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Kinderhulp in Belarus • ПомощЬ Детям в Беларуси
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through ‘tsjernobyl’
from

help to Friendship

25 jaar
tsjernobyltsjernobylt
We mogen vandaag herdenken

wat slechts als proef begon 

het werd een catastrofe 

er kwamen heel veel mensen om 

de gevolgen zijn zo zichtbaar 

zo tastbaar elke dag

Z iektes zijn zo hard aanwezig 

mensen vechten elke dag

Voor de mensen daar was er een geheim

er werd niet over ernst gepraat

later is er wel gesproken

voor velen kwam het nieuws te laat

De landen onder de rook van Tsjernobyl

kregen erg veel mee

Ik denk vooral aan Belarus

daar ben ik goed bev riend mee

Het is een heel dubbel verhaal

Het is erg dat dit is gebeurt 

maar hierdoor leer ik ju llie kennen

en dat maakt het dan weer gekleurd

Als gevolg van Tsjernobyl

zijn deze kinderen hier 

Z ij hebben de ernst niet mee gemaakt

genieten slechts en hebben plezier
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Stichting Rusland Kinderhulp 

is een niet politieke, humanitaire 

hulporganisatie die zich met alleen 

vrijwilligers vanuit een bijbelse 

overtuiging al meer dan 15 jaar 

bezighoudt met kinderhulp in Wit-

Rusland. Haar zusterorganisatie Help 

People biedt hulp aan kinderen en 

oudere invalide mensen in een land 

waar dat nog steeds hard nodig is.

januari 2012 - verschijnt 1x per jaarjanuari 2012 - verschijnt 1x per jaar

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

aankoop van de voorgedrukte acceptgiro kaarten. 

We besteden uw vrijwillige bijdrage 

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. 

Voortaan uw vrijwillige

eXtrA gift via deze oproep

Beste vrienden,
verhalen over de recessie zijn onze erhalen over de recessie zijn onze 
dagelijkse kost. economen en politici conomen en politici 
vallen in actualiteitenrubrieken over vallen in actualiteitenrubrieken over 
elkaar heen als het gaat om economielkaar heen als het gaat om economi-
sche rampscenario’s. Toch maakten sche rampscenario’s. Toch maakten 
banken het afgelopen jaar weer banken het afgelopen jaar weer 
(meer) winst. sommigen zelfs zeker ommigen zelfs zeker 
20% en daarbij hebben we het dan al 20% en daarbij hebben we het dan al 
snel over 3 miljard euro of meer. Toch snel over 3 miljard euro of meer. Toch 
moeten banen verdwijnen. Het liefst moeten banen verdwijnen. Het liefst 
duizenden. “Om sterker te staan voor duizenden. “Om sterker te staan voor 
de toekomst”, zo luidt het argument. de toekomst”, zo luidt het argument. 
Bij deze berichten trekken we onze 
schouders op. Het zijn de gewone 
verhalen uit de meest kapitalistische 
organisaties die we in onze westerse 
wereld kennen. Het zijn slechte 
verhalen in tegelijk het grootste 
investerende land van de wereld. Met 
meer dan 2.570 miljard euro en de 
verenigde staten als goede tweede. 
alleen met de winst al uit de Bv
Nederland zou Wit-rusland met een 
pennenstreek uit de schulden zijn. 

Om met bovenstaande maar aan te 
geven dat het dagelijks krokodillen-
tranen zijn die u en ik moeten zien 
en horen om ons aan te sporen toch 
vooral meer belastingen en meer 
bankkosten te gaan betalen.

In Wit-rusland vallen economen en 
politici ook over elkaar heen. Ook 
in kranten en op tv. Daar met mooie 

verhalen. Nee, daar geen slecht 
nieuws. De inflatie valt reusachtig 
mee. er zijn geen werklozen en ook 
ontslagen vallen er niet. 
Ook bij deze berichten trekken 
we onze schouders op. Het zijn 
de gewone verhalen. Zoals we die 
vanuit deze regio kennen. Het zijn 
mooie verhalen in tegelijk een van de 
slechte economieën ter wereld.  

De realiteit is evenwel dat de banken 
in Wit-rusland onder curatele staan. 
Onder dagelijks toezicht van IMF 
en Wereldbank. Ze zijn failliet en 
hebben voor elke uit te geven stuiver 
toestemming nodig. 
Hoeveel dagen de mensen feitelijk in 
de fabrieken werken is geheim.
en ook geheim is dat veel Wit-russen 
inmiddels geen salaris meer ontvan-
gen of alleen maar stukloon krijgen. 
geheim is ook dat voedselbonnen 
zijn ingevoerd.

In Nederland kennen we geen voed-
seltekort en genieten het laagste 
prijspeil op dit gebied van de wereld. 
In Wit-rusland is er, officieel, ook 
geen gebrek. Toch is bijvoorbeeld het 
vlees erg schaars en enorm duur. 
reden? Kapitalisten uit Moskou 
kopen en verkopen. Woekeren en 
speculeren. In andere woorden: 
stelen! gevolg? schaarste. voedsel 
op de bon. en een prijsontwikkeling 

die niet meer te begrijpen is voor een 
Wit-russische familie. 

Bij dit alles beweegt Wit-rusland 
zich in de top 5 van de landen met 
de hoogste inflatie van de wereld. 
120%! een schamel salaris. Meer dan 
gehalveerd…. in no time. 
Nee, in Wit-rusland gaat het al 
een tijdje niet alleen meer over de 
gevolgen van Tsjernobyl, maar vooral 
over de nood bij ziekte, armoede of 
invaliditeit.

ja, we zijn in Nederland een rijk en 
gezegend volkje. Waar we dankbaar 
voor mogen zijn. vanuit deze rijkdom 
blijft rusland Kinderhulp zich daar-
om inzetten voor de Wit-russische 
kinderen en hun families in nood.

stichting rusland Kinderhulp
Klaas Koops (voorzitter) 

Dear friends,

More than 25 years ago Belarus 
took upon itself the main blow of 
the Chernobyl disaster – 23 percent 
of the territory of our country was 
subject to radioactive contamination, 
which resulted in serious economic, 
health, social and psychological 
consequences for the quarter of the 
population.

a quarter-century way that Belarus 
has passed under long-term 
contamination is the way from 
taking urgent measures to minimize 
the effects of the disaster, from 
starting developing and producing 
radiometric equipment and new 
radiation monitoring systems, 
from organizing medical and social 
protection up to moving towards the 
revival and development of affected 
regions.

Throughout this very arduous period 
Belarus felt and continue to feel the 
invaluable help and support of the 
international community, our friends 
and partners in many european 
countries. We sincerely thank the 
government of the Kingdom of the 
Netherlands for the attention that 
it pays to the recuperation of the 
Belarusian children from the regions 
of Belarus affected by the Chernobyl 
disaster. We are particularly grateful 
to the Honorary Consul of Belarus 
in the Netherlands Mr. Klaas Koops 
and to the foundation «stichting 

rusland Kinderhulp» that he 
heads. We highly appreciate that 
srK for more than 15 years has 
been professionally and selflessly 
working for the benefit of children 
in Belarus, organizing recreational 
trips of the Belarusian children to 
the Netherlands, providing material 
and humanitarian assistance to the 
Belarusian schools, orphanages and 
hospitals. Of course, we express our 
immense gratitude to the volunteers, 
to all Dutch families who cooperate 
with the srK for their hospitality, 
kindness and cordiality.

