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Kinderhulp in Belarus • ПомощЬ Детям в Беларуси

Oorlogsmonument Brest



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.

januari 2011 - verschijnt 1x per jaar

“Leven in besmet gebied”

Europese solidariteit die grenzen doet vervagen

Landelijk programma 

zaterdag 23 april 2011  

Hogeschool Windesheim Zwolle 

Met stands en presentaties van alle Stichtingen en groepen op de: 

 „markt van Tsjernobyl-initiatieven”

Vanaf 9.30 uur 

 
• 

welkom officiële genodigden,  autoriteiten uit Nederland en Belarus

 
• 

De ooggetuige van de ramp 

 
• 

De gastsprekers

 
• 

Pauze 

 
• 

presentatie succesvolle initiatieven 

 
• 

Lunch

 
• 

Visie op de toekomst  

 
• 

presentatie plannen voor de toekomst

 
• 

Presentatie en voorstel tot aanname van de “Verklaring van Zwolle”  

 
• 

Afsluitend met een ceremonieel moment  

 
• 

Informele samenzijn

 
• 

Tentoonstelling: „25 Jahre nach Tschernobyl – Menschen – Orte – Solidarität“

Het voorbereidingscomité is, in overleg met VUConnected, nog druk bezig met de inbreng van vooraanstaande 

deskundigen tijdens de manifestatie in Zwolle. Vrijwilligerswerk is één van de belangrijkste thema’s. Prof.dr. 

Lucas Meijs heeft zijn medewerking toegezegd. Hij kan ons bij uitstek aangeven wat vrijwilligerswerk betekent 

voor de ontwikkeling van solidariteit en wat dat doet met de mensen en de samenleving.

Wij zijn bijzonder blij met zijn komst.

Prof.dr. Meijs is als hoogleraar Vrijwilligerswerk, Civil Society en Business verbonden aan Rotterdam School of 

Management, Erasmus University.
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• Voortaan u 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. 

Iedere bijdrage maakt een verschil

En een ster viel uit de hemel .. 
25 jaren geleden gebeurde een grote 
ramp aan de grens met Wit Rusland. 
De grootste milieu ramp tot dan. 
De Tsjernobyl ramp 1986 werd het 
voorbeeld van de grootste nucleaire 
ramp ter wereld. Een gebied van vele 
malen groter dan Nederland werd 
radioactief besmet.  

Enkele feiten : 
•  Meer dan 115.000 mensen  
 werden “verwijderd” uit de 
 besmette zone.
• 400 dorpen zijn van de kaart  
 verdwenen.
•  Meer dan 500.000 mensen 
 hebben geholpen op te ruimen  
 en zijn extra belast.
•  Meer dan 200.000 mensen leven  
 nu nog in besmette gebieden.
•  Duizenden kinderen kregen  
 schildklierkanker.

We spreken over een gebied wat 19 
provincies groot is en is verdeeld 
over drie landen.

25 jaren later ..
Wat is de praktijk. Een totaal murw 
geslagen bevolking die ook politiek, 
na de omwenteling, en economische 
in grote onzekerheid leefd. Vooral 
de kansarme gebieden, waar 
bestraling is geweest, is de 
bevolking erg terneergeslagen. 

Dronkenschap, zelfmoord en 
nihilisme is daar de negatieve 
spiraal. 

Liggen de zieken huizen vol: neen.

We zijn met zijn alleen daar heen 
gegaan en hebben hun hen in een 
slachtoffer rol gegeven. Na 25 jaar 
willen we hen graag helpen de draad 
op te pakken.
 
Daarom de thema van de landelijke 
bijeenkomst “leven in besmet  
gebied” moet een positief aanzet 
krijgen naar “de draad weer 
oppakken.

Daarom nodigt Rusland Kinderhulp 
de kinderen van Tsjernobyl uit. Niet 
omdat ze besmet zijn. Maar om ze 
nieuwe hoop te geven. Lees de 
verschillende impressies maar..

Enkele opmerkelijke zaken willen we 
graag met u delen! 

Wit Rusland is de sterks groeiende 
land uit het voormalig USSR blok.

Internaten in Wit Rusland worden 
gesloten. De staat heeft het beleid 
gewijzigd ten aanzien van de 
internaten voor weeskinderen en 
voor kinderen van ouders die uit de 
ouderlijke macht zijn gezet. Er is 
geëxperimenteerd met het 
onderbrengen van deze groep 
kinderen bij (christelijke) gezinnen. 
Dit was een groot succes. Daarom 
zullen de meeste internaten met 
spoed worden gesloten. 
Natuurlijk heeft men vastgesteld dat 
de oplossing erg veel goedkoper is 
voor de maatschappij en minder 
recidivisten oplevert en ook dat 
bespaart erg veel geld.  

Wist u dat er 1.000.000 kinderen 
in 25 jaren naar het buitenland 
zijn geweest. Deze kinderen zijn 
tussen de 6 maand en 35 jaren oud 
zijn. Zij meer dan de andere jeugd 
gemotiveerd is om te studeren en te 
werken, een geweldige 
positieven bijdrage gaat bijdrage 
aan de opbouw van Wit Rusland.

Bijbelonderwijs op scholen is 
toegestaan!  

Klaas Koops
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Samenwerking in Europa.
Het was in de afgelopen jaren al moeilijk om nationaal tot samenwerking te komen laat staan op Europees niveau. Daar 
komt meer en meer verandering in. De samenwerking komt in een geweldige stroomversnelling rond de herdenking van 
de Tsjernobylramp. De Duitse organisatie IBB-Dortmund is een belangrijke spin in het web om activiteiten op elkaar af 
te stemmen en de Tsjernobyl initiatieven met elkaar in contact te brengen en SRK is natuurlijk partner in dat proces van 
samenwerking.

Europese solidariteit die grenzen doet grenzen doet vervagen 
Soms ben je heel lang en intensief bezig en in eens kom je tot de ontdekking dat je een heel ander resultaat hebt bereikt dan 
je misschien had bedoeld. Op die manier vallen ons ook langzamerhand de schellen van de ogen.

Dat begon tijdens overleg in Duitsland. Heel veel Tsjernobyl organisaties eindigen hun activiteiten. De initiatiefnemers worden 
oud en de groep wordt kleiner. Wie neemt het over? Onze kinderen? In dezelfde vorm als wij dat doen? 
Wij troffen jonge mensen, even enthousiast en met nieuwe energie. Ze zien dat Tsjernobyl een keerpunt is geweest in de 
Europese geschiedenis wanneer het gaat om het milieu, het denken over kernenergie, duurzaamheid, anders denken over 
mensen in Oost- en West Europa enz. Wij beseften ineens ook dat honderdduizenden kinderen uit Wit Rusland en de Oekraine 
“dank zij” Tsjernobyl in de afgelopen jaren duurzame relaties en vriendschappen hebben gekregen in West Europa. Er is 
geen gebied op de wereld waar een jonge generatie zoveel buitenlandse contacten heeft dan juist daar. Dat heeft hun leven 
beïnvloed, gestimuleerd om talen te leren, hen kennis bijgebracht over andere culturen in de wereld en hen een netwerk 
bezorgt waar je jaloers op zou worden.

Onze Duitse partners stelden dat de programma’s die zijn opgezet om jonge generaties in Europa te verbinden nog geen fractie 
hadden opgeleverd aan resultaat in vergelijking met datgene wat honderdduizenden vrijwilligers hebben bereikt met de hulp 
na de ramp in Tsjernobyl. Wij hebben met elkaar 25 jaar geïnvesteerd in Europese solidariteit. 
Dat geeft meteen een ander perspectief voor de toekomst. De toekomst van een jonge generatie. Zodra de economische 
mogelijkheden in Belarus en Oekraïne verbeteren staat en een goed opgeleide jonge generatie klaar om daar de vruchten 
van te plukken. Het is zaak om in de komende jaren dat verder te ontwikkelen. Daar doen veel van onze gastouders al wat 
aan wanneer zij “hun kinderen” stimuleren en ondersteunen bij hun opleiding. Dat zou nog breder moeten.  Daar past bij dat 
onderwijsinstellingen en universiteiten zich juist gaan richten op de jongelui in Belarus en Oekraïne. Op “onze kinderen”.  
Ook ons werk zouden we meer af moeten stellen op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Dat betekent ook dat wij in de 
komende jaren door moeten gaan met het uitnodigen en helpen van de kinderen in Wit Rusland. Wij hebben in 25 jaar bewezen 
dat dat zoden aan de dijk zet. Vanuit de internationale samenwerking verwachten wij dat er onder leiding van IBB actie zal 
worden ondernomen om te komen tot een “Oost- West Europees Jugendwerk”. Daarvoor verdienen wij, en de jonge mensen 
die hun leven lang zullen leven in een land dat altijd de gevolgen van de grootste ramp in Europa zal ervaren, steun van de 
Europese gemeenschap.

geert Metselaar

Meldt u voor een nieuwe groep kinderen* ! 

SRK zoekt actief (groepen) mensen die vanuit hun kerkelijke achtergrond zich zouden willen inzetten voor de organisatie 
om een groep kinderen uit Wit Rusland voor 6 of 8 weken op te vangen. Een fantastische ervaring die kinderen helpt. Een 
draaiboek ligt klaar waar jarenlange ervaring van anderen in is verwerkt.

*zie het schema elders in deze uitgave.
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Mensen die getroffen zijn door de 
ramp in Tsjernobyl hebben volgens 
het Witrussisch Bijbelgenootschap 
grote behoefte aan bijbels en bijbels 
materiaal.
Eerdere acties hebben dat ook 
wel aangetoond. Bijbels die het 
bijbelgenootschap aanbiedt worden 
gretig gelezen. 

Veel instellingen willen echter 
alleen toestemming verlenen aan 
bijbelverspreiding als die gepaard 
gaat met humanitaire hulp. 
De gedachte dat bijbelhulp met 
humanitaire hulp samen hoort te 
gaan, is uiteraard voluit christelijk. 
Echter, het bijbelgenootschap heeft 
daar zelf onvoldoende middelen 
voor.

Samenwerking
Stichting Rusland Kinderhulp 
verleent al bijna 20 jaar 

humanitaire hulp in Wit Rusland. 
Als SRK vinden we het belangrijk 
dat naast humanitaire hulp ook 
‘Bijbelhulp’ plaatsvindt, maar bij ons 
ontbreken juist dáárvoor grotendeels 
de mogelijkheden. 

Wij zijn met het Nederlands 
Bijbelgenootschap in contact 
gekomen door de betrokkenheid 
van zowel het NBg als de SRK bij de 
landelijke herdenking “Tsjernobyl 25 
jaar na dato”.  Van daaruit zetten wij, 
met andere organisaties, een actie 
op om in 2011 bijbels, kinderbijbels  
en bijbels materiaal te verspreiden in 
ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, 
etc. Het project begint in de zwaarst 

getroffen regio gomel. 
Het gebied waar ook 
onze eerste groep 
kinderen vandaan kwam 

en waar nog 
steeds 

een aantal van onze werkgroepen 
actief is. Voor dit project is € 27.500 
nodig. 

Weerklank
De speciale actie voor Wit Rusland 
heeft als naam Echo voor Tsjernobyl 
.’Echo’ betekent ‘weerklank’. We 
hopen dat de vraag om hulp breed 
weerklank mag vinden en dat veel 
mensen de actie willen steunen. Het 
NBG heeft toegezegd elke euro die 
voor deze actie wordt gegeven te 
verdubbelen. Uw € 5,- is dus met 
Echo een tientje waard!
Het effect van uw gift zal zijn dat het 
Woord klinkt in Wit-Rusland en ook 
weerklank vindt.

U kunt uw bijdrage aan het project 
overmaken op de rekening van 
Nederlands Bijbelgenootschap, 
nr. 44.000 o.v.v. “Echo Tsjernobyl Wit 
Rusland.

Echo, verdubbel uw gift!
bijbelverspreiding in Wit-Rusland

Ja, ik wordt donateur en steun de hulp aan Tsernobylkinderen middels machtiging tot wederopzegging aan Stichting Rusland 
Kinderhulp van ondergetekende, om een bedrag van :

  P/mnd  P/kw  P 1/2jr  P/jr
  ¤ 12,50  ¤ 50,00  ¤ 50,00  ¤ 25,00 
  ¤ 10,00  ¤ 25,00  ¤ 25,00  ¤ 20,00 
  ¤ 5,00  ¤ 12,50  ¤ 12,50  ¤ 15,00 
  ¤ 2,50  ¤ 10,00  ¤ 10,00  ¤ 12,50  (aanvinken wat van toepassing is)

van mijn bank/giro rekeningnummer:  af te schrijven.

Ja, Ik ontvang graag de jaarlijkse uitgave van Stichting Rusland Kinderhulp

Naam: Fam./Dhr./Mevr.

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:   E-mail:

Handtekening voor akkoord:

































MAAK EN KOPIE VOOR UW ARCHIEF!   Orgineel verzenden naar: J.B. Slotstraat 7, NL-7913 ZZ  Hollandscheveld
DIGITAAL KAN OOK!! Indien u dat wenst mag u ondergetekend formulier inscannen en via het internet bij ons aanbieden

D
onateurskaart

 Nalatenschappen, ik wil graag informatie over nalaten aan het SRK

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



In januari 2010 werd in de 
aula van CSg Dingstede de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Stichting Rusland Kinderhulp 
gehouden. Naast veel 
vertegenwoordigers van diverse 
werkgroepen uit heel Nederland 
waren ook veel vertegenwoordigers 
uit Wit-Rusland in Meppel aanwezig. 
Allereerst was er aandacht voor 
de activiteiten en resultaten van 
het afgelopen jaar en de zowel 
economisch als humanitair sterk 
verslechterde situatie in Belarus.  
Daarnaast waren er veel sprekers die 

nieuwe initiatieven belichtten, zowel 
door Nederlanders als door mensen 
en organisaties in Wit-Rusland.
Bert Bouwmeester, burgemeester 
van Coevorden, sprak over het 
succesvol verloop van de activiteiten 
in het kader van de Stedenband 
tussen Coevorden en Brest (in 
Wit-Rusland). Dit zou als voorbeeld 
kunnen dienen voor veel andere 
initiatieven op dit gebied.  
Speciale gast tijdens deze 
bijeenkomst was de ambassadeur 
van Wit-Rusland in Nederland, mevr. 
Elena gritsenko. Zij benadrukte 

het belang van initiatieven van de 
stichting voor het welzijn van zoveel 
mensen in haar land. Klaas Koops, 
de voorzitter van de met  het 
krijgen van een schilderij van de  
wereldberoemde schilderes Victoria 
Kovalenchikova. Dit schilderij zal ter 
verkoop worden aangeboden.
De goed verlopen SRK bijeenkomst is 
een stimulans voor de werkgroepen 
om ook het komende jaar weer met 
veel energie zich in te zetten met 
diverse projecten voor de kinderen in 
Wit-Rusland.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Stichting Rusland Kinderhulp

Kaarsen actie om aandacht vragen voor 
uw “Tsjernobyl 25 jaar later” en jullie 
eigen organisatie.

