dag het warme wa-
ter uit de douche getest kon worden.

Werkgroep rotterdam

Klussen

In Hoogeveen wordt al een aantal 
jaren de Cascaderun georganiseerd. 
Dit is een hardloopevenement waar 
de 5 of 10 Engelse mijlen gelopen 
kunnen worden.

In 2004 is larissa sarueva (lerares 
in Wit rusland en ambassadrice 
van srK Hoogeveen) voor het eerst 
in Hoogeveen geweest met een 
projectgroep. Hier zag ze allerlei 
mensen hardlopen, dit is zeer 
vreemd in Wit rusland. Toen ze weer 
thuis kwam is ze heel voorzichtig 
in de avonduren begonnen met 
hardlopen, stel je voor dat iemand 
je ziet. 

Veel vragen kreeg ze hierover, 
waarom loop je hard, wat heeft 
dat voor zin, krijg je er betaald 
voor? en meer van dit soort vragen. 

Maar larissa merkte dat ze zich er 
steeds beter door ging voelen, en 
begon toen ook overdag te lopen. 
Proberend de verbaasde blikken van 
haar stadsgenoten te negeren. De 
werkgroep Hoogeveen wist natuurlijk 
van haar nieuwe hobby en besloot 
om haar uit te nodigen voor de 
Cascaderun. 

Dit was voor haar een enorme 
uitdaging, waar ze erg tegen opzag. 
Maar ze heeft het gehaald en een 
goede tijd neergezet. 

Ondertussen heeft ze in Postavy 
meerdere mensen aan het hardlopen 
gekregen. De werkgroep Hoogeveen 
is bezig met het organiseren van 
een excursiereis naar Wit rusland 
in 2010, ook is de werkgroep van 
plan om in 2011 opnieuw een 
projectgroep naar Hoogeveen te 
laten komen, dit zou dan de 
3e groep zijn.

Stel je voor dat 
iemand je ziet... 

Werkgroep Hoogeveen
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In oktober zijn we in Yuratiski, Ob-
last Grodno, geweest om de school 
te bezoeken en te kijken hoe het er 
nu voorstaat. 

De gehele school is door de staat het 
afgelopen jaar gerenoveerd, buiten 
dat wat er door Diever is gedaan. 

er werd ons gevraagd of we een agri 
project willen ondersteunen voor de 
school. Dat hebben we toegezegd, 
mede doordat we dan nog onze 
contacten kunnen onderhouden 
en de school een duwtje in de rug 
kunnen geven en te laten zien dat we 
het welzijn van de kinderen en hun 
ouders belangrijk vinden 

Een totale 
renovatie

Werkgroep Diever

Werkgroep Zuidwolde

een telefoontje bracht verandering 
in onze zomerplanning. Willen 
jullie mee voor een werkproject in 
Wit-rusland. Willem als een van 
de werklieden, en er was ook nog 
iemand nodig om te koken. Het doel 
was douche en toiletruimte en een 
nieuwe keuken te maken, in een 
bejaardentehuis in Mishnevischky. 
een mooie uitdaging.

Het is een gebouw, gemetseld 
van witte stenen, met een dak van 
golfplaten! Wanneer we naar binnen 
gaan merken we dat er eerst wat aan 
ventilatie gedaan moet worden. Het 
is niet meer dan een oud gebouw 
met ernaast een vrijstaande keuken, 
veel stelt het niet voor.

Verder hebben lia en ik kennis 
gemaakt met de familie bij wie we 
elke dag water gingen halen uit 
een bron. Hij was oud directeur van 
de school en zijn dochter lerares 

Duits. We werden uitgenodigd op 
’s avonds een kop koffie te komen 
drinken, en voor een rondleiding 
door het dorp. Ze vertelden ons over 
de leefomstandigheden, en het grote 
alcoholprobleem in Mishnevischky. 
Wanneer je weet dat 80% van de 
inwoners verslaafd is, vindt je het 
niet zo vreemd meer om elke dag 
mensen te zien lopen of fietsen die 
dronken zijn.

De dagen vliegen voorbij, het eind 
komt in zicht en er is heel veel 
veranderd. er is nu een prachtige 
douche gelegenheid met wc, en 
een mooie keuken met warm water. 
De kok is in tranen. Wat zal dit een 
werkgemak voor haar betekenen. 
Hetzelfde geld voor het verzorgende 
personeel in het bejaardentehuis.

een hele ervaring rijker, en ik besef 
nog meer dat de mensen in Belarus 
leven in omstandigheden die bij ons 

vergeleken 50 jaar terug gaan in de 
tijd. Vaak denk ik aan de kinderen. 
Hoe komen zij uit de cirkel van 
alcohol verslaafde ouders en pure 
armoede als ze van schoolgaan. 
Krijgen ze ooit de kans om te 
studeren en een baan te vinden.

Ik kijk met veel plezier terug aan 
de tijd in Belarus, en heb veel 
waardering voor stichting s.r.K. met 
hun de vrijwilligers die het mogelijk 
maken de medemens in moeilijke 
omstandigheden een beetje 
verlichting te geven.

Hennie Donker

Tijdens de zomer verbouwen
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Fiscaal nr 8129.95.582 
ANBI geregistreerd

Belasting De srK stichting beschikt sinds 5 december 1995 over een goedkeurende verklaring als bedoeld in art. 24 lid 5 van de successiewet 
1956. als zodanig zijn giften aftrekbaar mits voldaan wordt aan de daarvoor bekende wetgeving. Dossiernummer: 12842 afdeling: art 24 Kantoor 
s’Hertogenbosch. 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Voor ANBI’s geldt dat giften aan deze instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennoot-
schapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.
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