I am sure that the activities of srK 
are also a significant contribution 
to the development of mutually 
beneficial friendly relations between 
Belarus and the Netherlands, which 
will only strengthen in the future.

With best regards,

elena gritsenko,
ambassador of Belarus to the 
Netherlands.

slechte verhalen, goede verhalen

Ambassadeur bedankt 
alle vrijwilligers voor inzet

helpt 
u mee?!

 goede verhalen
helpen doe je door...  

Een kind uit te nodigen
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jaarlijks staan ongeveer 30.000 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar met nefrologie, een diagnose 
en behandeling van nierziekten, 
waaronder elektrolytenstoornissen 
en hypertensie (hoge bloeddruk) in 
Wit-rusland geregistreerd.
In de rij van veel voorkomende 
kinderziekten staat deze ziekte 
inmiddels in de top tien. gemiddeld 
komen 650 van deze patiënten ieder 
jaar voor een herstelperiode naar 
het sanatorium in Ostroshitsy, een 
herstellingsoord waar srK sinds 4 
jaar directe hulp biedt.
voor het overgrote deel gaat het 
hierbij om meisjes, toekomstige 
moeders. veel van deze jonge 

mensen hebben aangeboren 
afwijkingen aan de urinewegen met 
regelmatige ontstekingen hieraan 
als gevolg. Dit betekent dat deze 
kinderen nooit echt van hun ziekte 
afkomen en het aantal patiënten 
met nierziekten in Wit-rusland 
daarmee dus jaarlijks alleen maar 
toeneemt. achter deze cijfers schuilt 
een enorme zorg. Zorg bij de ouders. 
Zorg bij de kinderen. Zorg bij de 
hulpverleners. en zorg bij ons!

een enorme groep kinderen 
die onze zorg en aandacht 
nadrukkelijk nodig heeft.
(zie elders de oproep)

noodkreet om hulp

geachte directie, 
Help People in Minsk.

U kent mijn zorg ten aanzien 
van het almaar groeiend aantal 
nierziektepatiënten in ons land. 
U weet hoeveel kinderen met 
deze ziekte jaarlijks voor een 
herstelperiode ons sanatorium 
bezoeken. er is evenwel een groep 
kinderen die ik nadrukkelijk bij u 
onder de aandacht wil, ja móet, 
brengen. een groep kinderen 
waarvan wij gemiddeld per jaar al 
zo’n 650 gedurende een periode 
in ons sanatorium verzorgen. Dit 
aantal groeit per jaar. Het betreft 
hier een groep kinderen met 
vooral neurologische stoornissen. 
stoornissen die vooral door de zeer 
zwakke sociale achtergronden van 
de kinderen zorgwekkend worden 
versterkt. De kinderen komen vaak 
van het platteland en veelal uit 
eenoudergezinnen. Ze kennen de 
veiligheid van een gezin of goede 
huiselijke omstandigheden niet 
en staan hierdoor op zeer jonge 
leeftijd al voor zeer grote vragen en 
problemen, die ze zelf maar moeten 
proberen op te lossen. Door hun 
neurologische problematiek komen 
zij hier niet aan toe, hetgeen weer 
van invloed is op hun toch al zwakke 

neurologische gestel. De kinderen 
komen hierdoor steeds verder in 
een negatieve spiraal. een periode 
in ons sanatorium draagt zeker bij 
in het vergroten van hun kracht en 
weerbaarheid, maar juist deze groep 
heeft meer nodig dan dat. 

Dr. Galina Rodionova

Dzed Moroz, 
santa Claus, 
sinterklaas
Ieder kind droomt van een cadeautje 
van sinterklaas of santa Claus of, 
zoals in Wit-rusland, van Dzed 
Moroz, hun santa Claus.
Ieder kind droomt daarvan, ook in 
Wit-rusland. een Kerstcadeautje. een 
lichtpuntje. een geloof dat dromen 
uitkomen. In Wit-rusland krijgen 
vooral de kinderen in moeilijke 
behandeltrajecten en intensieve 
verzorging en de kinderen die 
door deze omstandigheden geen 
Kerstfeest kunnen vieren van srK 
extra aandacht. al sinds vele jaren 
betaalt srK de cadeautjes voor het 
jaarlijkse sinterklaasfeest in Wit-
rusland.

Dzed Moroz vertelt: ”Dankzij jullie 
bijdrage komen kinderdromen uit, 
zijn er voor de kinderen momenten 
waarop ze even weg kunnen dromen 
en even kunnen vergeten. De 
cadeautjes worden met de puurheid 
van het kinderhart ontvangen. Het 
betekent zo enorm veel voor ze. 

laat ik u dit verhaal vertellen: een 
meisje kreeg snoepjes en een 
speelgoed dolfijn. Toen ze alle 
snoepjes had opgegeten ruilde ze 
de dolfijn voor meer snoepjes met 
een ander kind. Toen die snoepjes 
waren opgegeten begon het meisje 
te huilen om haar dolfijn. Dit meisje 
liet zien hoe waardevol de kleine 
dingetjes voor de kinderen zijn. 
blijf alstublieft deze kinderen 
helpen. 

Natuurlijk blijven we als srK deze 
kinderen, deze sint, deze Dzed 
Moroz, steunen. een klein lichtje in 
de toch al zo donkere wereld van 
deze groep kleine en zeer kwetsbare 
kinderen! Blijf ons steunen, blijf de 
kinderen steunen. Zij hebben u hard 
nodig!

laat de kinderen blijven geloven 
dat hun dromen uit kunnen komen”.

nierziekten in 
Wit-rusland,
een onderschateen onderschat
probleem!probleem!

helpen doe je door...  

Een kind financieel te steunen

Het zou ons wat waard zijn Het zou ons wat waard zijn 
wanneer u en wij kans zouden wanneer u en wij kans zouden 
zien om een groep van zien om een groep van 
deze en andere patiënten, deze en andere patiënten, 
bijvoorbeeld de nierpatiënten bijvoorbeeld de nierpatiënten 
waarover ik u eerder berichtte, waarover ik u eerder berichtte, 
voor een herstelperiode voor een herstelperiode 
naar Nederland over zouden naar Nederland over zouden 
kunnen brengen. Dit zou een kunnen brengen. Dit zou een 
aanzienlijke bijdrage leveren aanzienlijke bijdrage leveren 
in hun herstelproces. in hun herstelproces. 
een periode in een nederlands 
gezin, daar omringd worden 
door zorg en vriendschap, zou 
een enorm groot cadeau voor 
deze kinderen zijn.
vvoor henzelf. oor henzelf. vvoor henzelf. vv vvoor hun oor hun vvoor hun vv
gezondheid. gezondheid. jjuist deze uist deze 
kinderen krijgen door hun kinderen krijgen door hun 
omstandigheden geen omstandigheden geen 
enkele kans om ooit naar het enkele kans om ooit naar het 
buitenland te reizen, terwijl juist buitenland te reizen, terwijl juist 
zij dat zo keihard nodig hebben. zij dat zo keihard nodig hebben. 
Ik roep u en uw organisatie op Ik roep u en uw organisatie op 
om uw zorg (ook) naar deze om uw zorg (ook) naar deze 
kinderen uit te laten gaan en kinderen uit te laten gaan en 
een overkomst naar Nederland een overkomst naar Nederland 
mogelijk te maken! mogelijk te maken! 