In de aanloop naar de landelijke 
manifestatie op 23 april 2011 in Zwolle 
wil het Landelijk Comité “Tsjernobyl 25 
jaar later” op 
zoveel mogelijk 
plaatsen in 
Nederland 
stilstaan bij 
deze ongekende 
ramp. Daartoe 
heeft het Comité 
gewerkt aan een 
kaarsenactie. 
De kaarsenactie 
staat gepland 
voor donderdag 
31 maart 2011. 
Vanaf deze 
dag zijn er nog 
precies 25 dagen 
te gaan voordat 
de 26e april, de dag van de ramp 
precies 25 jaar geleden, aanbreekt. Het 
is de bedoeling om op deze 31ste maart 
in kerken, op pleinen, bij bedrijven 
en/of bij particulieren kaarsen aan te 
steken in de vorm van de cijfers 2 en 5 
en tijdens het branden kort stil te staan 
bij de ramp.

Het Landelijk Comité kan dit niet 
organiseren zonder de hulp van de 
plaatselijke werkgroepen, scholen, 

kerkelijke instellingen etc. Het 
Landelijke Comité roept u allen daarom 
op in uw eigen plaats, liefst op zo veel 
mogelijk verschillende plekken op 31 
maart aanstaande een kaarsenactie 
te organiseren. Het Landelijk Comité 
zelf werkt aan een dergelijke actie 

op de Dam in Amsterdam. Naast 
scholen, kerken en andere plaatsen 
waar veel mensen samenkomen, kunt 
u ook denken aan het oproepen van 
huishoudens om op deze avond een 
brandende kaars zichtbaar achter 
het raam te plaatsen. Maar denk ook 
aan de publiciteit die u voor of onze 
activiteiten vraagt.  

graag ontvangt het Landelijk Comité 
van de verschillende kaarsenactie’s 

een foto met het liefst de naam erbij 
van de organiserende instelling, 
plaats, kerk of anderszins. De foto’s 
(min. 1 mb) worden gebruikt tijdens 
de landelijke manifestatie op zaterdag 
23 april. U kunt, wanneer u dat wilt, 
de kaarsen centraal betrekken. Het 

Landelijk Comité 
heeft daarvoor een 
afspraak gemaakt met 
een kaarsenmakerij 
welke gerund wordt 
door mensen met 
een beperking. Voor 
de opstelling van 
de cijfers 2 en 5 zijn 
20 kaarsen nodig. 
Er zijn verschillende 
kaarsen. Eén met 
een brandduur van 1 
uur, totale kosten: 20 
euro en één met een 
brandduur van een 
hele avond, totale 
kosten: 60 euro. Met 

de aanschaf stimuleert u dus tevens 
de werkgelegenheid van deze groep 
kwetsbare mensen. U kunt de kaarsen 
bestellen bij de werkgroep Stiens, 
srkstiens@hotmail.com.  Natuurlijk 
kunt u zelf uw leverancier of activiteit 
gaan regelen, als uzelf maar de 
aandacht gaat vragen voor het werk wat 
uw groep of stichting afgelopen jaren 
heeft gedaan en nog wil doen! Succes!

Oproep! Kaarsenactie, Tsjernobyl 25 jaar later..
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Planning van de groepen kinderen 

Kerstkinderen opgave tot 15 augustus 2011

 Busnr aankomst vertrek

60111 1 juni* 30 juni 
60112  8 juni* 7 juli
60113 15 juni* 14 juli
60114 22 juni* 21 juli
70111 29 juni 28 juli
70112 6 juli 4 augustus
70113 13 juli 11 augustus
70114 20 juli 18 augustus
70115 27 juli 25 augustus
80111 3 augustus 1 september 
80112 10 augustus 1 september

 Busnr aankomst vertrek

120111 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)
minimaal aantal van 25 personen.

Vertrek Aankomst
19 februari 26 februari
27 februari 5 maart
3 april 9 april
30 april 6 mei     excursie Meppel
19 mei 26 mei 
8 september 15 september
16 september 23 september
7 oktober 13 oktober
15 oktober 21 oktober
22 oktober 29 oktober
5 november 11 november
12 november  18 november
19 november 25 november

Excursiereizen/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 
vergezeld te worden door Duits of Engels 
sprekende tolk 6. U wenst alle meren, musea, 
nationaal ballet te bezoeken? 7. U geeft uw 

verlanglijstje en onze medewerkers gaan u reis
verzorgen en begeleiden. 

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 
Hollandscheveld, i.v.m. het rijtijdenbesluit van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Aanmeldingen (correspondentie) alleen schrif-
telijk p.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 gescheiden op uw eigen risico, 
de SRK is nimmer verantwoordelijk voor uw verblijf 
in het buitenland.

Meer mogelijkheden voor het ondernemen van Excursiereizen 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.

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. 
Alle andere data hebben een duur van 4 weken. 

Bevestigingsbrief van uw opgave voor de zomerkinderen ontvangt 
u in mei 2011, voor de kerstkinderen krijgt u dit bericht in  
november 2011.

SluitingSdatum 
vakantie kinderen

juni bussen  15 april
juli bussen  15 mei

Nieuw: de groepen die hier één maand verblijven met herstellende kanker 
patientjes 
 2011 Periode Kinderen / achtergrond

Hardenberg 12 december – 10 februari Tolochin
Den Ham 9 februari –  8 april Chasniki 
Barneveld 16 maart – 15 april Children with cancer
Heuvelrug 16 maart – 15 april Children with cancer
Hollandscheveld 7 april – 7 mei Children with cancer 
Vakantiekinderen Bus 6111 – 8112
Hoogeveen 31 augustus – 29 oktober Postavi 
Bergentheim 28 oktober – 10 december Chizaga
Kerstkinderen 22 december – 5 januari  uit heel BY
 2012
? 10 december – 10 februari   
Dronrijp 10 maart – 29 april Dribin  
Putten 1 april – 29 april Children with cancer
? april - juni  
Vakantiekinderen Bus 6121 – 8122
? september - oktober   
? oktober - december
Kerstkinderen kerstvakantie
2013 
? februari – april   
Koekange april – juni   
Vakantiekinderen Bus 6121 – 8122
? september – oktober   
? oktober – december

Zomerkinderen opgave tot 15 maart 2011

Prijs voor donateurs  € 175 p.p. excl.  
Zoals de jaarplanning al aan geeft zijn er enkele 
excursie trips gepland, plan de trip met vooraf 
overleg met SRK. Doorgaans gaan er meerdere 
groepen in één bus. Dus ook kleine aantallen zijn 
mogelijk in combinatie. We kunnen daarvoor een 
oproep laten uitgaan.

Het draaiboek “excursie reizen” ligt gratis voor de 
iedereen klaar. 
info@ruslandkinderhulp.nl 
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Net als in voorgaande jaren 
hebben wij in het voorjaar van 
2010, voorlichting gegeven aan 
de deelnemers van de projecten. 
Dit jaar hebben wij de voorlichting 
opgedeeld in twee dagen. Het aantal 
deelnemers per groep is daardoor 
kleiner wat ten goede komt aan de 
discussie. Tijdens deze voorlichting 
hebben enkele deelnemers, die al 
enkele jaren hebben deelgenomen 
aan het project gesproken over 
hun ervaringen. Het bleek dat 
uitwisseling van ervaringen veel 
stof ter discussie opleverde. De 
deelnemers zijn erg positief. Wij 
beloofden dat wij dit jaar veel 
aandacht zullen besteden aan 
bestrijding van o.a. phytoptora en 
coloradokever. Met hulp van een 
sponsor kunnen wij de scholen 

toezeggen wij dit jaar chemie 
kunnen uitdelen ten behoeve van de 
projecten. Ons eerste bezoek aan 
de scholen was in de periode in de 
eerste week van juni. Achteraf was 
dit eigenlijk te vroeg. Er waren veel 
scholen die nog weinig werk hebben 
kunnen doen. Na de winter is het een 
periode erg nat geweest. Er waren 
ook hele gebieden waar de kolchozes 
geen werk hebben kunnen doen op 
het land. Wij kunnen bij de meeste 
scholen alleen zien hoe de grond 
bewerkt is en voor een gedeelte is 
het zaad gezaaid. 

Ons tweede bezoek is begonnen 
vanaf 5 juli. De meeste scholen 
hebben de voorjaarswerkzaamheden 
afgerond en de zaden komen goed 
boven. Na het zeer natte voorjaar 

is het droog geworden en de zaden 
komen goed boven. Het is nu 
opletten voor de scholen dat zij op 
tijd starten met behandeling tegen 
phytoptora en coloradokever. De 
geleverde chemie wordt uitgedeeld 
tijdens de bezoeken en de scholen 
worden geïnstrueerd over het 
gebruik hiervan. Ook hebben wij 
chemie ontvangen tegen enkele 
ziekten cq plagen in de kool, rode 
bieten en de wortelen. Het is voor 
het eerst dat wij chemie beschikbaar 
hebben gekregen en kunnen uitdelen 
aan de projecten, het is afwachten 
hoe de resultaten zullen zijn.

Ons laatste bezoek deze zomer aan 
de projecten is in augustus.
Bij alle projecten zijn de uien 
geoogst en liggen te drogen in de 

Agrarische projecten 2010
4000 kinderen dagelijks verse groenten!

Door Henk Kerssies, landbouw coordinatie voor SRK Nederland
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sportzalen en op de zolders.
In het algemeen zijn wij tevreden 
over de geoogste uien. Goede 
kwaliteit en veelal voldoende voor de 
wintervoorraad van de scholen.
Het heeft de laatste weken zo af 
en toe geregend, op sommige 
plaatsen wel erg veel en hier 
verwachten wij oogstderving door 
waterschade. De verschillen tussen 
de projecten zijn groot dit jaar. 
De oorzaak ligt voornamelijk in 
de weersomstandigheden en de 
gesteldheid van de bodem. Een heel 

positieve ontwikkeling is het gebruik 
van de gesponsorde chemie. Wij zien 
een duidelijke verbetering bij de 
aardappelen o.a. door behandeling 
tegen Phytophtora en Coloradokever. 
Ook de rode bieten zijn behandeld 
tegen Sercospora en hierdoor zien 
wij heel mooie velden met rode 
bieten. Ook bij de winterwortelen 
zien wij verbetering door 
behandeling tegen Alternaria. Een 
enkele school is wat zuinig geweest 
met de chemie. Op de vraag waarom, 
is het antwoord dat zij wat wilden 

overhouden voor volgend jaar.
Wel begrijpelijk maar verkeerde 
bezuiniging verklaren wij aan 
de hand van wat wij zien aan de 
planten.

Over de opbrengsten hebben wij nog 
geen informatie.

Met onze projecten hebben ruim 
4100 kinderen voedsel voor het 
komende winterseizoen en het 
voorjaar van 2011

Jaar aantal HA Aardappelen Kool Wortelen Rode Bieten Komkommers Uien Euro
  Projecten ton ton ton  ton ton  

2005 18 26.898 87.555 37.678 13.664 24.452 1.73 66.384 30723.66
2006 23 23.41 73.971 36.568 25.639 39.639 3.102 34.651 27807.23
2007 27 33.087 93.087 42.441 19.802 43.661 7.12 27.35  40831.03
2008 28 21.207 91.957 52.47 44.047 38.513 5.925 49.942 51097.63
2009 29 17.476 64.343 36.458 41.560 31.029 5.325 30.354 35868.86

• Chemie: lees bestrijdingsmiddelen. Scholen wordt geleerd om verantwoord met bestrijdingsmiddelen om te gaan.
• In de cijfers noemen we geen school projecten die zelfstandig draaien! 

Door Henk Kerssies, landbouw coordinatie voor SRK Nederland

Opbrengsten

Sponser ook een agri project !
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Landelijke SRK verzorgt, en stemt de verschillende vragen af zodat we als werkgroepen niet allen met dezelfde 
doelen bezig gaan. Zo blijft er ruimte voor onderscheidende activiteiten.

Kinderhospice Minsk verdient ook aandacht. 
In september was het eerste contact 
met dit kinderhospice.  Het betreft 
een (eerste) klein initiatief in de 
buurt van Minsk waar kinderen 
met dodelijke ziekte en families 
hun worden begeleid De vraag 
ligt voor om hen te helpen bij het 
inrichten van hun tuin/datsja en 
ondersteuning met dingen die 
daar zoal dagelijks nodig zijn. 
Ook willen we kijken of wij dit 
kinderhospice kunnen betrekken bij 
een trainingsprogramma palliatieven 
zorg. Een paar weken later was 
Margriet van Drie ook in Belarus en 
ook zij is gaan kijken. Hierbij haar 
verslag:  In de kinderhospice zijn 2 

familiekamers, waar een kind met 
ouders en een eventueel (klein) kind 
kan verblijven. En er is 1 kamer waar 
5 kinderen zonder ouders verzorgd 
kunnen worden. De kinderen die 
thuis verzorgd worden, krijgen van 
hen de begeleiding die zij zo nodig 
hebben om de laatste tijd zo pijnloos 
en makkelijk mogelijk te laten 
verlopen. Een arts en verpleegster 
gaan met de auto deze kinderen 
thuis bezoeken, zo vaak als nodig is.
Wij krijgen uitleg over alles wat zij 
hier doen en een rondleiding door de 
kinderhospice, beneden een soort 
huis/speelkamer en een kantoortje, 
boven 2 gezinsslaapkamers, 1 kamer 

voor 5 kinderen zonder ouders en 
een gemeenschappelijke kamer, een 
soort snoezelkamer, waar nu Wanja 
ligt. Ook is hier een gebedsruimte, 
er hangen veel foto’s van kinderen 
(tot 24 jaar) aan de muur met alleen 
de voornamen er bij geschreven. 
De achternamen, geboortedata en 
sterfdata zijn niet juist vermeld, 
het kind moet als kind herinnerd 
worden.

Sinds de kinderhospice bestaat zijn 
hier al 320 kinderen gestorven die zij 
begeleid hebben, gemiddeld zijn dit 
ca. 32 kinderen per jaar.

Je denkt even een 
beleefdheidsbezoekje te brengen 
aan het hospice in Minsk dat wij 
al jaren steunen. Natuurlijk een 
hartelijke ontvangst en een doos 
bonbons. Maar Olga Mychko zou 
Olga niet zijn wanneer het daarbij 
zou blijven. Uiteraard de wedstrijd 
verloren om doos bonbons al dan 
niet mee te krijgen. Dus snoep maar 
mee, ik heb weer genoeg.

Haar vraag is om kennisuitwisseling 
met Nederlandse experts op poten 
te zetten. Dat kan volgens haar door 

mensen naar Minsk te sturen of 
andersom. Wat ze nodig heeft:
• Informatie over de palliatieve zorg     
   (dus de handen aan het bed door 
   de verpleegkundigen)
• Informatie over pijnbestrijding   
   (technieken en medicatie daarbij   
    van en voor de artsen)
• Hoe is de palliatieve zorg   
   georganiseerd (dus samenwerking 
   tussen artsen, ziekenhuis, 
   verpleegkundigen en vrijwilligers)
• Administratieve organisatie.

En daar zijn we nu mee aan de slag. 
Samen met onze mensen rond 
Barneveld en Hoogeveen. Wij laten 
Olga en haar zeer gemotiveerde team 
niet in de steek. gedreven als ze zijn 
voor de mensen in de laatste fase 
van hun leven en de families die om 
hen heen staan.

O ja, de medewerkers van het 
Kinderhospice in Minsk doen dan 
ook meteen maar mee. 

Hospice voor ouderen in Minsk 

10 JAARVERSLAg



Wit-Rusland heeft in 2010 
de beperkingen voor 
kindergezondheidsvakanties in het 
buitenland opgeheven. geweldig 
nieuws waar SRK 
bijzonder blij 
mee is. Tot 2010 
golden strenge 
leeftijdsgrenzen 
aan de kinderen 
die wilden 
deelnemen aan een 
gezondheidsvakantie 
in het buitenland. 

Deze beperkingen 
werden in 2008, na 
het niet terugkeren 
van één Wit Russisch 
meisje uit Amerika, 
bovendien nog eens 
extra aangescherpt. 
Daarbij werd ook het aantal keer 
dat een kind naar hetzelfde land 
zou mogen uitreizen aan strikte 
banden gelegd. Vanaf 2010 heeft de 
president van 

Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko, 
per direct al deze beperkingen 
opgeheven. Dat is: voor de landen 
waar Wit-Rusland internationale 

verdragen mee heeft gesloten, 
waaronder Nederland, een 
fantastisch besluit. 

In 2009 zijn ongeveer 29.000 

Wit Russische kinderen naar het 
buitenland geweest voor een 
gezondheidsvakantie. 
In 2008, het jaar waarin het najaar 

de extra beperkingen 
werden ingevoerd, 
waren dat er nog zo’n 
kleine 38.000. Het 
merendeel van deze 
kinderen verbleef in 
West-Europa. 

Wit-Rusland 
zelf organiseert 
jaarlijks ook 
gezondheidsvakanties 
buiten de besmette 
zones. In 2009 namen 
daar ruim 400.000 
kinderen aan deel. 
Vanuit het buitenland 
wordt ook in deze 

gezondheidskampen geïnvesteerd. 
SRK doet dat bijvoorbeeld in het 
Rehabilitatie Hospitaal Ostroshitsy 
gorodok.
Zie pagina: 25

Beperkingen gezondheidsvakanties opgeheven!

Aansprakelijkheid werkgroepen
Het komt voor dat werkgroepen 
voor het realiseren van met name 
projecten in Wit-Rusland gebruik 
maken van bijdragen van sponsoren 
of een beroep doen op fondsen. Wij 
juichen dit van harte toe. Wij willen 
de werkgroepen met betrekking 
tot sponsoring en fondswerving, 
wellicht ten overvloede, op een paar 
zaken wijzen. 

Voordat een werkgroep start met 
een project willen wij hierover graag 
worden geïnformeerd. Wij zijn 
dagelijks ‘bezig’ met Wit-Rusland 
en volgen de ontwikkelingen op de 
voet. We proberen te alle groepen 
te adviseren. Dat kan alleen als we 
tijdig geïnformeerd zijn, dan weten 
wij wat er in veld speelt en kunnen 
wij wellicht zaken verbinden en 
werkgroepen op ervaringen van 
andere werkgroepen wijzen die 
een zelfde soort project hebben 
uitgevoerd. Ook dubbele doelen en 

teleurstellingen, maar ook juridische 
problemen worden voorkomen.

Wanneer een werkgroep het 
groene licht heeft gekregen voor 

een project kan de werkgroep 
starten met de voorbereidingen. 
Hierbij hoort ook de financiering 
door derden. Het is prima dat een 
werkgroep ter voorbereiding van een 
subsidieaanvraag contacten legt met 
de sponsor of financier. Wanneer er 
formeel een aanvraag moet worden 
ingediend moeten  wij daar bij 
betrokken zijn. Immers SRK (bestuur) 
is rechtspersoon en kan in die zin 

rechtshandelingen verrichten en is 
verantwoordelijk, ook voor de handel 
en wandel van de werkgroepen. 
Met andere woorden het bestuur 
is tekeningbevoegd en niet de 
werkgroep of individuele personen. 
Wij willen die verantwoordelijkheid 
ook wel dragen maar willen dan 
wel vooraf weten waarvoor wij 
verantwoordelijk zijn. In andere 
voorkomende gevallen is de persoon 
juridisch aansprakelijk en niet de 
SRK stichting. 

Tot slot merken wij op dat overleg 
met Wit Russische autoriteiten is 
voorbehouden aan het algemene 
bestuur.

Wij wensen jullie succes 
met alle projecten.

Namens het SRK bestuur, 
Jannes  te Velde (penningmeester)r) 
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We hebben ons lesje geleerd!

2010 
Vanwege een gemakkelijk reis in 
2009 hebben wij besloten ook 
in 2010 naar Belarus te gaan. De 
voorraad kleding in huis en allerlei 
andere hulpgoederen moeten toch 
maar weer een keer weggebracht 
worden. We hebben meer goederen 
dan in 2009 dus maar een busje 
via een sponsor geregeld. Deze bus 
heeft een dubbele cabine, dus gelijk 
maar een vriend gevraagd of hij zin 
had met ons mee te gaan. “geen 
probleem”, maar als jullie toch met 
een busje gaan kan ik dan ook wat 
spulletjes meenemen. Natuurlijk, 
geen punt. 

Afijn, wij begin September de auto 
volgeladen en vol goede moed de 
eerste dag vertrokken. Nadat we 
in de buurt van Warschau hebben 
geslapen zijn we de 2e dag richting 
Terespol gegaan met, net als de 1e 
keer, toch wel wat kriebels in de 
buik. Zaterdagmorgen’, Terespol is 
in ieder geval niet de goede ochtend 
om de grens te passeren. Een 
wachttijd van 3 tot 3.5 uur om Polen 
te verlaten alleen al. Daarna de 2e 
etappe: Wit-Rusland binnenkomen, 
papieren invullen, verzekeringen 
tonen en die kriebels in je buik. 
Dan als je bijna klaar bent willen de 
Douane mensen je auto inspecteren 
en dan moeten de achterdeuren 
open. De reactie van onze 
controleurs was niet positief, er werd 
een Douane-beambte bij gehaald 
die een paar worden 
Duits sprak en die ons 
allerlei vragen stelde. Er 
kwamen meer “Strepen 
en Sterren” bij en na 
ongeveer 4 uur kregen 
wij het advies om naar 
een ander grenspost te 
rijden aan de Noordkant 
van de stad. Dit vanwege 
het feit dat we geen 
goede documenten hadden om deze 
grens te passeren. Dan vraag je je 
af: “documenten?, het zijn slechts 
hulpgoederen om landgenoten van 
deze Douane-beambtes te helpen”.
Ik kan je vertellen dat je dan met 
knikkende knieën staat en dat 
een gevoel van machteloosheid je 

overvalt dat enorm is. Je wilt mensen 
helpen in een heel dorp, een school 
van kleding voorzien en mensen 
waar mogelijk helpen. Dan is het dus 
Zaterdag Avond 19 uur, we worden 
terug Polen in gestuurd, zoek het 
maar uit. We hebben de andere 
grens opgezocht, maar stonden rijen 
met vrachtwagens en waar haal je op 
Zaterdag avond een geldig document 
vandaan om het land binnen te 
komen?, goede raad is duur,wat te 
doen. We hebben besloten om zo 
snel mogelijk een plek te vinden om 
te overnachten en dan de volgende 
dag kijken welke oplossingen 
we konden bedenken. 
 
Dag 3. Zondagmorgen, na 
een slechte nachtrust, op 
tijd ontbijten en overleggen 
wat te doen. Wij zijn met het 
idee gekomen  een deel van onze 
lading bij het hotel achter te laten, al 
is het maar in een bezemkast o.i.d. 
Echter hoe ga je dat aan een Poolse 
receptioniste uitleggen die geen 
Engels of Duits spreekt; tekenen 
en gebaren taal. Het hotel waar we 
hebben geslapen blijkt ook enkele 
vankantie huisjes te hebben. Hier 
hebben we er 1 van gehuurd en een 
gedeelte van onze lading, met pijn in 
ons hart, achter gelaten.
 
Toch maar weer naar Terespol 
gereden, Polen uitgaan op 
zondagmorgen gaat veel sneller dan 
op zaterdag. Hier hebben we een 0.5 

uur over gedaan. Daarna 
weer naar de 
Wit-Russische kant,
weer allerlei formulieren 
etc in vullen en dan 
alsnog de laatste 
controle. Onze lading 
inmiddels gehalveerd 
riep ook nu bij de 
Douane-controleurs 
weer allerlei vragen op 

(gelukkig niet dezelfde controleurs 
als op zaterdag). Er werd besloten 
dat alles moest worden gewogen 
en de auto moest leeg. Ook nu was 
er weer een Beambte die wat Duits 
sprak en alles over en weer moest 
vertalen. Ook nu weer een groter 
wordende groep Douanes en bij 

ons een groter gevoel van onrust/
onmacht mbt de situatie. Na lang 
over en weer praten en beraadslagen 
onderling door het Douanepersoneel 
en met een welgemeend advies naar 
ons dat dit de laatste keer zou zijn 
dat we zo over de grens mochten, 
kregen we uiteindelijk groen licht om 
het land binnen te gaan.
 
Het bezoek bij onze vrienden 
heeft veel goedgemaakt van onze 
heenreis, echter we hebben wel 
onze les geleerd. Een situatie als 
deze moet je niet mee willen maken 

en ons advies aan 
iedereen die op 
eigen gelegenheid 
naar Wit-Rusland 
wil gaan is de 
volgende, je kan 
gerust een reis 

naar Wit-Rusland organiseren, maar 
luister alsjeblieft naar de adviezen 
van SRK, zodat je een situatie 
zoals de onze niet hoeft mee te 
maken. Ook als je goederen wilt 
wegbrengen, regel dit via SRK.

Ik dank de schrijver voor dit 
openhartig verslag. SRK heeft 
de afgelopen 20 jaren voor bijna 
iedere vraag een (veilige) procedure 
bedacht. grensoverschrijdende 
activiteiten, export heet dat, wordt 
alleen toegestaan volgens wetregels 
die voor alle landen gelden. Wat wel 
en wat niet mag is niet eenvoudig, 
echter SRK mag in principe ALLES 
brengen, als er vooraf overleg is 
geweest. De adviezen kan iedereen 
van ons (gratis) krijgen. gewoon 
mailen naar:
info@ruslandkinderhulp.nl

we hadden 
geen goede 
documenten 

om de grens te 
passeren

luister alsjeblieft 
naar de adviezen 

van SRK
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Wij hebben het financieel verslag 
2009 afgerond en behandeld. 
Op het moment dat wij dit 
schrijven hebben wij de stukken 
ter controle aangeboden aan 
de kascontrolecommissie. Dit is 
later dan gebruikelijk. Als gevolg 
van een ernstige ziekte van de  
penningmeester van de werkgroep 
Rotterdam was de werkgroep 
Rotterdam niet in de gelegenheid de 
stukken tijdig in te leveren. Omdat 
de resultaten van de werkgroepen 
deel uit maken van ons jaarverslag 
was het voor ons niet mogelijk het 
jaarverslag op tijd af te ronden. 
Zodra de bevindingen van de 
kascontrole bekend zijn publiceren 
wij de uitkomsten hiervan op onze 
website.

Wij bedanken ook dit jaar 
de penningmeesters van de 
werkgroepen weer voor de 
aangeleverde gegevens. Op 
een paar uitzonderingen na 
verloopt de verstrekking van de 
boekhouding zonder problemen. 
Ook voor 2010 rekenen wij op de 
medewerking waarbij wij wederom 
aandacht vragen voor een goede 
verantwoording van de werkgroepen 
naar de achterban. Wij bedoelen 
hiermee dat het de boeken zichtbaar 
moeten worden gecontroleerd door 
een kascommissie. 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 
verantwoordelijk voelen.

In 2009 hebben wij op verschillende 
terreinen activiteiten uitgevoerd 
en verder ontwikkeld. De 
belangrijkste onderdelen zijn 
kinderuitwisselingsprogramma’s, 
kinderhulp naar en in ziekenhuizen, 

financiële adoptie voor o.a. studie, 
humanitair transport, bouw- en 
landbouwprojecten. De zaken  
verlopen helaas niet altijd zoals 
wij dat graag zien. Wij maken dat 
ook jaarlijks duidelijk aan de Wit 
Russische autoriteiten. 
Een van onze doelstellingen is het 
steunen van privé landbouwers en 
landbouwinitiatieven te ontwikkelen.  
Wij organiseren o.a. seminaries 
met Nederlandse trainers en bieden 
excursies aan. De schoolprojecten 
met landbouwprojecten zijn zeer 
succesvol gebleken. Zo hebben 
wij voor scholen programma’s 
ontwikkeld zodat de scholen 
producten verbouwen en deze 
kunnen verkopen.  

Wij hebben in 2009 acht 
vrachtwagens van 80 m3 aan 
humanitaire goederen naar Wit 
Rusland gebracht. In 2008 waren 
dat 14 vrachtwagens. Deze terugloop 
is een reactie op het verbod van 
kinderreis programma’s. De waarde 
van deze veelal tweede hands 
humanitaire goederen was 
op papier ca. € 70.000,= .

In 2009 hebben 7 SRK werkgroepen 
groepen kinderen naar Nederland 
gehaald.  Daarnaast zijn er tijdens 
de zomervakantie en tijdens de kerst 
nog veel Vrienden uit Wit Rusland 
uitgenodigd door de gastgezinnen.

Wij hebben 2009 afgesloten met een 
tekort van € 34.000. Ten opzichte 
van 2008 is een achteruitgang 
van € 27.000. Dit is met name 
veroorzaakt doordat de werkgroepen 
€ 36.000 meer hebben besteed 
dan ontvangen. De werkgroepen 
hebben voor bijna € 100.000 aan 
voedselpakketten, verbouwingen, 
agri-projecten enz. gesponsord of 
gerealiseerd. 

Hieronder volgt een beknopt 
overzicht van de baten en lasten 
2009

Baten
Donaties   78.917
Doorber. werkgroepen 35.437
Diverse projecten  17.793
Voedselpakketten  27.995
Landbouwprojecten 121
Opbrengst bus  171.829
Opbrengst visa  5.267
Overige baten  46.804
Totaal baten  384.163

Uitgaven
Kosten organisatie  36.737
Kosten die worden doorber. 18.040
Projecten  327.591
Totaal uitgaven  382.368

Voordelig saldo  1.795

Projecten werkgroepen -274.736
Baten werkgroepen 239.069
 
Totaal incl. werkgroepen -33.872

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 verslag over 2009

uw hulp 
helpt echt !
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Enige tijd geleden vroeg Klaas Koops 
me om een redactioneel stuk te 
schrijven over de impact van het 
Tjernobyl ongeval aangezien in 
2011 het 25 jaar geleden is dat deze 
catastrofe heeft plaatsgevonden. 
In de tussenliggende 25 jaar is 
er veel medisch, radiologisch, 
sociaal en economisch onderzoek 
gedaan naar de effecten van de 
ramp en afgelopen juni was ik in 
Helsinki op een congres van de 
International Radiation Protection 
Association (IRPA) waar een 
aparte sessie was gewijd aan 
deze effecten.