Dr. Galina Rodionova, Dr. Galina Rodionova, 
hoofdarts Sanatorium hoofdarts Sanatorium 
Ostroshitsy Gorodok.Ostroshitsy Gorodok.

oproep!
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Waarom een voedselpakettenactie,
Wit Wit rrusland, een paradoxaal land!usland, een paradoxaal land!

20 jaar diplomatieke 
relatie nl-by

Denkt u zich eens in! Denkt u zich eens in! 
U wordt sinds april 2011 van week U wordt sinds april 2011 van week 
naar week geïnformeerd over de naar week geïnformeerd over de 
werkelijke crisis in uw land. Dat werkelijke crisis in uw land. Dat 
vanaf de 25 jarige gedachtenis van vanaf de 25 jarige gedachtenis van 
Tsjernobyl een economische ramp Tsjernobyl een economische ramp 
begon zoals die nooit eerder Belarus begon zoals die nooit eerder Belarus 
heeft getroffen.heeft getroffen.

ttsjernobyl bracht ziektes, dood en sjernobyl bracht ziektes, dood en ttsjernobyl bracht ziektes, dood en tt
verderf. verderf. 
Nu 25 jaren later wordt Wit Nu 25 jaren later wordt Wit rrusland usland 
in een diepe crisis gestort. in een diepe crisis gestort. 

Toen wij met onze werkgroep in Toen wij met onze werkgroep in 
mei van dit jaar onze projecten mei van dit jaar onze projecten 
bezochten ontvingen we bij de bezochten ontvingen we bij de 
officiële bank nog 4.500 roebel voor officiële bank nog 4.500 roebel voor 
één euro. In oktober, vijf maanden één euro. In oktober, vijf maanden 
later, heb ik op uitnodiging een later, heb ik op uitnodiging een 
bruiloft bijgewoond in Wit bruiloft bijgewoond in Wit rrusland. usland. 
Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven 
toen ik bij de bank 12.000 roebel toen ik bij de bank 12.000 roebel 
ontving voor één euro. Dat is voor de ontving voor één euro. Dat is voor de 
gemiddelde bezoeker natuurlijk een gemiddelde bezoeker natuurlijk een 
leuke meevaller maar voor de Wit leuke meevaller maar voor de Wit 
rrussische bevolking een regelrecht ussische bevolking een regelrecht 
drama. In nog geen 5 maanden drama. In nog geen 5 maanden 
tijd zijn de prijzen in de winkels tijd zijn de prijzen in de winkels 
verdubbeld. verdubbeld. eeen inflatie van 65%!en inflatie van 65%!
Nog meer gezinnen zullen door Nog meer gezinnen zullen door 

de erbarmelijke economische de erbarmelijke economische 
omstandigheden onder de armoede omstandigheden onder de armoede 
grens komen. Bij vrijwel ieder huisje grens komen. Bij vrijwel ieder huisje 
zie je een tuintje waarin allerlei zie je een tuintje waarin allerlei 
groenten worden verbouwd. Maar groenten worden verbouwd. Maar 
dat is bij lange na niet genoeg om dat is bij lange na niet genoeg om 
een huishouden het gehele jaar van een huishouden het gehele jaar van 
voedsel te voorzien. voedsel te voorzien. 

Onder deze omstandigheden Onder deze omstandigheden 
probeert de probeert de sstichting tichting rrusland usland 
Kinderhulp zijn werk te doen. We Kinderhulp zijn werk te doen. We 
worden niet erg geholpen door een worden niet erg geholpen door een 
groot log bureaucratisch systeem. groot log bureaucratisch systeem. 
Iedereen in Wit Iedereen in Wit rrusland wil ons usland wil ons 
graag helpen alles te organiseren. graag helpen alles te organiseren. 
Maar de flexibele mensen worden Maar de flexibele mensen worden 
onthand door een allesomvattende onthand door een allesomvattende 
controlerende logge bureaucratie.controlerende logge bureaucratie.
Maar door hiervoor te capituleren Maar door hiervoor te capituleren 
bewijs je de Wit bewijs je de Wit rrussische kinderen ussische kinderen 
en gezinnen een slechte dienst. De en gezinnen een slechte dienst. De 
werkgroep gaat door omdat die ene werkgroep gaat door omdat die ene 
dankbare glimlach van een kind voor dankbare glimlach van een kind voor 
ons meer betekent dan alle ellende ons meer betekent dan alle ellende 
die het Wit die het Wit rrussische overkomt. ussische overkomt. 
llaat ons bidden voor het volk van aat ons bidden voor het volk van 
Wit Wit rrusland en vragen of ze kracht usland en vragen of ze kracht 
en wijsheid mogen ontvangen deze en wijsheid mogen ontvangen deze 
erbarmelijke situatie te boven te erbarmelijke situatie te boven te 
komen.komen.

We willen daarom graag een We willen daarom graag een 
landelijke landelijke vvoedselactie van harte oedselactie van harte 
aanbevelen!aanbevelen!

jjan Zondagan Zondag
vvoorzitter werkgroep oorzitter werkgroep sstaphorst/taphorst/
Meppel/NijeveenMeppel/Nijeveen

on March 24, 2012 the republic 
of belarus and the Kingdom of 
the netherlands mark the 20th 
anniversary of the establishment 
of diplomatic relations.

Over these twenty years much has 
been done for the development of 
the mutually beneficial Belarusian-
Dutch relations in a number of 
different areas.
especially high results have been 
reached in trade and economic 
sphere. The Kingdom of the 
Netherlands became one of the 
biggest trade partners of Belarus 
in europe, there are also good 
prospects for joint investment 
projects. Both sides are interested in 
further development of interaction in 

such fields as agriculture, logistics, 
high technologies. The activities 
of three Honorary Consuls of 
Belarus in the Netherlands residing 
in Hoogeveen, amsterdam and 
eindhoven contribute greatly to the 
fruitful progress in the Belarusian-
Dutch relations. 
One of the most important fields 
of bilateral cooperation are 
humanitarian activities. Today 
Belarus expresses its sincere 
gratitude to the Dutch charitable 
NgOs, who are among ones of the 
most active organizations which 
render assistance to Belarus 
in matters of minimizing the 
consequences of the Chernobyl 
disaster. For the active and result-
oriented work, the head of “srK” 

charity Mr. Klaas Koops was 
decorated with the Order of Francisk 
skoryna, the highest Belarusian 
national decoration that can be given 
to a foreigner. 

andrei luchenok
1e secretaris
ambassade Wit-rusland

Wie reikt hen nu 
nog een hand?

through ‘tsjernobyl’
from

help to Friendship

helpen doe je door...  

Te bidden voor Belarus

Hello dear and beloved family K ikkert!

I am Yura Vedernikov. This year we’re already 13 years friends. I came to Holland for rehabilitation when I was 12 years old.

I am Yura Vedernikov. This year we’re already 13 years friends. I came to Holland for rehabilitation when I was 12 years old.