Zoals gebruikelijk wordt 
zo’n sessie geopend door een 
vertegenwoordiger van een 
belangrijke mondiale organisatie 
zoals Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), de wetenschappelijke 
commissie van de Verenigde Naties 
naar de effecten van atoomstraling 
(UNSCEAR) , het Atoomagentschap 
(IAEA), de Internationale Commissie 
voor Stralingsbescherming (ICRP) 
of  de Europese Organisatie voor 
Economische ontwikkeling (OECD).  
De presentatie werd gegeven 
door een vertegenwoordiger 
van het Russische instituut voor 
Stralingshygiëne uit St Petersburg, 
en mede auteurs waren van 
UNSCEAR en IAEA.
Het ongeval van 26 april 1986 
werd uitgebreid behandeld met de 
milieu consequenties en de vroege 
en late gezondheidseffecten van 
stralingsdoses bij de blootgestelde 
inwoners van de besmette gebieden. 
In totaal is er door de ontploffing van 
unit 4 van de Tjernobyl kerncentrale 
14 ExaBecquerel1 radioactiviteit de 
lucht in geslingerd waarvan de helft 
de radioactieve edelgassen Xenon en 
Krypton waren en de radionucliden 

die verantwoordelijke waren voor 
besmette gewassen en gebieden 
het radioactieve Jodium (13 %) en 
het radioactieve Cesium (1 %). Deze 
radionucliden hebben geleid tot 

200.000 km2 besmet gebied.
Door de ramp zijn er direct 
na de ramp 115.000 mensen 
geëvacueerd en waren er 
530.000 liquidators nodig voor 
de opruimingswerkzaamheden 
zoals wegen ontsmetten en afval 
opbergen in haastig gegraven kuilen 
rondom de ontplofte centrale (red. 
momenteel werk ik in een Europees 
project om het afval te categoriseren 
en afval acceptatie criteria op te 
stellen). In de gebieden onder 
strikte stralingscontrole wonen 
216.000 inwoners en in besmette 
gebieden 6.400.000 inwoners van 
de 98 miljoen inwoners van Wit-
Rusland, Oekraïne en Rusland. 
Door UNSCEAR en IAEA is van deze 
bewoners de schildklierdosis en  
lichaamsdosis over de afgelopen 
periode (25 jaar) in geschat en 
hieruit blijkt dat deze mensen 
gemiddeld een dosis hebben 
ontvangen van tussen de 0,01 en 
2 maal de achtergrondstraling (bij 
liquidators is de dosis zelfs 10 maal 
de achtergrond). Let wel dit is dosis 
die deze mensen extra hebben 
ontvangen bovenop de dosis komt 

die zij van nature ontvangen namelijk 
2,4 millisievert per jaar.
Het vroege gezondheidseffect 
is acuut stralingsyndroom (ARS) 
waaraan in totaal 28 van de 134 

patiënten binnen enkele uren 
na de ramp stierven. De late 
gezondheidseffecten zijn 
schildklier kanker, leukemie en 
cataract en 25 jaar onderzoek 
geeft aan dat er 6848 personen 
aan schildklierkanker lijden 
en dat er een tweemaal hoger 
kans op leukemie is onder 
liquidators.. Het wazig worden 
van de ooglens (cataract) 
is bij de ARS overleveraars 
geconstateerd.

De psychologische gezondheids-
problemen zoals stress, depressies 
en angst die door het Chernobyl 
Forum en de WHO zij gerapporteerd 
ligt hoger dan in de controlegroep 
(niet-blootgestelde populatie). 

De sociale context waarbinnen de 
ramp zich heeft voltrokken maakt 
het moeilijk om deze psychologische 
bevindingen te interpreteren. De 
bewoners van de besmette gebieden 
worden zowel door de lokale als door 
buitenlandse autoriteiten “Tjernobyl 
slachtoffers” werden genoemd 
in plaats van overleveraars. Het 
leven in de besmette gebieden is 
door de ramp ontwricht en velen 
lijden nog een armetierig bestaan. 
Het is dan ook een goede zaak 
dat er organisaties zijn zoals 
Stichting Rusland Kinderhulp die 
met humanitaire acties zoals het 
opvangen van kinderen uit de 
besmette gebieden de noden van 
deze overleveraars verlichten.

Jeroen Welbergen
(medewerker Covra)

Technische achtergronden van 
Tsjernobyl nu 25 jaar later.
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Financiële Adoptie voor uw gastkind!
of voor een kind met kanker!

of gaat uw voorkeur uit naar een  Eenmalige ondersteuning

“geef gij ze te eten” help mee een 
ander toekomst te geven!

Een aantal jaren besloten wij om 
het project “financiële adoptie” in 
te voeren.

Het belangrijkste doel was en is 
om gastouders de mogelijkheid 
te geven om “hun” kind en zijn 
of haar familie financieel te 
ondersteunen en zo goed mogelijk 
te controleren of de bijdragen 
van de gastouders goed besteed 
worden.

Veel gastouders maken van de 
gelegenheid gebruik. Van deze 
mogelijkheid hebben heel veel 
gastouders gebruik gemaakt en 
heel veel kinderen en gezinnen 
zijn al geholpen. Kinderen kunnen 
studeren, er is geld voor kleding, 
school spullen, medicijnen, goede 
voeding en huisvesting.

Het programma is een groot 
succes. Kinderen zien weer 
toekomst, er is een extraatje, 
het contact met de Nederlandse 
gastfamilie en de hulp motiveert in 
een soms uitzichtloos bestaan. Er 
is daardoor een zekere controle en 
vooral: er is belangstelling in het 
wel en wee van de kinderen en hun 
omgeving en familie. 

Medewerkers van Help People en 
vrijwilligers in de regio’s houden 
contact met de gezinnen en 
houden zo goed mogelijk zicht op 
de ontwikkelingen in de gezinnen 
en de resultaten. 

 

Kind beter, ouders failliet of 
gescheiden! Na de ziekte moet 
het kind het leven weer opnieuw 
op orde zien te krijgen door 
bijvoorbeeld het weer starten 
met een opleiding. Deze kinde 
ren uit gezinnen die het, door die 
ingrijpende ziekte, enorm moeilijk 
hebben gehad wegens hoge kosten 
van medicijnen, bezoeken aan 
artsen en verblijf in het ziekenhuis, 
daarvoor zelf hun baan moesten 
opzeggen. De verzorging van de 
kinderen in ziekenhuizen gebeurt 
veelal door de ouders zelf ! Deze 
kosten maar ook de reiskosten zijn 
voor de ouders of familie (…) zelf ! 
Ouders smeken ons vaak om 
financiële hulp !

De “adoptie ouders” of de sponsor 
in Nederland ontvangen een foto 
van het kind en de omschrijving 
van de gezinssituatie, voorst 
worden er berichten van en over 
het kind naar de “adoptie ouders” 
gezonden over het wel en wee van 
het gezin.

Wij werken met drie opties:
Optie A:  ¤ 44 per kwartaal 
Optie B:  ¤ 88 per kwartaal 
Optie C:  ¤ 134 per kwartaal 

De bijdragen worden doorgaans 
persoonlijk overhandigd, soms 
moeten ze worden afgehaald bij 
het kantoor Minsk of bij één van 
onze regionale vertegenwoordigers 
elders in het land. Dit wegens het 
meestal ontbreken van bankreke-
ningen, hoge overboekingkosten 
en de enorme administratieve  
procedures is dat het meest  
effectief gebleken.

Medewerkers en vrijwilligers 
bezoeken de ontvangende 
gezinnen en rapporteren over de 
gang van zaken en besteding van 
de bijdragen volgens afspraak. 

Aanmelding voor financiële 
adoptie is mogelijk via het 
aanmeldingsformulier. De 
juridische voorwaarden en 
verplichtingen zijn onderdeel van 
de aanmelding. 
Meer informatie is te vinden op 
www.ruslandkinderhulp.nl 
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 Adopteer nu een kind(eren) 

met kanker verleden.

SRK biedt ook de 

mogelijkheid om een kind te 

ondersteunen dat lijdt aan kanker 

of genezen is verklaard.

   “Geld transfer dienst” 

voor gastouders. 

Ook bestaat er de “geld transfer 

dienst”. Volgens de voorwaarden 

die staan afgedrukt aan de andere 

zijde. We noemen u een aantal 

voorbeelden die al gebruikt zijn 

nl.: aankoop van een nieuw huis, 

operatie, nieuw dak op woning, 

jaarlijkse studie toelage voor 

boeken, vrachtwagen in de vorm van 

micro krediet, enz. Informatie via 

info@ruslandkinderhulp.nl 



De Stichting Rusland Kinderhulp, gevestigd Jan Bruinsslotstraat 7 te Hollandscheveld, ten deze vertegenwoordigd door de 
voorzitter K.Koops, hierna te noemen SRK, en

Familie/de heer/mevrouw:     Adres:

Postcode en woonplaats:

Tel.: e-mail:

Hierna te noemen gever, overwegende
-  dat SRK deel neemt in en samenwerkt met Help People Foundation in Minsk en daarmee in de gelegenheid is om in Wit-

Rusland financiële hulp te bieden aan gezinnen en/of kinderen.
-  dat SRK bereid en in staat is om ter beschikking gestelde bijdragen ter hand te stellen van te ondersteunen gezinnen en 

personen en in redelijke mate controle kan uitoefenen op de besteding daarvan.
- dat gever financiële ondersteuning wenst te geven aan:

Familie/de heer/mevrouw:     Adres:

Postcode en woonplaats:       Tel.:

Hierna te noemen: geadopteerde, verklaren het volgende te zijn overeen gekomen:
1  gever verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SRK om ( keuze A ¤ 44,- B. ¤ 88,- of C. ¤ 134,-) de onder 1 genoemde gift 4 x per 

jaar van zijn/haar bank/girorekening nr. af te schrijven, welke gift is bedoeld voor voeding, kleding, scholing, etc 
ten behoeve van geadopteerde en/of zijn gezin, voor het eerst op 

2  SRK draagt er zorg voor dat door een maatschappelijk werkster van of in opdracht van Help People Foundation een intakegesprek wordt 
gevoerd met geadopteerde, waarin mede afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de bestedingsdoelen van de bijdrage. SRK draagt 
zorg voor de beschikbaarstelling van een Engelstalige kopie van het intakegesprek aan gever.

3  Nadat Help People Foundation, op basis van het intakegesprek, heeft geconstateerd dat financiële ondersteuning noodzakelijk is te 
achten, draagt SRK er zorg voor dat de onder 1 bedoelde gift, onder aftrek van 10% aan administratiekosten, in handen wordt gesteld van 
geadopteerde.

4  Binnen twee maanden na ontvangst van de eerste termijn zal de gift ter hand worden gesteld aan geadopteerde. Aan de geadopteerde zal 
regelmatig en tenminste 2 maal per kalenderjaar de gift ter hand worden gesteld

5  SRK draagt er zorg voor dat een medewerker van of in opdracht van Help People Foundation geadopteerde ten minste 1 maal per jaar bezoekt 
en voor zover in redelijkheid mogelijk is, controleert of de gift door geadopteerde aan de afgesproken doelen is besteed.

6  Indien Help People Foundation adviseert geadopteerde niet te ondersteunen omdat besteding overeenkomstig de doelstelling van gever 
niet in redelijke mate kan worden verwacht, of de ondersteuning te beëindigen omdat niet voldaan wordt aan de gemaakte en vastgelegde 
afspraken, stelt SRK de door gever reeds beschikbaar gestelde en nog niet aan geadopteerde overhandigde gift(en), onder aftrek van 10% 
aan administratiekosten, ter beschikking van gever.

7 Deze overeenkomst wordt uitgevoerd onder de toepasselijke Witrussische en Nederlandse wetgeving.
8  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, aanvangend op de dag dat bedoelde gift voor het eerst door SRK is 

geïncasseerd en wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd. De overeenkomst kan van de zijde van SRK ook worden beëindigd indien zich 
omstandigheden voordoen als bedoeld onder punt 7 van deze overeenkomst.

9  De overeenkomst wordt ontbonden bij overlijden van gever of indien gever in faillissement, in surceance van betaling komt te verkeren, 
danwel dat de regeling schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van hem/haar wordt uitgesproken.

Eenmalige machtiging voor bedrag €     voor: 

Hollandscheveld,
Stichting Rusland Kinderhulp

Datum  Handtekening gever/rekeninghouder

MAAK EN KOPIE VOOR UW ARCHIEF!   Orgineel verzenden naar: J.B. Slotstraat 7, NL-7913 ZZ  Hollandscheveld
DIGITAAL KAN OOK!! Indien u dat wenst mag u ondergetekend formulier inscannen en via het internet bij ons aanbieden

- Financiële adoptie
 Aanmeldingsformulier  (2011)

- Eemalige ondersteuning
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 MAAK EN KOPIE VOOR UW ARCHIEF!   Orgineel verzenden naar: J.B. Slotstraat 7, NL-7913 ZZ  Hollandscheveld
DIGITAAL KAN OOK!! Indien u dat wenst mag u ondergetekend formulier inscannen en via het internet bij ons aanbieden

Naam: Persoonsnr.:

geb. datum: Leeftijd: M/V

Adres gegevens: 

Telefoonnr.: 00 375

Indien u geen persoonsnummer bekend is, een “origineel” geschreven russisch adres (als kopie) bijvoegen.