I was not easy for me but you treated to me as I was your own son. It was very nice. We celebrated my Happy birthday of 13 in 

Hollandscheveld. There was a big and nice cake, candles quests and many presents. 

I’ ll never forget my f irst impressions. When I left Holland for the f irst time, all your family was waving good bye, I was crying.

From the f irst days of my staying in Holland you helped me to study Dutch. Thanks to you I can communicate with you and all 

my friends in Dutch. I studied from you how to valu e and to love the most important in the world - our family.

Ina en Henk, we valu e your care about our family. Thanks to you my parents and my brother Dima visited Holland. They are 

impressed of your hospitality, family and your kindness. We hadn’t possibility to rest on the beach of the sea. Y ou helped us! 

impressed of your hospitality, family and your kindness. We hadn’t possibility to rest on the beach of the sea. Y ou helped us! 

When we came back to Belarus after holidays we looked rest, happy and strong. Our parents can hardly recognize us, we’re always 

positive. Our good feelings are in our hearts. My family and I are good thanks to you. My great thanks to organization “SRK” and 

“HP” with K laas Koops in the head. They did and do a lot of for Belorussian people. Health and wealth to you and your families. 

We are glad to see you here in Minsk. 

With love Y urij

Dikke kussssss...

Ps. Y uri K ikkert noemt hij zich graag in Nederland, hij kwam uit een internaat. Hij is op z’n nederlands aannemer. Hij bouwt zelf 

huizen en kan dromen. Geweldig.

een briefje van een de en briefje van een de en briefje van een de 10.000 kinderen
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al een tijd in Nederland actief met 
de verkoop van muziekdoosjes. 
gedachte daarachter? Met de 
aankoop van een muziekdoosje 
verrijken Nederlandse kinderen al 
slapend de omstandigheden van 
andere kinderen elders op de wereld. 
een prachtige gedachte en een 
succesformule! Dit jaar heeft srK 
90% van de winst van de verkopen 
van stichting Project slapend rijk 
ontvangen. een gift van 7.856,00 
welke wij volledig ten goede hebben 
laten komen aan de kinderen in het 
sanatorium Ostroshitsy gorodok. 

Door deze bijzondere en grote gift 
is het mogelijk geweest om voor het 
sanatorium kleine kerstcadeautjes 
aan te schaffen ten behoeve van 
de organisatie van Dzed Moroz, 
santa Claus, sinterklaas. Maar 
de grootste investering die de 
gift mogelijk heeft gemaakt is 
de aanschaf van een nieuwe 
wasmachine. De inmiddels 14 jaar 
oude wasmachine in het sanatorium 
liet het vaak afweten waardoor 
personeelsleden regelmatig zelf de 
was voor de kinderen thuis deden. 
In een omgeving met 180 bedden 
waar door nierproblemen veel 
bedplassen voorkomt en daarbij 
door de vaak slechte hygiëne thuis 
kinderen regelmatig met luizen in 
het sanatorium komen, kan een 

dergelijke situatie natuurlijk niet 
voortduren. een degelijke en grote 
wasmachine is eenvoudigweg een 
must. Mede door stichting Project 
slapend rijk is deze aanschaf dus 
gerealiseerd. 
Maar we konden nog meer met de 
gift. Zo heeft het sanatorium weer 
cocktails kunnen aanschaffen. 
Dagelijks krijgen kinderen in het 
sanatorium weer hun medische 
cocktail in de vorm van een 
combinatie van sap en lucht. 

Daarnaast konden er nog eens 
3 inhalators ten behoeve van de 
versterking van het immuunsysteem 
van de kinderen worden aangeschaft.
een prachtig staaltje van slapend rijk 
worden. 
stichting Project slapend rijk 
BeDaNKT! 

eeen gezongen en gezongen 
gebedje voor gebedje voor 
het slapen gaanhet slapen gaan
(moderne versie)(moderne versie)

Ik ga slapen, ik ben moe,Ik ga slapen, ik ben moe,

Here, dek mij lekker toe.Here, dek mij lekker toe.

Met Uw liefde, warm en zacht,Met Uw liefde, warm en zacht,

en bewaar mij deze nacht.en bewaar mij deze nacht.

aalles leg ik voor u neer,lles leg ik voor u neer,

ook mijn stoute dingen, Heer.ook mijn stoute dingen, Heer.

Doe mijn zonden weg van mij,Doe mijn zonden weg van mij,

Here Here jjezus, maak mij blij.ezus, maak mij blij.

Zorg voor kinderen in nood,Zorg voor kinderen in nood,

geef de arme mensen brood.geef de arme mensen brood.

llaat de zieken als het mag,aat de zieken als het mag,

beter worden op een dag.beter worden op een dag.

Zorgt U voor ons hele huis,Zorgt U voor ons hele huis,

als we buiten zijn en thuis.als we buiten zijn en thuis.

jja ik bid voor iedereen:a ik bid voor iedereen:

ssla Uw armen om ons heen.la Uw armen om ons heen.

llaat mij weer gezond en fris,aat mij weer gezond en fris,

opstaan als het morgen is.opstaan als het morgen is.

ggeef dat ik weer spelen mag,eef dat ik weer spelen mag,

dank U Heer voor deze dag.dank U Heer voor deze dag.

aamen.men.

slapend rijk

In april van het jaar 2011 zijn wij als 
organisatie uitgenodigd aanwezig te 
zijn bij de internationale herdenking 
“25 jaar na Tjernobyl in Minsk Wit 
rusland. Om niet extra te moeten 
reizen hebben wij dit bezoek 
gekoppeld aan de voorlichting/
seminar aan de scholen die mee 
zouden doen met het agrarische 
project. 

Andere europese landen
zeer enthousiast
Ook gasten (collega humanitaire 
organisaties) uit landen als 
spanje, Italië, Denemarken en o.a. 
Oekraïne die de herdenking hebben 
bijgewoond waren uitgenodigd 
om het seminar te bezoeken. Men 
was erg nieuwsgierig hoe wij als 
organisatie deze werkzaamheden 
uitvoeren. In het jaar 2011 hebben 34 
scholen en Internaten deelgenomen 
aan het project, daarnaast hebben 
wij als agri Team nog een project 
begeleid in N.antonovka. Dit is een 
project van een collega organisatie.

het was een jaar met veel 
bijzonderheden met als eind 
hogere opbrengsten.

Het begon allemaal erg positief, 
op de meeste plaatsen konden de 
mensen net als in Nederland vroeg 
met de werkzaamheden op het 
land beginnen. De zaden waren 
vroegtijdig in de grond. Na het 
zaaien is er een hele periode weinig 
tot zeer weinig water gevallen. De 
gevolgen waren dat veel zaden na 
het ontkiemen weer zijn gestorven 
door de droogte. Daarna begon 
het in juni te regenen en door de 
vele regenbuien is er veel schade 
ontstaan aan de vruchten. er waren 

bij een aantal scholen gedeelten van 
het veld waar helemaal niets meer 
opkwam van het zaad. Herzaaien had 
voor een deel geen nut. Daar was het 
gewoon te laat voor. eind augustus 
bezochten wij voor de laatste keer de 
scholen en Internaten. De verschillen 
in opbrengst tussen de verschillende 
scholen was goed te zien. er waren 
scholen bij die minder problemen 
hadden gehad met droogte en regen, 
daar was de productie redelijk tot 
goed. Bij andere scholen was de 
oogst aanzienlijk lager. Ondanks 
al deze perikelen met het weer was 
de totale productie hoger dan vorig 
jaar en is er voldoende voedsel tot 
de volgende oogst voor ruim 3400 
kinderen. 

Wij zijn tevreden met de behaalde 
resultaten, nu door voor de nieuwe 
projecten
Namens al de kinderen van deze 
scholen een dankwoord aan alle 
sponsoren.

Bent u ook geïnteresseerd in 
deelname? Zend een mail naar het 
secretariaat en we nemen contact 
met u op. Info@ruslandkinderhulp.nl 

Met vriendelijke groet,
Henk Kerssies (landbouw coördinator)

Voldoende eten voor 3400 kinderen!

TIPTIP
Met de aankoop van dit speeldoosje, 
Met de aankoop van dit speeldoosje, draagt u bij aan het project ´
draagt u bij aan het project ´sslapend lapend rrijk´. ijk´. aal slapend zorgen baby´s uit 

l slapend zorgen baby´s uit Nederland voor verrijking van de om-
Nederland voor verrijking van de om-standigheden van baby´s en kinderen 
standigheden van baby´s en kinderen in arme landen, omdat 90% van de 
in arme landen, omdat 90% van de verkoopopbrengst wordt geschonken 
verkoopopbrengst wordt geschonken aan diverse organisaties en projecten 
aan diverse organisaties en projecten die hieraan bijdragen. Zie hiervoor de 
die hieraan bijdragen. Zie hiervoor de website www.projectslapendrijk.nl
website www.projectslapendrijk.nl

Henk Kerssies presenteert Landbouw Seminar in Minsk
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eind 2011 was dit bedrag 100.000 
BY roebel, dit zou ongeveer 
gelijk zijn aan ¤ 14,- (Er is geen 
verschil in uitkering voor man, 
vrouw, samenwonend, getrouwdof 
ongetrouwd). 
Het bestaands minimum is ca. ¤ 60,- 
wat uitkomt op ongeveer 442.000 
roebel.

Pensioen uitkering in Wit rusland.
Op 01-01-2011 was het 585 000 
BY omgerekend ongeveer ¤ 146,- 
(roebel koers 3.999 voor ¤ 1,- )
Op 01-11-2011 was het 941 000 
BY omgerekend ongeveer ¤ 85,- 
(roebelkoers 11.000 voor ¤ 1,-)

p.s. als u de exacte verhoudingen 
roebel koers – euro niet helemaal 
begrijpt, dan ligt dat niet aan u. 

Wijzelf of de Wit russen kunnen het 
ook niet geheel meer volgen.

De sociale uitkering voor werkzoekenden
in belarus is ongeveer netto ¤ 14,00

hulp nog steeds 
hard nodig!
We staan er niet dagelijks bij stil, We staan er niet dagelijks bij stil, 
maar wist u dat in Wit-maar wist u dat in Wit-rrusland ou-usland ou-
ders en kinderen nog steeds iedere ders en kinderen nog steeds iedere 
dag vechten voor hun bestaan? dag vechten voor hun bestaan? 
Iedere dag in onzekerheid leven? Iedere dag in onzekerheid leven? 
Onzekerheid over werk, huisvesting, Onzekerheid over werk, huisvesting, 
voeding en gezondheid? voeding en gezondheid? 

Wist u datWist u dat er in Wit- er in Wit-rrusland nog usland nog 
steeds vele duizenden gezinnen le-steeds vele duizenden gezinnen le-
ven waarin ’s morgens niemand weet ven waarin ’s morgens niemand weet 
of er ’s avonds eten is? of er ’s avonds eten is? 
Wist u dat Wist u dat naast deze vele duizenden naast deze vele duizenden 
gezinnen in Wit-gezinnen in Wit-rrusland er nog eens usland er nog eens 
vele tienduizenden kinderen zijn vele tienduizenden kinderen zijn 
die wees zijn of van wie de ouders die wees zijn of van wie de ouders 
gescheiden zijn of uit de ouderlijke gescheiden zijn of uit de ouderlijke 
macht zijn gezet? macht zijn gezet? 
Wist u datWist u dat deze kinderen vaak onder  deze kinderen vaak onder 
zeer erbarmelijke omstandighe-zeer erbarmelijke omstandighe-
den leven, al dan niet in tehuizen? den leven, al dan niet in tehuizen? 

Zonder enig uitzicht? Zonder enige Zonder enig uitzicht? Zonder enige 
hoop? Zonder enige toekomst?hoop? Zonder enige toekomst?

een wist u datn wist u dat deze kinderen ons  deze kinderen ons 
dagelijks vragen, ja ons dagelijks dagelijks vragen, ja ons dagelijks 
smeken zelfs, om onze steun?smeken zelfs, om onze steun?

Wij kunnen deze roep niet onbeant-Wij kunnen deze roep niet onbeant-
woord laten en vragen daarbij om uw woord laten en vragen daarbij om uw 
hulp. U kunt deze kinderen helpen. hulp. U kunt deze kinderen helpen. 
Helpen aan betere leefomstandighe-Helpen aan betere leefomstandighe-
den. Helpen het uitzichtloze bestaan den. Helpen het uitzichtloze bestaan 
te doorbreken. Helpen naar school te te doorbreken. Helpen naar school te 
gaan. gaan. eeen toekomst op te bouwen.en toekomst op te bouwen.

U kunt helpen. Helpen door één of U kunt helpen. Helpen door één of 
meerdere van deze kinderen financi-meerdere van deze kinderen financi-
eel te ondersteunen.eel te ondersteunen.

Ons Financieel Ons Financieel aadoptieplan is al doptieplan is al 
jaren een beproefd plan voor gast-jaren een beproefd plan voor gast-

ouders om hun gastkind te onder-ouders om hun gastkind te onder-
steunen. Dit plan zetten wij nu ook steunen. Dit plan zetten wij nu ook 
in voor hulp van deze enorme groep in voor hulp van deze enorme groep 
kansarme kinderen in Wit-kansarme kinderen in Wit-rrusland.usland.

Het enige wat u hoeft te doen, is het Het enige wat u hoeft te doen, is het 
invullen van een paar persoonlijke invullen van een paar persoonlijke 
gegevens. Onze medewerkers van gegevens. Onze medewerkers van 
Help People en de vele vrijwilligers Help People en de vele vrijwilligers 
in de regio’s in Wit-in de regio’s in Wit-rrusland doen de usland doen de 
rest. Zij zorgen er voor dat uw bij-rest. Zij zorgen er voor dat uw bij-
drage daar komt waar die het hardst drage daar komt waar die het hardst 
nodig is. nodig is. 

““ggeef gij ze te eten”. eef gij ze te eten”. 
hhelp een kind aan toekomst!elp een kind aan toekomst!