Voorkeur m.b.t. verblijfsperiode: 1e keuze busnr.:

GEGEVENS AANVRAGER

Naam: Fam 

Straat en huisnr.: Donateur:        Ja Nee

Postcode en woonplaats:

Tel.: e-mail: Bankrek:

Artikelen van de overeenkomst: Onder gast wordt verstaan ieder persoon die op uitnodiging en door bemiddeling en onder verantwoordelijkheid van SRK 
en op verzoek van de gastouder voor kort verblijf naar Nederland komt. Onder SRK wordt verstaan de Stichting Rusland Kinderhulp. Onder gastouder wordt 
verstaan de ondertekenaar(s) van deze overeenkomst die gedurende de met SRK afgesproken periode een gast onderdak biedt. ART.1. gastouder machtigt 
SRK een bedrag van ¤ 175 (of indien gastouder geen donateur is ¤ 215) van de aangegeven rekening af te schrijven. ART.2. De gastouder stemt in met een extra 
afschrijving van ¤ 65 voor gasten van 16 jaar en ouder in verband met extra kosten voor een Schengen visum. ART.3. Wanneer gastouder, nadat de aanvraag is 
gedaan, afziet van het uitnodigen van een gast wordt 25% van de bovengenoemde bedragen van de aangegeven rekening afgeschreven. ART.4. De gastouder 
verklaart de gast uit te nodigen en op te nemen in zijn/haar gezin als ware het een eigen familielid, met dien verstande dat de gastouder de cultuur, het geloof 
en de daarbij behorende levensgewoonten van de gast te allen tijde eerbiedigt. ART.5. De gastouder verklaart en erkent dat de gast onder verantwoordelijkheid 
van SRK in Nederland verblijft. ART.6. De gastouder verklaart niet het voornemen te hebben enige actie te zullen ondernemen of een verzoek te zullen doen om 
gezag over de gast te verwerven of de gast te adopteren. Indien en voor zover aan de orde, machtigt de gastouder met het ondertekenen van deze overeen-
komst het bestuur van SRK onvoorwaardelijk en niet herroepbaar in de plaats te treden van de gastouder. De gastouder verbeurt in geval van strijdig handelen 
met dit artikel of de geest daarvan een onmiddellijk opeisbare boete van ¤ 25.000. ART.7. gastouder verklaart aan een meerderjarige gast geen enkele 
medewerking te verlenen of te zullen verlenen tot het niet terug keren naar het land van herkomst.ART.8. gastouder verklaart de kosten te zullen dragen van de 
verzorging en inwoning van de gast, gedurende de verblijfsperiode in het gezin. ART.9. De gastouder verklaart dat, indien er door omstandigheden geen plaats 
meer is in de oorspronkelijke groep waarmee de gast naar Nederland komt, hij/zij geen bezwaar heeft dat de gast meekomt in een andere groep. SRK pleegt 
in dat geval overleg over de aankomst en het vertrek. ART.10. De gastouder is aan het eind van het verblijf van de gast verplicht de gast met reispapieren op het 
afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats aanwezig te laten zijn om de gast af te laten reizen naar het land van herkomst, een en ander op straffe van ¤ 450 
per dag dat de gast niet is afgereisd, waarbij een deel van een dag zal gelden als een hele dag, onverminderd de gehoudenheid tot betaling aan de SRK van een 
volledige schadevergoeding, indien deze meer dan voormelde boete mocht bedragen. ART.11. SRK behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, 
een verzoek om een gast uit te nodigen af te wijzen. ART.12. SRK behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder opgaaf van redenen, een minderja-
rige gast uit het gezin van de gastouder te halen en onder te brengen in een ander gastgezin en al datgene te doen dat nodig is om de gast te verplaatsen naar 
het andere gastgezin. ART.13. SRK handelt voor wat betreft acceptatie van gastouder in overeenstemming met de conceptnorm “Kwaliteitscriteria Certificering 
Veiligheid Vakantiekinderen. ART.14. De gastouder legt van alle tot zijn/haar gezin behorende personen van 18 jaar en ouder een Verklaring omtrent het gedrag 
over (VOg code 40) voordat de gast uit het land van herkomst vertrekt. Tevens stelt de gastouder de SRK twee referentie verklaringen ter hand en wordt er 
medewerking gevraagd voor het bezoekverslag door de CVK. ART.15. SRK regelt de reis van het land van herkomst van de gast naar Nederland en terug. SRK 
sluit een verzekering af, welke dekking biedt voor medische kosten, reisongevallen, S.O.S. en transportkosten. (Voor tandartszorg geldt een eigen risico van ¤ 
50). Voor de ziektekosten wordt vrijwillig de medewerking gevraagd van de huisarts, apotheek en de tandarts. Chronisch zieke personen vallen niet onder de 
dekking van de verzekering, daarvoor treft SRK zover mogelijk een voorziening ART.16. De gastouder verklaart dat de gast is (mee)verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid. (A.V.P.)

Aanmelding vakantiekind
of volwassene (gast) uit Belarus  (2011)
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Handtekening vader Handtekening moeder
rekening houder (verplicht)

Datum

Plaats

Hieronder niet invullen

Kind nr

Bus nr

VOg     

Referentie Adres   

Admin. datum - - 

Bevestigingsbrief  

Incasso   

Donateur   



Verklaring aanvrager 
Ondergetekende vraagt hierbij om een uitnodiging, verzorgd door SRK, voor een bezoek aan Belarus en heeft bovenstaande naar waarheid 
ingevuld. Aan deze aanvraag kunnen geen rechten ontleend worden. Stichting Rusland Kinderhulp is niet verantwoordelijk voor uw verblijf. 

Betaling en kosten
De kosten voor een pendeldienst zijn ter indicatie (o.a. afhankelijk van derden)
¤ 50,- per aanvraag voor donateurs (¤ 70,- als u geen donateur bent)
+ ¤ 12,50 per persoon
+ ¤ 65,- visa kosten ambassade per persoon (jonger dan 16 jaar ¤ 15,-)
+ Retour reis ¤ 175,- per persoon (¤ 215,- voor niet donateurs).
of Enkele reis ¤ 90,- per persoon (¤ 110,- voor niet donateurs). Exclusief: verzendkosten visa papieren ad ¤ 20,- en administratie kosten.
Uw verzekering is verplicht, deze kunt u afsluiten bij Assurantiekantoor Mulderij.
Betaling direkt na ontvangst van de rekening van SRK, voor vertrek!

AANMELDING MINSTENS 3 WEKEN VOOR VERTREK I.V.M. VISUMAANVRAAG
(maar liever zo snel mogelijk, want vol is vol)

Datum Plaats Handtekening

Bij annuleren van de reis t.g.v. ziekte of ongeval zal restitutie van de reeds betaalde reissom alleen plaatsvinden tegen overlegging aan SRK 
van een doktersverklaring. In andere gevallen zal geen restitutie plaatvinden dan na akkoord bevinding door het bestuur van SRK. gemaakte 
kosten worden altijd in rekening gebracht. Wijzigingen voorbehouden

Bus datum: Vertrek NL: Aankomst NL:

Naam: M/V

Paspoortnummer: (kopie paspoort 1e en 2e blz. + applicatieformulier)

Vervaldatum paspoort:

Adres:

Pc en woonplaats:

Tel.: e-mail:

geboorte datum:

Medicijnen:  welke medicijnen u gebruikt/meeneemt, verklaring van uw apotheek/dokter meenemen dat het medicijnen zijn 

voor persoonlijk gebruik.

Huisarts/tel.nr.:

Naam/adres/tel.nr.: (thuisblijvers)

Waar verblijft u in Belarus:

Doel bezoek:

Aanmeldingsformulier
- Bezoek Belarus   (2011)

- Excursie reis
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Vorig jaar ben ik uitvoerig ingegaan 
op de procedure van ontvangst tot 
het moment van aankomst in Wit 
Rusland. (Zie boekje 2010 op de 
website)

In het afgelopen jaar hebben wij 
meer dan voorheen gericht zelf 
gezocht naar doelen in Wit Rusland 
voor het humanitaire materiaal 
wat ons word aangeboden. Hierbij 
krijgen wij natuurlijk hulp van onze 
medewerkers van Help People, 
maar doordat wij zelf ook vaak 
aanwezig zijn in Wit Rusland worden 
er ook bezoeken gebracht aan b.v. 
ziekenhuizen, scholen e.d. waarvan 
word gezegd dat die graag geholpen 
willen worden. Zo hebben wij een 
aantal bedden rolstoelen en rollators 
gebracht naar een ziekenhuis in 
Berosa. Internaten vroegen om 
kleding en schoolborden. Wat is er 
mooier dan tijdens ons bezoek in 
augustus te zien dat het materiaal 
net een dag van te voren opgehaald 

kon worden in Minsk. Met eigen 
ogen kun je dan zien dat hetzelfde  
materiaal wat je een maand geleden 
hebt geladen nu daadwerkelijk 
aangekomen is. 

Of te zien dat de schoolborden die 
in het voorjaar zijn gebracht nu 
inmiddels in gebruik zijn. 
Nog steeds is het nodig dat scholen 
worden voorzien van goede stoelen 
en tafeltjes, ook de schoolborden 
zijn zeer sterk verouderd. Schrijven 
met het krijt op deze borden is bijna 
onmogelijk. 
Het afgelopen jaar hebben wij wat 
minder transporten gedaan dan 
voorgaande jaren. Voor een deel 
komt dit ook doordat wij voor de agri 
projecten het materiaal kopen in Wit 
Rusland. Ook het gericht sorteren en 
proberen te voldoen aan de vraag is 
een oorzaak. 

Er word steeds gevraagd naar 
ziekenhuisbedden, 1 persoons 
bedden en matrassen, schoolborden, 
school setjes (tafels en stoelen) 
kleding, schoenen, dekens en 
lakens. 
Eén voorwaarde is en blijft dat 
aangeboden kleding, schoenen, 
lakens en dekens heel en schoon 
moeten zijn.

Hierbij wil ik namens de directeuren 
van scholen en internaten bedanken 
voor uw steun.

Henk Kerssies (coördinator 
humanitaire goederen) 

In 2011 gaat SRK ook samen 
met de Wit Russisch Bijbel 
genootschap doelen zoeken waar 
speciale hulpgoederen nodig zijn. 
Zij ontvangen vaker specifieke 
aanvragen waar ze nu niet aan 
kunnen voldoen.

Humanitaire vrachten                   
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Al weer een paar jaar geleden leek het bijna niet te doen om verbetering te 
brengen in de omstandigheden van de ouderen en gehandicapten in het 
voormalige kamp Tarasiki bij Barisov. Dat is nog steeds lastig want er moet veel 
gebeuren aan de faciliteiten en met het personeel waarvan er het doel soms 
alleen maar is om er zo snel mogelijk weer weg te komen. Wij steunen Tarasiki 
met hulpgoederen en hebben contact met Ierse 
en Engelse organisaties, en de Wit Russische 
organisatie White Flower, die helpen om de 
faciliteiten te verbeteren. En kijkt u eens op 
www.parelsvantarasiki.nl. Met enorm veel 
inzet van onze collega’s uit Brabant wordt 
het personeel ondersteund en worden stap 
voor stap verbeteringen aangebracht. Wat uitzichtloos leek krijgt perspectief. Wij 
zorgden al voor een ambulance en nu ligt bij ons de vraag om te helpen bij de 
aanschaf van een busje zodat de mensen achter de hekken vandaan naar de kerk 
en winkels kunnen.  Wie helpt ons met ideeen of geld? 

La Strada in Wit Rusland. 
Al jaren ondersteunen wij met verschillende kleinere projecten het werk van La Strada in Wit Rusland. De strijd tegen 
mensenhandel (vooral jonge meisjes) is en blijft voor hen en ons een belangrijk thema.

Nieuw in hun aanpak is ook dat zij ook bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid en 
de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze noemen het zelfs “een 

backbone van een succesvolle aanpak van de immigratie”. Een mooi bericht dat ook 
precies aansluit bij onze inzet om onze Wit Russische humanitaire partners en 
zakenlieden er van de doordringen dat zij zelf in het eigen land het humanitaire 
werk over moeten nemen. Het is heel goed om te zien dat vanuit allerlei geledingen 
aangedrongen wordt op aanpassing van wetgeving om het voor bedrijven mogelijk 
te maken maatschappelijke en humanitaire acties te ondersteunen. Dat is nu niet 
mogelijk.

La Strada heeft een folder uitgebracht die wij hierbij graag onder jullie aandacht 
brengen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in strijd tegen mensenhandel 
en uitbuiting.

Belangrijk voor de bedrijven in Wit Rusland want uit studies blijkt dat: 
64% van de consumenten wil bedrijven steunen die helpen met goede doelen.

83% consumenten willen hun bestedingsgedrag wel aanpassen voor een betere wereld.
59% hebben een beter gevoel over bedrijven die goede doelen steunen.

56% geloven dat maatschappelijke betrokkenheid en gelijk gewicht zou moeten hebben 
bij zakelijke beslissingen.

We zijn bijzonder verheugt dat de Wit Russen erg sociaal zijn ingesteld en dit ook willen uitdragen.
Die schoen past ons in Nederland ook.

Stichting Rusland Kinderhulp

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat wij naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden 
met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat wij oog 
hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat wij naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden 
met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat wij oog 
hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent dat wij naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden 
met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat wij oog 
hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

Een mooi bericht dat ook precies 
aansluit bij onze inzet om onze 
Wit Russische partners er van 
de doordringen dat zij zelf in het 
eigen land het humanitaire werk 
over moeten nemen. Het is heel 
goed om te zien dat vanuit allerlei 
geledingen aangedrongen wordt op 
aanpassing van wetgeving om het 
voor bedrijven mogelijk te maken 
maatschappelijke en humanitaire 
acties te ondersteunen. 
La Strada heeft een folder 
uitgebracht die op onze website 
staat.

Die schoen 
past ons in 
Nederland ook.

Tarasiki  
(het voormalige kamp uit de 2e 
wereld oorlog)

wat uitzichtloos 
leek, krijgt 
perspectief
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Het komt in alle landen voor. 
En de gevolgen zijn vaak niet te 
overzien. Tienerzwangerschappen. 
Een groot probleem. Voor tiener, 
kind en de ouders van de tiener. 
Tot groot verdriet moet vaak 
overgegaan worden tot de slechts 
denkbare oplossing, abortus. Want 
(jonge)tieners kunnen vaak de 
verantwoordelijkheid lang niet aan, 
of er is geen geld voor een goede 
opvoeding of, in het ergste geval, is 
het zelfs medisch onverantwoord om 
het kind ter wereld te brengen. En dit 
staat allemaal nog los van de sociale 
gevolgen van de zwangerschap. 
In kleine woongemeenschappen 
worden deze tieners nagewezen of, 
erger nog, uitgesloten. Of heeft de 
zwangerschap grote gevolgen voor 
studie of verdere doorontwikkeling. 

De meisjes zitten eigenlijk al klem 
nog ver voordat hun leven pas 
begint. Ook in Wit-Rusland komen 
tienerzwangerschappen voor. Met 
dezelfde afloop als in bijna ieder 
ander land. De verwekker is niet 
meer te achterhalen of ontrekt 
zich van zijn verantwoordelijkheid. 
Het meisje blijft achter met een 
geruïneerd leven. Ouders van het 
meisje hebben grote problemen en 
grote zorgen om de toekomst van 
hun kind en eventueel kleinkind. 

Financiele adoptie soms een 
deur tot voorlichting 
en het contact houden.

Als SRK kinderhulporganisatie, als 
gastouder kunnen wij dit natuurlijk 
niet voorkomen. We moeten nu 

eenmaal “onze” kinderen loslaten 
wanneer ze weer teruggaan naar 
Belarus en kunnen dan vaak niet 
veel meer dan hopen en bidden dat 
alles maar goed mag gaan. Daarbij 
kunnen wij in onze contacten met 
de kinderen en hun families onze 
ogen en oren goed openhouden. 
Financiele adoptie is daarvoor een 
goede motivator. We kunnen ze 
daarbij wijzen op het belang van een 
goede opleiding die kanzen geven op 
een goede baan. Op het belang van 
een zo zorgeloos mogelijke jeugd. 
En we kunnen de ouders wijzen op 
hun eigen verantwoordelijkheid 
ten opzichte van hun kinderen. 
Blijf daarom attent. Op het 
kleinste signaal! Ook in Belarus is 
voorlichting belangrijk.
Zie mogelijkheden financiele middelen op pagina: 

Die het in het gezin of familie heeft 
meegemaakt dat een baby met 
heupafwijkingen wordt geboren 
weet wat een gedoe het is om bij 
de  baby’s met spreidbroekjes de 
groei in goede banen te leiden.  Van 
Wit Russische families staan alleen 
starre beugels met een soort tuigje 
ter beschikking. Dat heeft nog het 
meest weg van een soort boeien voor 
de beentjes. 