Met vriendelijke groet,Met vriendelijke groet,
Klaas KoopsKlaas Koops
Voorzitter Voorzitter 
Stichting Rusland KinderhulpStichting Rusland Kinderhulp

excursie reis naar belarus (Wit-rusland)

humanitaire goederen 
naar bestemming in 
Wit rusland

Tijdens onze bezoeken aan Wit rusland hebben wij 

heel wat scholen en internaten bezocht. Wij krijgen 

steeds de vraag naar goederen. er is een groot te 

kort aan kleding en schoenen. Hierdoor is het 

mogelijk in Nederland bij de sortering al rekening te 

houden met de vraag. Ook hebben wij bij een aantal 

scholen gezien dat het meubilair sterk verouderd 

is. Wat wij zien onthouden wij en als wij materiaal 

aangeboden krijgen, kunnen wij ook gericht goederen 

verzenden aan scholen en internaten.

via kontakten in Nederland hebben wij een aantal 

scholen leeg gehaald die het meubilair wilden 

vervangen. Deze meubels zijn verzonden naar die 

scholen waar wij kontakten hebben.

Ook ziekenhuismateriaal zoals bedden en 

bijvoorbeeld rollators word niet zomaar op transport 

gesteld, maar eerst word gekeken waar vraag is naar 

dit soort artikelen. Nadien proberen wij weer kontakt 

te krijgen met de adressen voor een aantal foto`s.

De werkgroep Hollandscheveld De werkgroep Hollandscheveld 
van van sstichting tichting rrusland Kinderhulp usland Kinderhulp 
organiseert een excursiereis organiseert een excursiereis 
naar Belarus. Tijdens deze reis naar Belarus. Tijdens deze reis 
zullen diverse plaatsen in Belarus zullen diverse plaatsen in Belarus 
worden bezocht, en afhankelijk worden bezocht, en afhankelijk 
van de deelname en wensen zal van de deelname en wensen zal 
er gelegenheid zijn om uw/jouw er gelegenheid zijn om uw/jouw 
gastkinderen en hun families te gastkinderen en hun families te 
bezoeken. bezoeken. 

Omdat het principe geldt: “Hoe meer Omdat het principe geldt: “Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd” willen we zielen, hoe meer vreugd” willen we 

graag afreizen naar Belarus met een graag afreizen naar Belarus met een 
zo vol mogelijke bus. De kosten voor zo vol mogelijke bus. De kosten voor 
deze excursie zullen ± ¤ 500,- p.p. deze excursie zullen ± ¤ 500,- p.p. 
zijn. Omdat er in de omgeving naar zijn. Omdat er in de omgeving naar 
verwachting veel animo zal zijn verwachting veel animo zal zijn 
om met deze excursie mee te gaan om met deze excursie mee te gaan 
wordt van u/jou gevraagd om zich zo wordt van u/jou gevraagd om zich zo 
spoedig mogelijk op te geven indien spoedig mogelijk op te geven indien 
u/jij mee wilt. u/jij mee wilt. 
Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen 
naar: excursiereis2012@live.nl 
Hierbij graag contactgegevens 
en (eventueel) e-mailadres te 
vermelden. Opgave graag voor 
uiterlijk 27 februari 2012. 

Begin 2012 zal er een Begin 2012 zal er een 
informatieavond worden gehouden informatieavond worden gehouden 

om de details te bespreken. Na om de details te bespreken. Na 
opgave ontvangt u van ons een opgave ontvangt u van ons een 
opgave formulier.opgave formulier.

ttijdens de zomer periode! ijdens de zomer periode! 
Zomerbussen!Zomerbussen!
Natuurlijk is het ook vaak mogelijk Natuurlijk is het ook vaak mogelijk 
om in kleine groepjes met de om in kleine groepjes met de 
vakantie bus mee te reizen. Bij vakantie bus mee te reizen. Bij 
voldoende plaats is zeker de moeite voldoende plaats is zeker de moeite 
waard om naar Belarus te reizen. waard om naar Belarus te reizen. eer r 
zijn tolken en begeleiding genoeg zijn tolken en begeleiding genoeg 
te vinden. Natuurlijk kunnen we te vinden. Natuurlijk kunnen we 
gastouders een mooie Zgastouders een mooie ZeveeveN of TIN of TIeeN N 
daagse reis aanbieden* de heenreis daagse reis aanbieden* de heenreis 
kan dan per bus of vliegtuig. kan dan per bus of vliegtuig. 
Tensminste 8 weken van te voren Tensminste 8 weken van te voren 
reserveren.reserveren. D
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19 mei t/m 
26 mei 2012

Goederen?Goederen?
Meld dit aan bij het

SRK Secretariaat

hhelpen doe je door...  elpen doe je door...  

Een landbouwproject steunen
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planning van de groepen kinderen voor een verblijf 
van twee maanden 

Kerstkinderen opgave tot 15 augustus 2012

Nieuw: de groepen die hier één maand verblijven met herstellende kanker 
patientjes van de CIT organisatie, u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier!
 2012 periode Kinderen komen uit

rotterdam 6 maart – 25 april vystychi (some from Chernavichi)
Heuvelrug 10 maart – 13 april kansarme zieke kinderen 8, 9, 10 jaar
Dronrijp 16 maart – 7 mei Dribin, Michevka, Tomnaja les  
Putten 2 april – 30 april vergnedvinsk
Westland 12 april - 7 juni Brest obl. 
Vakantiekinderen bus 6121 – 8122  
Zwijndrecht 29 aug - 13 okt Brest oblst village??
leeuwarden 5 sept – 27 okt Dribin - Michevka
Papendrecht 12 okt – 14 dec Minsk oblast
Baarn 26 okt – 10 dec Bixov
Kerstkinderen kerstvakantie 2012
 2013 
? dec – febr
? febr – april
Koekange april – juni
Vakantiekinderen bus 6121 – 8122
? september – okt  
? okt – dec
Kerstkinderen kerstvakantie
2014 
? dec – febr
? febr – april
Meppel april – juni
Vakantiekinderen bus 6121 – 8122
? september – okt  
? okt – dec
Kerstkinderen kerstvakantie

 busnr aankomst vertrek

60121 6 juni* 5 juli
60122 13 juni* 12 juli
60123 20 juni* 19 juli
60124 27 juni* 26 juli
70121 4 juli 2 augustus

busnr aankomst vertrek

70122 11 juli 9 augustus
70123 18 juli 16 augustus
70124 25 juli 23 augustus
80121 1 augustus 30 augustus 
80122 8 augustus 6 september

 busnr aankomst vertrek

120121 23 december 5 januari

Kosten van diverse aktiviteiten
1. 1.  e een groep kinderen,  en groep kinderen,  

PPrrOOjejeCT KOCT KOssTTeeN N €€ 7.500   7.500  
(niet aansluitend (niet aansluitend €€ 9.000)  9.000) 

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

3. 3.  e enkele reis nkele reis €€ 90   90  
€€ 110  110 voor niet donateursvoor niet donateurs

Op deze 
plaats 
kan een 
werkgroep 
een groep 
kinderen 
reserveren.

sschema van de pendeldiensten vanuit chema van de pendeldiensten vanuit 
Nederland (onder voorbehoud)Nederland (onder voorbehoud)

Vertrek Aankomst
18 februari18 februari 28 februari28 februari
29 februari29 februari 6 maart6 maart
19 mei19 mei 6 mei 6 mei eXCUrsIe HOllaNDsCHevelD

7 september7 september 13 september13 september
14 september14 september 21 september21 september
3 oktober3 oktober 12 oktober12 oktober
20 oktober20 oktober 27 oktober 27 oktober eXCUrsIe MePPel