Roulatie systeem werkt goed!
We zien kans om gebruikte 
spreidbroekjes van goede kwaliteit 
via een uitleensysteem (en 
zonder kosten voor de ouders) ter 
beschikking te stellen. Wij hebben 
gezinnen bezocht die ze gebruiken 
en de orthopedische polikliniek 
die bij de uitleen is betrokken. 
gecontroleerd en zelf vastgesteld dat 
het gratis gebeurd ! Fantastisch om 
te zien dat die spullen heel efficiënt 
worden ingezet en dat we jonge 
gezinnen en hun kinderen het extra

steuntje, dat ze hard 
nodig hebben, kunnen verlenen. We 
stonden er met de neus bovenop 
toen ze gebruikt werden.  Alle Wit 
Russische ouders vragen dank over 
te brengen aan de Nederlandse 
gevers en de VAH Vereniging 
Aangeboren Heupafwijkingen  
www.heupafwijkingen.nl 
Ook hier hebben we de vraag 
gesteld in welke mate ze hulp nodig 
hebben. Er kwam een duidelijk 
antwoord: er is een tekort aan 
spreidbroekjes, gereedschap om 
gips te verwijderen (dit doen ze nu 
met een soort zaag en een groot 
broodmes! Hoe angstaanjagend 
kun je het maken voor een kind.) 
en orthopedische materialen als 
arm- en beenprotheses. Kinderen 
krijgen nu vaak niet deugdelijke en 
niet goed passende protheses die na 
een korte periode weer vervangen 
moeten worden. Ook hier is de SRK 
behulpzaam.

Campspreiders op de goede plek, 
in plaats van ijzeren boeien.

Tienerzwangerschappen, 
grote gevolgen, ook (dagelijks) in Belarus
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Dit is het verhaal van Dima, een klein 
stil jongetje van 9 jaar uit 
Chernavchitsy, Wit-Rusland.
Dima is een van de kinderen, die op 
de nominatie staat om in maart/april 
2010 naar Rotterdam te komen.
Maar Dima moet zijn papieren 

regelen en dat is een heel secuur 
werkje. Papa kan het niet doen: hij 
heeft zelfmoord gepleegd. Mama kan 
het ook niet doen: sinds de dood van 
haar man grijpt ze zo vaak naar de 
fles Wodka, dat ze vaker dronken dan 
nuchter is.
En dus doet Dima het zelf, met hulp 
van juf Zoya. Iedere dag trekt Dima 
Zoya even aan haar arm: “juf, zijn 
mijn papieren in orde; weet u al of 
ik naar Nederland mag”? En als hij 
uiteindelijk het verlossende woord 
krijgt, dat alles in orde is, glimlacht 
hij blij en tevreden.
De dagen voor het vertrek naar 
Nederland zijn de kinderen op school 
druk en opgewonden. Wij 
vertellen hun ouders wat ze mee 
moeten nemen voor onderweg: iets 
te eten en te drinken, niet te veel 

zoetigheid…  Dima’s moeder is er 
niet, maar als we Dima de dag voor 
ons vertrek aanspreken, knikt hij.
Hij weet dat hij zelf voor eten en 
drinken voor onderweg moet zorgen 
en alles staat al ingepakt.
Als we onderweg zijn komt hij naar 
Zoya toe, zijn knuistje dichtgeklemd.
“Juf, kijk eens wat ik voor mijn 
gastgezin heb meegebracht”.

Het knuistje gaat open en Zoya ziet 
een piepklein eendje van kristal.
“Wat mooi Dima, heeft mama dat 
met jou in Brest gekocht?” Nee, 
schudt Dima zijn hoofd, hij is zelf 
met de bus naar Brest gegaan om 
het eendje te kopen. Nee, schudt 
Dima weer met zijn hoofd als Zoya 
vraagt of mama hem dan geld had 
gegeven voor een cadeautje. “Met 
Nieuwjaar heb ik kaarten gemaakt 
en die ben ik gaan rondbrengen in de 
buurt. Van sommige mensen kreeg ik 
wat geld. Dat geld heb ik opgespaard 
en daarmee heb ik het cadeautje 
voor mijn gastgezin gekocht”.
Als je dat verhaal hoort, dan worden 
je ogen vanzelf vochtig en dan
weet je dat het gastgezin van Dima 
nooit meer een mooier cadeau zal 
krijgen…. 
dan weet je dat Dima in Rotterdam 
de mooiste twee maanden van zijn 
leven moet krijgen….  
dan weet je weer even waarvoor je 
het allemaal doet….

Dit is het verhaal van Dima.
Heeft het ook een happy end?
Jazeker.

Rotterdam, een plek op deze wereld, 
waar Dima een nieuwe familie heeft 
gevonden. In Rotterdam werd de 
kleine verlegen Dima een vrolijk 
ondeugend jongetje, wat speelde 
met zijn Nederlandse broer en zus. 
In Rotterdam zag Dima de haven, een 
kasteel en een voetbalstadion, wat 
hij zo dolgraag allemaal wilde zien.
In Rotterdam haalde Dima voor de 
allereerste keer een 7 voor rekenen 
omdat zijn Nederlandse papa iedere 
avond de tafels met hem oefende.
In Rotterdam mocht Dima uit de 
bijbel lezen tijdens de scholendienst 
en dat is heel bijzonder als je in je 
eigen dorp helemaal “onderaan de 
ladder” staat.

Hoe het verhaal van Dima ook verder 
mag gaan: zijn leven is voorgoed 
veranderd want hij weet nu dat ook 
hij meetelt; dat er een plekje op de 
wereld is, dat er mensen op de 
wereld zijn die van hem houden.

En dat maakt het verschil.

Marjanne Deyl, Rotterdam

Papa dood en mama aan de wodka

Werkgroep Rotterdam

Maart/april 2010 - 24 kinderen uit Chernavchitsy in Rotterdam: Twee hele mooie 
maanden, met kinderen die gaandeweg opbloeien, met een geweldige sfeer in de 
groep kinderen en in de groep gastgezinnen, met uitstapjes, lachende gezichten, lieve 
mensen die op allerlei manieren wilden helpen en dat ook doen en vooral met banden 
voor het leven, die gesmeed werden tussen papa’s en mama’s en broertjes en zusjes 
uit Nederland en kinderen uit Wit-Rusland.
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IODe werkgroep Baarn heeft eind 2010 
een groep kinderen opgevangen. 
Wederom een groep kinderen uit 
Bychov, dat ligt in een gebied dat 
enorm zwaar getroffen is door de 
Tsjernobylramp. Met de 
voorbereidingen ging dit keer echter 
alles anders dan voorgaande jaren. 
Of het komt door de crisis weten 
wij niet, maar de sponsoring 
uit het bedrijfsleven liet ons 
een beetje in de steek. Ook uit 
de kerkelijke hoek veel minder 
toezeggingen. We moesten dus 
creatief zijn en hebben de cent-
jes bijeen vergaard door hard 
werken op markten, Koninginne-
dag etc. gelukkig kregen we ex-
tra veel giften van particulieren 
dit keer. Ook met de gastouders 
ging het anders dan andere jaren. 
De aanmeldingen kwamen langzaam 
op gang en bijna dachten we het niet 
te zullen redden. Maar ook dat is 
gelukt, en we zijn trots op onze leuke 
groep gastgezinnen. Ook dit is weer 
een enorm hechte groep aan het 
worden. Een aantal nieuwkomers, 
maar ook een aantal ervaringsdes-
kundigen. En dat geeft een mooie 
balans. Zelfs het 
inzamelen van kleding ging veel 

moeizamer dan voorgaande keren. 
Pas in de allerlaatste weken voor 
aankomst kwam de stroom 
kleding gelukkig op gang. Veel van 
de kinderen kwamen aan met alleen 
de kleding die ze aanhadden en de 
presentjes voor de gastgezinnen. 
De kledingbeurs de dag na 

aankomst was dus heel welkom. 
En dan de groep kinderen. Daarmee 
ging het gelukkig niet anders dan 
andere jaren. De stille bleekneusjes 
veranderden alweer snel in lachende 
uitbundige kinderen. Hiervoor doen 
we dus al dit werk en daarom is het 
zo leuk om te doen. We bieden de 
gastouders iedere ochtend de 
gelegenheid om onder het genot van 
koffie of thee 
ervaringen uit te wisselen. 

Hier wordt goed gebruikt van 
gemaakt. Dit heeft gezorgd voor 
een leuke, vriendschappelijke sfeer 
onder de 
gastgezinnen. Het is bijna 5 
december, een feest waar we zeker 
bij stil zullen staan. Voor aankomst 
hadden we al wat activiteiten inge-

pland voor de groep, maar 
in de loop van het verblijf 
zijn daar, mede door alle 
positieve publiciteit in de 
plaatselijke pers, nog 
activiteiten bijgekomen 
doordat 
ze ons spontaan werden 
aangeboden. Na de Sint 
maken wij ons alweer op 
voor het Eindfeest en het af-
scheid. Een aantal gastgezin-

nen hebben al verklaard het moeilijk 
te krijgen als de kinderen weg zijn. 
Ze horen er al helemaal bij in de 
gezinnen. Voor de werkgroep is er 
dan een korte pauze en dan weer vol 
gas op weg naar een nieuwe groep 
in 2012. 
Want dat dit een onbetaalbare 
ervaring is, daar zijn we het met z’n 
allen over eens.

En daarom is het zo leuk!

Werkgroep Barneveld

Werkgroep Baarn

Wij hebben als CIT Barneveld dit 
jaar een project opgestart om eens 
een andere hulp aan het ziekenhuis 
Barovlani te geven, dan levens-
middelen en andere benodigdheden. 
Nu op medisch gebied. In overleg 
met Dana, arts in het ziekenhuis 

hebben wij besloten 8 zuurstof 
luchtbevochtigers te sponsoren en 
verf om een aantal ruimtes te 
schilderen. Een week voor ons 
bezoek aan Minsk in november 2010 
komen de zuurstof luchtbevochtigers 
aan in het ziekenhuis.

Op 15 november hebben wij een 
bezoek gebracht aan Barovlani, Dana 
laat ons de 2 zuurstof 
luchtbevochtigers zien voor haar 
afdeling, de andere 6 zijn voor 
Intensive Care. Deze afdeling 
mogen wij niet bezoeken i.v.m 
infectiegevaar. Ook laat zij zien wat 
zij allemaal geschilderd hebben van 

het geld dat zij hiervoor gekregen 
hebben, haar werkkamer, een 
kantoortje, de gangen, het ziet er 
allemaal redelijk fris uit en zij zijn 
er heel blij mee, dat het weer eens 
opgeknapt is.

Zij geeft ons een kopie van de 
rekeningen, het origineel moet zij 
houden i.v.m. garantie.

Dana benadrukt nog eens dat zij 
echt heel blij en dankbaar zijn voor 
de hulp die wij aan dit ziekenhuis 
geven.

Project Barovlani 2010
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Het leek nog zo ver weg maar nu 
komt het toch snel dichterbij; we 
krijgen 30 kinderen uit Chashniki.

Voor de vierde keer nodigen we een 
groep uit, in 2008 zijn er jongeren 
uit Den Ham (ov) naar Chashniki 
geweest om een kindertehuis te 
verbouwen. Er zijn dus intensieve 
contacten tussen beide dorpen.

Van 9 Februari tot 7 April 2011 komen 
er 30 kinderen naar Den Ham en 
Daarle.

Al veel gastouders ( nog niet genoeg) 
hebben zich bij ons gemeld en zijn 
bezocht. Deze bezoekjes waren 
meestal hartverwarmend, zoveel 
positieve mensen die haast niet 
kunnen wachten tot het 9 Februari is.

Verder zijn we al druk bezig met de 
organisatie voor de periode als de 
kinderen hier zijn, een klas lokaal, 
leuke uitjes, fietsen, kleding……. 
Er valt genoeg te doen.

We hebben al geregeld dat er 1 of 
2 politieagenten in de klas komen, 
ook komt er een ambulance met 
voorlichtingsmateriaal. Voor de 
beide juffen hebben we een leuke 
woonplek gevonden.

We zijn nog niet klaar maar zijn 
enthousiast genoeg om alles voor 
elkaar te hebben als op d.v. 9 
Februari de bus ons dorp binnen rijd.

Welkom jongens en meisjes!!!

Het afgelopen jaar zijn we als 
werkgroep bezig geweest met 
acties om geld in te zamelen voor 
de nieuwe groep kinderen die wij in 
oktober 2011 hopen te ontvangen. 

In januari 2010 zijn we eerst   
begonnen met de voedselpakketten. 
We hebben er 100 naar de regio 
Berezino verstuurd en die zijn daar in 
grote dankbaarheid ontvangen. 
In maart hadden we een 
activiteitenweekend, in mei een 
standplaats op de rommelmarkt in 
B’heim en in juni stonden we op de 
goede doelenmarkt in Hardenberg en 
op onze plaatselijke braderie. 
In aug. hadden we een goede 
Doelenmarkt in Rheeze bij de fam. 
De Lange. 

Janny en Hilda (2 leden v.d. 
werkgroep) zijn met hun gezinnen 
3 weken op vakantie geweest met 
een omgebouwde camperbus in 
Minsk en  Berezino. We sliepen in 
een internaat in Minsk en in Berezino 

in een jagershuis. Het was een 
soort “werkvakantie” en voor het 
onderhouden van onze plaatselijke 
contacten/vriendschappen.

In sept. organiseerden wij onze 
jaarlijkse motortoertocht: dit jaar 

deden er 57 motorrijders aan mee 
die een tocht van ± 200 km. reden. 
De rit werd niet alleen uitgestippeld, 
maar we zorgden ook voor de koffie 
en een warme hap onderweg.
Dit jaar bestond Bergentheim 625 
jaar en tijdens de Boerenmarkt 
waren wij aanwezig om Russ. 
producten etc. te verkopen.

In oktober hielden we onze jaarlijkse 
huis-aan-huis collecte.

In november mochten we een 
gift ontvangen van Kennametal 
Hardenberg.

Al met al, een jaar met vele acties 
met een goede opbrengst!

Werkgroep Bergentheim wenst SRK Hollandscheveld en 
alle werkgroepen + gastgezinnen veel heil en zegen toe 
in het nieuwe jaar!RE
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Werkgroep Bergentheim

Werkgroep Den Ham
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Sinds 2008 is een intensieve 
samenwerking op gang gekomen 
tussen het Children’s Rehabilitation 
Hospital Ostroshitsy 
gorodok nabij Minsk 
en SRK. Het hospitaal 
biedt iedere 4 weken 
onderdak aan ongeveer 
250 zieke kinderen. 
Tijdens deze periode 
kunnen de kinderen even 
bijkomen en (verder) 
revalideren van vaak 
ernstige ingrepen of 
traumatische ervaringen 
opgedaan tijdens een 
daarvoor afgaande vaak 
zeer langdurige ziekteperiode. 
Van de 250 kinderen zijn er 
telkens ongeveer 50 kinderen die 
zijn getroffen door kanker. Dat 
betekent dat er dus jaarlijks zo’n 
ruim 600 (ex) kankerpatiëntjes dit 

revalidatiecentrum bezoeken. In 
2008 is de samenwerking tusen 
SRK en Ostroshitsy gorodok 

geïntensiveerd en zijn mede 
daardoor voorzieningen in het 
hospitaal opgeknapt, vernieuwd of 
nieuw aangebracht. In Wit-Rusland is 
deze verandering van het hospitaal 
en de samenwerking met SRK niet 

onopgemerkt gebleven. Onlangs 
heeft de directeur van het hospitaal, 
mevrouw galina Rodionova, voor een 

breed publiek van artsen, 
regeringsverantwoordelijken 
en andere belangstellenden 
een lezing gehouden over de 
resultaten van de revalidatie 
van de kinderen en de 
bijdragen daarin vanuit SRK. 
Artsen, verpleegkundigen en 
de kinderen zijn uitermate 
tevreden over al het goede 
werk dat vanuit Nederland 
voor hen wordt gedaan. 
Reden genoeg om dit 
bijzondere hospitaal met dit 

enthousiaste team verplegers vanuit 
SRK te blijven ondersteunen.

Ostroshitsy Gorodok bedankt de SRK 
werkgroepen en sponsoren!

Ostroshitsy zorgt voor 
revalidatie van kankerpatientjes. 

Werkgroep Dronrijp

Daar sta je dan. Een kind met 
kanker, onder behandeling in het 
Rehabilitatie Kinderziekenhuis voor 
Kankerpatiënten in Ostroshitski. 
Sinds enige weken is er een snoezel-
kamer voor jou en je medepatiëntjes 
beschikbaar. Je hebt het nooit voor 
mogelijk gehouden dat zoiets voor 
jou beschikbaar kon zijn. Natuurlijk 
heb je er wel eens van gehoord, maar 
daar houdt het dan ook mee op. Toen 
kwam de directrice terug van een 
reis naar Nederland. Ze was daar 
aanwezig geweest op een jaar-
vergadering van de Stichting die 
zoveel voor kinderen in Wit Rusland 
doet. Ze had een blij bericht voor 
dokter Victoria. Er was een man van 
een van de werkgroepen gekomen 
en die had gezegd dat er ruim 3000 
euro beschikbaar was voor hun 
ziekenhuis. Zij mochten zelf met een 
idee komen. Besloten werd toen om 
te vragen om een snoezelkamer. Een 
Snoezelkamer is een prikkelarme 

ruimte waar de kinderen via de 
zintuigen, alleen of met zachte 
prikkels, helemaal tot rust 
kunnen komen. 

En nu was het zover. Deze man was 
helemaal naar Wit Rusland gekomen 
om familie te bezoeken van kinderen 
die in Nederland zijn geweest. En 
vandaag kwam hij speciaal naar hun 

ziekenhuis om de snoezelkamer te 
openen. Daar moest natuurlijk een 
leuk cadeautje bij, op handenarbeid 
maakten we twee gipstableaus. We 
hebben ze ook mooi geverfd. Een 
voor de man en eentje voor de 

voorzitter van hun werkgroep in 
Dronrijp. En nu is het zover. Dokter 
Victoria komt de gang in. Samen met 
Mirjam Koops van SRK, Vera van Help 
People en Tjeerd Tijsma van de werk-
groep Dronrijp. Een van ons geeft de 
schaar op een mooi kussentje aan, 
de Nederlandse mijnheer houdt een 
klein toespraakje, want jazeker hij 
kent een beetje Russisch, hij knipt 
het lint door en we gaan met z’n 
allen de kamer in. Wij mogen alles 
uitproberen en twee jongens gaan 
met Tjeerd Tijsma op de zitzak, wat 
een lol. Wij hebben nu een prachtige 
ruimte om te ontspannen. Wat fijn 
dat er in dat verre Nederland zo goed 
aan ons gedacht wordt. Nu zelf nog 
beter worden…

Dit is geschreven door één van de 
patiëntjes.
Door: Tjeerd Tijsma

Snoezelkamer voor Kankerpatiënten in Ostroshitsy.

Werkgroep Dronrijp
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Werkgroep Zwijndrecht

Op 1 september 2010 stapten 30 
kinderen uit de bus op het Raadhuis-
plein in Zwijndrecht. Waar de vorige 
groep ontvangen werd in de kerkzaal 
van de Develhof konden de kinderen 
dit jaar weer ontvangen worden in 
het verbouwde Gemeentehuis. Wat 
opviel was dat de kinderen over het 
algemeen erg klein waren. 

Dit jaar kwamen de kinderen uit 
de regio Berosa. Tijdens de 
kledingbeurs op de donderdag na 
aankomst konden de kinderen de 

nodige kleding uitzoeken. Dat de 
taalbarrière geen probleem hoeft te 
zijn bleek uit het feit dat er via de 
computer over en weer van 
vertaalsites gebruik gemaakt werd. 

De gezinsontmoetingsdag werd dit 
jaar georganiseerd door 
Rotaract. De Wit-Russische kinderen 
en kinderen van de gastouders 
werden ‘s ochtends door circus 
Rotjeknor uit Rotterdam opgeleid 
tot ware circusartiesten, waarna ’s 
middags een voorstelling werd 
gegeven aan de gastouders en 
belangstellenden. Dat de kinderen 
enthousiast en trots waren hoeft dan 
ook geen verrassing te zijn.  

Net als iedere keer kwam er ook 
dit keer weer het afscheid. Op 16 
oktober vertrokken de kinderen weer 
naar huis. We hopen dat tussen de 
kinderen en de gastgezinnen 
blijvende contacten zijn ontstaan. 
Om dit te stimuleren zijn we 
voornemens om in de meivakantie 

van 2011 een reis te organiseren 
voor de gastgezinnen, zodat zij 
“hun” kinderen en familie kunnen 
opzoeken in Wit-Rusland.

We kunnen als werkgroep 
terugkijken op een geslaagd 
project en we hebben dan ook het 
voornemen om in 2012 een volgend 
project te realiseren.

Als laatste wil de voltallige 
werkgroep de vertrekkend secretaris 
Annemieke Meijer in het bijzonder 
bedanken voor haar enorme inzet. 
Annemieke is vanaf het eerste begin 
tot heden betrokken geweest bij de 
opbouw van de werkgroep en alle 
groepen kinderen die in Zwijndrecht 
geweest zijn. Niet in de laatste plaats 
bedanken we alle gastgezinnen die 
ervoor gezorgd hebben dat alle 
kinderen de liefde en aandacht 
hebben gekregen, die ze thuis vaak 
moeten missen.

Zwijndrecht  kijkt terug op de achtste groep kinderen

In 2011 organiseert SRK Zuidwolde 
wederom een sponsorfietstocht van 
Wit-Rusland naar Nederland. Vanuit 
Cenno in het noordoosten van 
Wit-Rusland in tien dagen tijd 2000 
kilometer fietsen naar Zuidwolde. 
Doel is om geld bijeen te brengen 
voor de bouw van een wasruimte 
en een steriliseerruimte bij het 
ziekenhuis in Cenno. Een project dat 
begroot is op €140 000, waarvan 
SRK-Zuidwolde € 90 000 voor haar 
rekening neemt. De deelnemers aan 
de fietstocht verplichten zich per 
persoon € 3 000 sponsorgeld bijeen 
te fietsen, de overige middelen 
verkrijgt SRK-Zuidwolde uit andere 
acties.

MAAR WIJ WILLEN MEER!!!!

In 2011 is het 25 jaar geleden dat zich 

in Tsjernobyl een kernramp voltrok. 
Een ramp die tot op de dag van 
vandaag grote gezondheids-
problemen veroorzaakt bij de 
Wit-Russische bevolking. 

25 jaar Tsjernobyl, dat vraagt om 
actie!

Wij van SRK-Zuidwolde vragen alle 
SRK-werkgroepen of bevriende 
organisaties in den lande één van 
onze fietsers te willen sponsoren en 
voor hem/haar sponsors te zoeken. 
Het bedrag dat door deze actie 
bijeen wordt gebracht, komt ten 
goede aan organisaties die de 
belangen behartigen van Tsjernobyl 
slachtoffers.

SRK-Zuidwolde doet een beroep op 
alle werkgroepen achter dit initiatief 

te gaan staan, zodat op 26 april 
2011, de dag waarop het 25 jaar 
geleden is dat de kerncentrale in 
Tsjernobyl ontplofte, een formidabel 
bedrag bekend gemaakt kan worden.

Doet u mee?  Meld u zich dan deze 
maand nog bij het secretariaat van 
SRK-Zuidwolde. Dit in verband met 
aanmelding van de actie bij De Wilde 
ganzen en NCDO. (zij kunnen het 
bedrag eventueel ruim verdubbelen) 

Met vriendelijke groeten,
Henk Holtmaat.

Reacties naar E-mail adres:  
destuw@hotmail.com
Telefonische reacties naar 
Henk Holtmaat 06-54955543

SRK Zuidwolde

Werkgroep Zuidwolde
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Werkgroep Utrechtse Heuvelrug 
aan de slag met 
veel enthousiasme! 

In januari 2010 is er een 
nieuwe SRK werkgroep 
opgericht in de Utrechtse 
Heuvelrug. Deze 
werkgroep nodigt volgend 
jaar voor het eerst een 
groep Wit Russische 
kinderen uit voor een 
verblijf in Nederland. 
Het gaat hierbij om een 
groep zieke kinderen 
die in een controlerende 
fase zitten van hun ziekte 
waarbij een gezondheidsverblijf een 
bijzondere impuls geeft aan lichaam 
en geest. Deze kinderen worden 
niet in gastgezinnen ondergebracht, 

maar in conferentiecentrum Bethanië 
te Amerongen. Er komt een team van 
drie begeleiders mee, waaronder een 
oncoloog, onderwijskracht en tolk. 

De kinderen krijgen doordeweeks 
les van de desbetreffende 
onderwijskracht. Wij zijn als 
werkgroep in de eerste periode van 
de voorbereidingen volop bezig 
geweest om de benodigde financiële 
middelen binnen te krijgen. Eind 
november was het duidelijk dat het 
project van 2011 door kon gaan. Wij 
zijn iedereen die op enigerlei wijze 
tot nog toe heeft bijgedragen aan het 
realiseren van ons project ontzettend 
dankbaar. Wilt u meer weten over 
onze activiteiten dan kunt u kijken 
op onze website: 
http://heuvelrug.ruslandkinderhulp.
nl

Werkgroep Heuvelrug

Hoogeveen op excursiereis in 
Wit-Rusland. Zaterdag 1 mei 2010 
vertrok een groep van 20 personen 
met de bus naar Postavy in 
Wit-Rusland. Wit-Russische kinderen 
die in 2007 in Hoogeveen te gast 
zijn geweest, stonden ons met hun 
ouders op te wachten. 

Een emotioneel weerzien. 
Voor velen was het verblijf bij de 
gastgezinnen een ware cultuurschok. 
geen douche en warm water, een 
toilet buiten, elektriciteitsdraden 
hangen los en zitten met plakband 
aan elkaar vast. De veiligheid is ver 
te zoeken. Toch zijn de Wit-Russen 
gastvrij en doen er alles aan om het 
ons naar de zin te maken. We moeten 
vooral veel eten. We wilden graag 
een ontmoeting met de autoriteiten 
van Postavy. Men voldeed aan 
deze oproep, we werden op het 
gemeentehuis verwelkomd door de 
Loco-burgemeester en de Director 
of the Education Department. We 
kregen een schilderij en een boek 

over Postavy aangeboden. De 
gemeente Hoogeveen had een boek 
over Hoogeveen beschikbaar gesteld 
welke we op onze beurt hebben 
aangeboden aan de officials van 
Postavy. Tevens heeft de werkgroep 
ook nog drentsche klompjes en een 
zak met tulpenbollen aangeboden 
voor het park in Postavy. 

Opvangtehuis voor kinderen, één 
van onze projecten. 
Het doel van ons bezoek was, 
de projecten te bezoeken die we 
vanuit Nederland ondersteunen. We 
hebben een shelter bezocht, waar 
kinderen van 3–15 jaar vanwege 
slechte gezinsomstandigheden 
worden opgevangen voor een 
periode van een half jaar. Na deze 
periode gaan de kinderen terug naar 
huis of worden ze in pleeggezinnen 
ondergebracht. Het was emotioneel 
om de door ons gestuurde goederen, 
zoals speelgoed, dekens en kleding, 
terug te zien. Ook brachten we een 
bezoek aan het ziekenhuis. 

De directrice deed haar uiterste 
best om ons de mooiste gedeeltes 
te tonen. Het was heel bijzonder 
om te zien dat verpleegsters, die 
tijd over hadden, in de tuin aan het 
werk waren. De volgende dag stond 
een bezoek aan het gymnasium 
(12–15 jaar) op het programma. 
Vooraf hadden leerlingen van groep 
8 van de Weidebloem in Hoogeveen 
tekeningen gemaakt 
over hoe zij Wit-Rusland zien. De 
Wit-Russische leerlingen hadden op 
hun beurt tekeningen over Nederland 
gemaakt. Deze werden over en weer 
uitgewisseld. De leerlingen hadden 
prachtige toneelstukjes voor ons 
ingestudeerd. En ten slotte deed de  
regionale televisie een interview met 
ons over ons werk in Postavy.
Het was een interessante en 
bewogen reis die erg de moeite 
waard was, ondanks dat er al veel 
goede dingen gedaan zijn, moet er 
nog veel gebeuren, met name op het 
platteland. 

Wit-Russen staan bekend als gastvrij

Werkgroep Hoogeveen
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Benefietconcert 16 april aanstaande.
Net als andere werkgroepen staan 
wij ook stil dat 25 jaar geleden – 26 
april 1986 - de ramp in Tsjernobyl 
plaatsvond. Wij doen dit door het 
organiseren van een benefietconcert. 
De volledige invulling van dit concert 
is nog niet helemaal rond maar we 
hebben in ieder geval de toezegging 
van de muziekverenigingen “Sempre 
Sereno” en de “Bergklanken” zowel 
de fanfare als de malletband. 
Dit concert zal worden gehouden 
16 april 2011 in het dorpshuis 
Buddingehof te Ruinerwold. Zet deze 
datum alvast op uw kalender. 

Agri project voor de komende 
5 jaren!
Met het Agri project willen we vooral 
de jeugd, maar ook de overige 
bewoners stimuleren zich meer 

bezig te houden met de landbouw. 
We willen in Wit-Rusland een Agri 
project opstarten in de regio waar 
wij als werkgroep actief zijn. Dit zal 
plaatsvinden bij een school of een 
internaat. Voor een periode van 5 
jaar wordt er actief  geholpen om 
een beter product en een betere 
productie te krijgen. De coördinatie 
is in handen van Henk Kersies van 
het landelijke SRK bestuur die 3 x per 
jaar een bezoek aan het Agri project 
brengt. Op deze manier ontstaat er 
een basis om zich steeds beter te 
kunnen ontwikkelen in de landbouw. 
Niet alleen de school of internaat 
heeft hier na verloop van tijd 
voordeel van. Het voordeel zal zich 
over de omgeving gaan uitspreiden. 
Eén  van de voordelen is bijvoorbeeld 
dat er meer productie zal zijn, dus 
meer voedsel. Meer productie 

betekent ook: meer werk, dus meer 
banen.