28 oktober28 oktober 4 november4 november
5 november5 november 11 november11 november
12 november12 november 18 november18 november
19 november19 november 25 november25 november

excursiereizen en 
groepsreizen 2012

Niet alleen uw familie, school bezoeken maar iets 
zien van Wit Rusland!
1. vvakantie tocht, verblijf aan het mooiste meer in akantie tocht, verblijf aan het mooiste meer in 
Belarus? Belarus? 2. aalle door uw zelf uitgezochte beziens-lle door uw zelf uitgezochte beziens-
waardigheden kunnen worden bezocht? waardigheden kunnen worden bezocht? 3. Het  Het 
onder begeleiding bezoeken van uw familie? en onder begeleiding bezoeken van uw familie? en 
daarna Minsk te bezoeken? daarna Minsk te bezoeken? 4. U wenst te worden  U wenst te worden 
opgehaald uit opgehaald uit rriga? uit Moskou? alleen uw trein iga? uit Moskou? alleen uw trein 
tickets regelen? tickets regelen? 5. U wenst tijdens uw verblijf ver- U wenst tijdens uw verblijf ver-
gezeld te worden door Duits of gezeld te worden door Duits of eengels sprekende ngels sprekende 
tolk. tolk. 6. U wenst alle meren, musea, nationaal ballet  U wenst alle meren, musea, nationaal ballet 

te bezoeken? te bezoeken? 7. U geeft uw verlanglijstje en onze  U geeft uw verlanglijstje en onze 
medewerkers gaan u reis verzorgen en begeleiden. medewerkers gaan u reis verzorgen en begeleiden. 

opgaven groepen: vvoor werkgroepen ligt er een oor werkgroepen ligt er een 
informaties gids klaar aangaande de organisatie informaties gids klaar aangaande de organisatie 
van een dergelijke excursie reis. van een dergelijke excursie reis. 
Deelname individuele personen: vier weken voor vier weken voor 
het vertrek moet uw aanmelding binnen zijn, i.v.m. het vertrek moet uw aanmelding binnen zijn, i.v.m. 
het aanvragen van de visa procedure. De bussen het aanvragen van de visa procedure. De bussen 
rijden alleen bij voldoende deelname. rijden alleen bij voldoende deelname. 
Vertrek: altijd ‘s morgens vanaf Hollandscheveld:altijd ‘s morgens vanaf Hollandscheveld: 

Aankomst: meestal rond de middag in Holland-meestal rond de middag in Holland-
scheveld, i.v.m. het rijtijdenbesluit van het Minis-scheveld, i.v.m. het rijtijdenbesluit van het Minis-
terie van terie van vverkeer en Waterstaat. erkeer en Waterstaat. aaanmeldingen anmeldingen 
uitsluitend per e.mail, voor groepen ten 6 weken uitsluitend per e.mail, voor groepen ten 6 weken 
en voor individuele personen tenminste vier weken en voor individuele personen tenminste vier weken 
voor de vertrekdatum. voor de vertrekdatum. ee.e.a. i.v.m. ongewenste .e.a. i.v.m. ongewenste 
extra visum kosten. extra visum kosten. aalle reizen gescheiden op uw lle reizen gescheiden op uw 
eigen risico, de eigen risico, de srsrK is nimmer verantwoordelijk K is nimmer verantwoordelijk 
voor uw verblijf in het buitenland.voor uw verblijf in het buitenland.
Wit russische kinderen kunt u als ex-gastouders 
opnieuw uitnodigen!

excursies voor groepen en personen dienen tijdig worden geregeld!
Nieuw: Nieuw: Meer mogelijkheden voor het ondernemen van Meer mogelijkheden voor het ondernemen van eexcursie reizen in Belarus.xcursie reizen in Belarus.

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

Dit jaar ook korte periodes! De bussen aangemerkt met *, hier kunt u zich aanmelden voor 3, 2 en 1 
we(e)k(en) vakantie voor uw gast(kind)en. Wilt u dit duidelijk aangeven, zodat er geen fouten kunnen 
worden gemaakt. bevestiging van uw opgave ontvangt u binnen vier weken uw bevestiging van 
ontvangst, dit gebeurt per mail. Dit geeft geen zekerheid dat uw gasten komen. annuleringskosten:  
bij annulering door de Nederlandse gastouders wordt ¤ 25,00 in rekening gebracht. 

Opgave 
ZOMZOMeeRkindeRkindeRRenen
mogelijk tot 30 maart 2012

In 2001 kwam een groep dove 
kinderen van het Doveninternaat in 
rechitsa. sasha en artom waren acht 
weken bij ons te gast. sasha woonde 
bijna altijd in het internaat. Thuis 
had hij het niet super. 

afgelopen jaar kwam hij met zijn 
vriendin Ira die ook doof is. De vier 
weken vlogen voorbij. In augustus 
kregen we een kaartje; Ira en sasha 
gingen in september trouwen!

Koffers gepakt en met de werkgroep 
en aanhang zijn wij afgereisd naar 
rechitsa. Het was een schitterend 
feest daar aan de oever van de 
Dnjepr.

Ze wonen nu in een kleine flat van 
een metaalfabriek. In deze fabriek 
hebben beide nu een baan. Mis-
schien dat er binnenkort een iets 
luxere woning voor dit jonge stel 
beschikbaar komt, want een ge-
meenschappelijke keuken, douche 
en toilet op het eind van de gang is 
niet erg comfortabel.
Wij hopen dat ze samen gelukkig 
zullen zijn.

Familie strijker

KIeK 
HIP Wear
ondersteund stich-
ting rusland Kinderhulp. Deze 
stichting brengt al jaren met 
succes spreidbroeken
naar het kansarme Tsjernobyl 
en er is nog steeds een tekort. 
Wij dragen graag bij aan de 
behandeling en de kleding van 
deze kinderen.

Wilt u hier ook aan meewerken?
Op kosten van KIeK HIP Wear
kunt u de spreidbroek van 
uw kind en de kleding na het 
gebruik naar stichting rusland 
Kinderhulp te sturen. 

Hoe werkt het?
stuur de spreidbroek en even-
tueel de spreidbroekenkleding 
e.d. naar: stichting rusland 
Kinderhulp, jan Bruins slot-
straat 7, Nl-7913 ZZ Holland-
scheveld

Met een beetje liefde... 

Daarom hebben wij 
hem ieder jaar weer 
uitgenodigd

The Brest area  30
The grodno area  18
The vitebsk area  15
The Mogilyov area  16

The gomel area  13
The Minsk area  16

total of projects 108

projectenoverzicht in belarus 2011
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26 april 1986 zorgde er voor dat 
er een enorme beweging van 
solidariteit en hulpverlening op 
gang is gekomen. De vijanden van 
de koude oorlog waren mensen van 
vlees en bloed die iets afschuwelijks 
was overkomen.

 Honderdduizenden kinderen kregen 
een warm onthaal, een hand in de 
rug in West europese gezinnen. 
Duizenden vriendschappen bloeiden 
op. Hoeveel gastouders maakten al 
niet de reis van hun leven wanneer 
één van hun kinderen trouwde in 
Belarus. 