Nieuwe kinderen groep gepland 
2013 
Afgelopen jaar hebben we voor de 
2e keer een flessenactie gehouden 
in Koekange en Ruinerwold. De 
actie is zeer geslaagd en heeft 
ongeveer € 1.800,-- opgebracht. 
We kunnen zo goed als zeker zijn 
dat we in ieder geval 150 pakketten 
kunnen uitreiken. Er is het afgelopen 
jaar veel kleding ingezameld. Een 
groot gedeelte van deze kleding is 
inmiddels verzonden. De volgende 
groep kinderen verwachten wij in 
april-juni 2013. Voor de opvang 
van deze kinderen zoeken wij 
gastouders. Wilt u kinderen 
opvangen of kent u iemand die 
kinderen zou willen opvangen 
geef dit dan door via de website 
aan André Luten: www.koekange-
ruinerwoldruslandkinderhulp.nl

SRK Werkgoep Koekange/ 
Ruinerwold pakt uit ! 

Werkgroep Koekange

Ook al zijn er in 2010 geen 
Wit-Russische kinderen in onze 
dorpen geweest,als werkgroep zijn 
we nog steeds actief. Zo hebben we 
een aantal activiteiten gehouden 
om weer geld in kas te krijgen voor 
een volgende groep kinderen en een 
project te starten in Wit-Rusland.
Zo was er in februari de collecte 

SRK, waar veel 
vrijwilligers 
collecteren in
Nieuwlande, 
Elim en een 
deel van 
Hoogeveen. 
Tijdens de 
braderie, in 
Nieuwlande 
en Elim 
brachten we 

zelfgemaakte bloemstukjes aan de 
man. En één van de werkgroepleden 
teelde bolchrysanten die we in 
September huis aan huis verkochten.

Op 11 december stonden we op 
de kerstmarkt in Nieuwlande. met 
een kansspel. Ons project bestond 
uit een gift van € 500,00 voor de 

aanschaf van en mediaprojector aan 
de school in Kamen. graag willen we 
iedereen bedanken voor alle giften 
en vrijwilligerswerk dat velen doen 
om bovenstaande allemaal mogelijk 
te maken.

26 april 2011 is het 25 jaar geleden 
dat de Tsjernobylramp zich voltrok, 
waarvan de gevolgen nog steeds 
zichtbaar zijn in Wit-Rusland.
We willen dit zowel nationaal als 
lokaal herdenken.

SRK Werkgroep Nieuwlande/Elim
Ida Hemmink (voorzitter)
Nicolette van Wijck ( secretaresse)

Dank aan de sponsoren vanuit 
het dorp Kamen (Brest regio)

Werkgroep Nieuwlande - Elim
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Veel activiteiten, zéér positief resultaat.
Het afgelopen seizoen heeft de SRK 
werkgroep in Leeuwarden gebruikt 
om even op adem te komen na de 
drukte van het seizoen 2008 en het 
seizeoen 2009. Het voorbereiden van 
de komst van een groep kinderen 
in voor augustus 2008, die niet 
mochten komen maar uiteindelijk 
wel maar voor een korte periode 
van drie weken in november 2009, 
heeft van de werkgroep veel energie 
gevraagd.

Wat zouden we kunnen doen voor de 
mensen in Belarus ? 
We zijn in de herfstvakantie van 
dit jaar mee geweest met de 
excursiereis die de SRK-werkgroep 
van Dronrijp heeft voorbereid. 
Samen met de mensen uit Dronrijp, 
Stiens, Baarn en Amstelveen hebben 
we een onvergetelijke reis gemaakt. 
De leden van de werkgroep hebben 
daar bekende en onbekende 
adressen bezocht om antwoord te 
vinden op de vraag wat zouden we 
kunnen doen voor de mensen in 
Wit-Rusland? Tijdens de bezoeken 
aan 6 scholen hebben we pakketten 
met schoolspullen, die de werkgroep 
uit Ysbrechtum had verzameld, 
achtergelaten. De kinderen 
waren er zeer blij mee! Ook het 
ontwikkelingsmateriaal geschonken 

door de stichting kinderopvang 
Leeuwarden (SKL) is overgedragen 
aan de kindergarten te Micheefka. 
Prachtig om te zien hoe het eerder 
geschonken ontwikkelingsmateriaal 
is opgenomen in hun leerlijnen.

Dat het Agriproject heeft gewerkt is 
nu bewezen. 
Beide scholen hebben door de 
jaren heen gemiddeld 1100 euro 
winst gemaakt en deze winst 
geïnvesteerd in de verbetering van 
het schoolgebouw. Toch blijft er 
nog veel hulp nodig. Zo heeft de 
kindergarten geen wasmachine meer 
om de ca 7 kg was die per dag wordt 
geproduceerd te wassen, dat gebeurt 
nu met de hand. De ouderwetse 
wringer die gerrit de graaf (wg 
Stiens) had mee genomen kwam 
daar goed van pas. Ook de school 
voor zeer zwak begaafde kinderen 
in Drybin heeft veel hulp nodig. De 
huisvesting is aan verbetering toe. 
De rollator van een kind kan niet 
eens door een deur en het weinige 
materiaal voor de fysiotherapie 
is versleten. De kinderen daar 
mogen zich gelukkig prijzen dat 
het personeel zo gedreven is in het 
verzorgen van het kind en de leer en 
leefomgeving.

Welke waarde heeft de komst 
van Wit-Russische kinderen naar 
Nederland? 
Deze vraag hebben we met de 
mensen, ouders leerkrachten en 
schooldirecteur, besproken. Ze 
zijn er allen over eens dat het zeer 
zinvol en waardevol is dat hun 
kinderen voor zo’n lange periode 
weg zijn. Ze missen ze in die lange 
periode van 8 weken heel erg. Het 
gemis weegt echter niet op tegen 
de vele voordelen die zij zien bij de 
ontwikkeling van de kinderen die het 
betreft. Ze merken dat de kinderen 
zelfbewuster zijn, gezonder zijn, 
meer verantwoording durven nemen, 
een doel hebben om voor te gaan 
enzovoort. Wat de mensen uit 
Wit-Rusland betreft die wij 
gesproken hebben moet wij vooral 
doorgaan met de kinderuitwisseling 
het komt hun kinderen en dus ook 
hun land ten goede.

De werkgroep uit Leeuwarden kan 
zich met deze reis ervaringen weer 
opladen voor een nieuw seizoen.

Een voorspoedig 2011
Namens de SRK werkgroep
Leeuwarden
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Werkgroep Leeuwarden

Afgelopen jaar hebben wijals 
werkgroep het project in Barchovka 
(bij gomel) eindelijk kunnen 
realiseren. Enkele jaren geleden 
hadden wij de basisschool 

toegezegd dat 
we de kosten van 
het bouwen van 
een toiletruimte 
zouden bekostigen. 
Door diverse 
omstandigheden is 
deze toiletruimte 
nu dan eindelijk 
klaar. Het oude 
toiletgebouw 

in de tuin van de school kan nu 
afgebroken worden. In september 
zijn we met een groep van 23 
personen o.a. naar Barchovka 
gegaan om het resultaat te bekijken.  

Schoolinrichting op zijn plaats. 
In Rechitsa hebben we vervolgens 
het Doveninternaat en de 
Wezenschool met internaat bezocht.
Voor alle scholen hadden we diverse 
dingen meegenomen waaronder een 
lading tandenborstels en tandpasta. 
In het voorjaar hebben wij ook een 
partij schoolmeubelen, waaronder 
tafels, stoelen en schoolborden, 
uit de schuur van Henk Kerssies 
uitgezocht en laten versturen naar 
het Doveninternaat in Rechitsa. Met 
een geweldig resultaat !

Het gebouw in de tuin wordt eindelijk afgebroken

Werkgroep Noordscheschut - Nieuweroord
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De 11-jarige Nicolai uit Wit Rusland 
verblijft enige tijd bij de Meppeler 
familie van Berkum. Nicolai heeft 
klompvoeten en loopt 
erg slecht. Marja 
Valkenburg, 
medewerkster op 
kinderdagcentrum 
het Boemeltje van 
Promens Care, had 
Nicolai gezien en had 
het vermoeden dat 
Nicolai geen goed 
orthopedische schoei-
sel droeg. Ze vroeg 
Karolien Kuijpers, de 
fysiotherapeute van 
het Boemeltje, of ze er eens naar kon 
kijken. Karolien: “Het viel me op dat 
Nicolai zich een verkeerde manier 
van lopen had aangeleerd. Het lopen 
moest pijnlijk zijn, want de schoenen 
zorgden voor een totaal verkeerde 
houding. Berthold Holweg (ortho-
pedisch schoentechnicus) is gelijk 
gevraagd om hulp te bieden. 
Berthold: “Ik ben geschrokken van 

wat ik zag. Het was een extreem 
geval. Het deed mij pijn aan het hart, 
er moest echt iets aan gebeuren. 

Probleem 
is natuur-
lijk dat het 
een dure 
kwestie is 
en dat je 
zoiets niet 
makkelijk 
regelt met 
de 
verzeke-
ring in Wit 
Rusland. 
Ik heb 

daarom maar besloten om het pro 
deo te doen, want ik kon het niet 
over mijn betrokken hart  verkrij-
gen dat deze jongen zo nog verder 
schade zou oplopen”. Zo gezegd, zo 
gedaan. Berthold maakt gipsafgiet-
sels van Nicolai’s voeten en maakte 
nieuwe schoenen. 

Maandagmiddag 17 mei was voor 
Nicolai het grote moment. Op het 
Boemeltje werden zijn nieuwe 
schoenen, compleet met een hip Le 
Coq Sportif logo, aangepast. 
Nicolai was tamelijk verlegen met 
alle aandacht, maar via de 
opgetrommelde tolk liet hij weten 
dat de schoenen erg goed zaten. 
Om te wennen moet hij de komende 
tijd steeds vaker de schoenen gaan 
dragen. Karolien: “Je ziet meteen dat 
met name de knieën in een betere 
stand gaan staan. Meteen bij de 
eerste keer zie je al dat zijn lichaam 
op de goede manier wordt 
gecorrigeerd”. Berthold: “Nicolai 
krijgt de leesten mee naar huis zodat 
de schoenmaker in Rusland die 
kan gebruiken voor een eventueel 
volgend paar. Het doet me goed dat 
ik deze jongen op deze manier heb 
kunnen helpen, mede dankzij de 
inzet van Karolien en Marja van het 
Boemeltje” 

Werkgroep Meppel

Nieuwe schoenen voor Nicolai op het Boemeltje

In het voorjaar van 2010 zijn 2 leden 
van onze werkgroep op bezoek 
geweest bij SRK. Er werd het één en 
ander uitgelegd over de stichting en 
de werkzaamheden. Het leek ons 
prachtig om een werkgroep op te 
starten. We kregen de periode 10 
december 2010 t/m 10 februari 2011 
toegewezen. Oeps, dat ging wel heel 
erg hard van stapel……..
Maar, men werd bemoedigd met de 
woorden, bid, hard werken en geloof 
en alles komt goed!

Nou, die woorden hebben hun 
uitwerking gehad. Op 10 februari 
2010 hadden we onze eerste 
vergadering met de werkgroep.
Het was allemaal nieuw voor ons, 
een mooie uitdaging. We volgden 
het draaiboek van de stichting. Vol 
overgave hebben we gezorgd voor 
naamsbekendheid in Hardenberg.

Van de gemeente Hardenberg kregen 
we het aanbod om mee te doen 
met ‘millennium 2015’ een goede 
doelenactie. De opbrengsten liepen 
flink op, de gemeente gaf ons ook 
nog € 500, omdat we meededen. 
Prachtig, hier werden we door 
gesterkt en bemoedigd. De 
uitnodigingen om gastouder te willen 
worden waren de deur uit. Na de 
vakantie waren er nog maar enkele 
gastouders daar moest nog flink aan
gewerkt worden. 

Na nog een aantal oproepen, hadden 
we bijna genoeg gastouders.
Het geld kwam gestaag binnen, maar
€ 15.000 is ook een heel bedrag.
Toch zag iedereen het positief 
in, en kregen we van alle kanten 
hulp aangeboden, zoals gratis 
schoolruimte! Super toch?!

Op 25 november hadden we alle 
gastouders rond voor onze 31 
Russische kinderen. De laatste 
formulieren gingen richting SRK en 
ons visum was intussen in de maak, 
en dat tijdens de stakingen van T.N.T. 
post.

Op 6 december zijn Dinanda en 
grietje vertrokken richting Rusland, 
met het vliegtuig, heel spannend, 
want geen van beide had ooit 
gevlogen, samen met Mirjam Koops 
van SRK.

Op 10 december 2010 zijn wij, met 
“onze” 31 kinderen in de bus, in 
Hardenberg aan gekomen.

Gratis schoolruimte! Super toch?!

Werkgroep Hardenberg
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Op vrijdag 3 juni 2011 is het zover. 
Dan organiseert de Stichting PPR 
voor het eerst de Putten Power Run. 
Tijdens dit jaarlijks terugkerende 
evenement op de vrijdag na 
Hemelvaartsdag wordt er een 
hardloopevenement gehouden in het 
buitengebied van Putten. 

De PPR is verbonden met de 
Stichting Rusland Kinderhulp 
werkgroep Putten. Het doel van de 
‘run’ is om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor kinderhulp aan Wit-
Rusland. Iedereen kan meedoen, ook 
doorgewinterde hardlopers zijn van 
harte welkom. De hardloopwedstrijd 
van Putten staat inmiddels ook op de 

KNAU kalender 2011. 
Naast de ‘kidsrun’ die op het terrein 
van SDC wordt gehouden, zijn er 
drie loopafstanden (5 kilometer, 
10 kilometer en 15 kilometer). We 
rekenen op 650 deelnemers!
Het is de bedoeling dat de PPR, 
naast de steun voor het goede 
doel, vooral een sportief en gezellig 
hardloopfestijn wordt. Zo hoopt de 
organisatie dat er leuke initiatieven 
ontstaan bij enthousiaste kinderen, 
deelnemers en sponsors. Hoe meer 
steun de Stichting PPR krijgt, hoe 
groter de kans op een geslaagd 
evenement. De Stichting PPR heeft 
van de gemeente vergunning om 
de ‘run’ de komende 10 jaar te 

organiseren. Hierbij worden alle 
SRK werkgroepen uitgenodigd om 
met zoveel mogelijk mensen op 
3 juni af te reizen naar Putten om 
mee te doen aan deze happening. 
Daarnaast gaan we ook vragen of alle 
SRK werkgroepen willen gaan flyeren 
in hun regio. Heeft u vragen of wilt u 
meer inlichtingen, dan kunt u contact 
opnemen met (06-458 85 754). 
Ik zie u graag op 3 juni 2011 aan de 
start verschijnen.

Met vriendelijke groet,
gerrit Ritmeester, Voorzitter 
Stichting Putten Power Run
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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
 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, Joke Morsink.
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

www.ruslandkinderhulp.nl
Altijd actuele informatie

We maken het nog net iets gekker, 
een evenement voor de komende 10 jaar !

Werkgroep Putten
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Jan Bruins Slotstraat 7
7913 ZZ Hollandscheveld

Postbank 23 800 41 
t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp

Rabobank 3166.27.739 
t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp

K.v.K. Drenthe 41 02 00 87 
sinds 17 februari 1994

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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