Het resultaat is wel dat er tussen de 
500.000 en de 1.000.000 kinderen 
in de loop van de tijd naar het 
buitenland zijn geweest. er is geen 
land ter wereld waar een jonge 
generatie opgroeit met een zo 
hoog percentage aan buitenlandse 
contacten. je mag er bijna vanuit 
gaan dat er in elk dorp en stad wel 
iemand is die vrienden en kennissen 
in het buitenland heeft. Daar kunnen 
alle europese programma’s die 
gericht waren om jonge lui over de 
grenzen met elkaar in contact te 
brengen, niet aan tippen. Hoewel 
daar miljoenen euro’s aan zijn 
besteed.

Het kan lang of het kan kort 
duren maar dit effect zal de Wit 
russische gemeenschap voordeel 
op leveren. Tijdens de conferentie 

in Minsk hebben wij onder applaus 
gezamenlijk geconstateerd, dat 
op het gebied van internationale 
relaties Belarus de gouden medaille 
verdient. Het zou voor hen en voor 

ons de grootste stommiteit zijn om 
dit “intermenselijk kapitaal” niet te 
benutten. 
Perspectief en werk voor de 
toekomst.

heeft tsjernobyl tsjernobyl t
ons iets goeds 
gebracht? ja!

ooecumische herdenking ecumische herdenking ttsjernobylsjernobylttsjernobyltt
Daar stonden we dan. Met zo’n 500 mensen in een koude tochtige kerk in Daar stonden we dan. Met zo’n 500 mensen in een koude tochtige kerk in 
aanbouw in Minsk. 25 jaar na de ramp in Tsjernobyl. De ramp die ons bij elkaar aanbouw in Minsk. 25 jaar na de ramp in Tsjernobyl. De ramp die ons bij elkaar 
bracht. Drie mensen die leiding gaven aan de dienst: De metropoliet Filaret, de bracht. Drie mensen die leiding gaven aan de dienst: De metropoliet Filaret, de 
rroomse Katholieke Bisschop van Minsk en een dominee van de Protestantse oomse Katholieke Bisschop van Minsk en een dominee van de Protestantse 
Kerk in Duitsland. Kerk in Duitsland. 
eeen jonge vrouw voor mij schikte haar hoofddoekje steeds opnieuw wanneer en jonge vrouw voor mij schikte haar hoofddoekje steeds opnieuw wanneer 
het Kyrielyson klonk en sloeg een kruis. Naast mij een jonge vrouw van in de het Kyrielyson klonk en sloeg een kruis. Naast mij een jonge vrouw van in de 
twintig. Trots dat haar vriend meezong in het Katholieke deel van het koor en twintig. Trots dat haar vriend meezong in het Katholieke deel van het koor en 
dan de vraagdan de vraag “are you also Christian?”
Wat was het koud, wat was het hartverwarmend. Denkend aan al die mensen Wat was het koud, wat was het hartverwarmend. Denkend aan al die mensen 
die betrokken waren bij de ramp en allen die daar nu nog de gevolgen van die betrokken waren bij de ramp en allen die daar nu nog de gevolgen van 
ondervinden. “Heer ontferm U over ons” : Daar begonnen we de eerste avond ondervinden. “Heer ontferm U over ons” : Daar begonnen we de eerste avond 
van de conferentie mee. van de conferentie mee. 
eeen indrukwekkend initiatief van IBB die op deze manier voor het eerst en indrukwekkend initiatief van IBB die op deze manier voor het eerst 
rrussisch Orthodox, ussisch Orthodox, rrooms Katholiek en Protestant samen bracht.ooms Katholiek en Protestant samen bracht.

Zowel bij onze activiteiten 
in Nederland als bij de 
conferenties in Minsk en 
Berlijn kwam al snel aan de 
orde of wij moesten blijven 
wijzen op de verschrikkelijke 
gevolgen van deze grote 
nucleaire ramp of dat we na 
25 jaar ook op een andere 
manier aan kunnen kijken 
tegen dit gebeuren.

berichten uit 
besmet gebied
vladimir Kleiner is al van de allereer-
ste dag betrokken bij het werk van 
srK. De eerste groep kinderen in 
Hollandscheveld kwam uit zijn wees-
huis in gomel. Heel veel kinderen 
hebben hun weg in de maatschappij 
kunnen vinden dank zij zijn begelei-
ding, zijn steun en wijze raad. Nog 
steeds betrokken bij de contacten 
tussen Nederlandse en Wit russische 
gezinnen gaat wanneer zij steun ont-
vangen vanuit Nederland. actief bij 
de agrarische projecten en een voor 
de hand liggende spreker in Zwolle. 

Zijn boodschap: Kijk naar wat we 
opgebouwd hebben aan waardevolle 
contacten, hoe het leven van mensen 
die geen hoop meer hadden weer 
verder kunnen. stop niet met jullie 
en ons werk. er zijn zoveel mensen 
die het heel hard nodig hebben.
Dan anna tijdens de conferentie. 
Ooit met een groep kinderen voor 
het eerst in Nederland en nu een 
toespraak in het Nederlands “wij 
woonden in de regio gomel, niet ver 
van de centrale. er waren wat maat-
regelen direct na de explosie maar 
daarna ook eigenlijk nooit meer. 
Ik hoorde pas van de gevolgen toen 

ik naar de middelbare school ging. 
een stommiteit van ingenieurs maar 
geen probleem”. een groep kinderen 
uit Belarus bezocht de Tsjernobyl 
tentoonstelling in Zwolle. “Tsjerno-
byl? nooit van gehoord! Was dat in 
ons land? Oh, in Oekraine?”

oekraïne
Het overgrote deel van de Tsjernobyl 
initiatieven heeft zich ontwikkeld in 
Belarus, terwijl de kerncentrale juist 
in Oekraïne ligt. Bea Kluiters zet zich 
met de stichting spoetnik in voor 
projecten aan die kant van de grens. 
Zij zorgde trouwens ook voor een bij-
zonder mooi herdenkingsprogramma 
op 26 april in rotterdam. Dat de 
hulpverlening in Oekraïne toch wat 
onderbelicht is bleek ook tijdens de 
conferentie in Minsk. Met grote ogen 
kijken de Oekraïense organisaties 
wat er allemaal bij hun buren wordt 
opgezet. De vraag: kom alstublieft 
ook bij ons, het is daar net zo hard 
nodig. srK stelt graag de ervaringen 
ter beschikking maar we hebben 
de handen vol aan de activiteiten in 
Belarus en het zal er niet snel van 
komen om ook een organisatie op 
te zetten in Oekraïne. Het kost jaren 
om in nieuwe omstandigheden, in 
een andere cultuur en onder andere 
regels een solide manier van werken 
te vinden.

25 
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Geert Metselaar coördinator van Tsjernobyl, 25 jaar later.
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Op donderdagavond 31 maart 
om 20.00 uur is in lunteren 
door de werkgroep Barneveld 
een herdenking gehouden voor 
Tsjernobyl. Op dit moment verblijven 
in de Wildwal in lunteren 22 Wit 
russische kinderen met een tolk, 
een arts en een lerares. Zij zijn heel 
blij dat er op deze manier aandacht 
besteed wordt aan die enorme ramp.

De datum 31 maart is gekozen omdat 
het dan nog 25 dagen duurt tot 26 
april, de dag waarop 25 jaar geleden 
de enorme kernramp plaatsvond.

gezamenlijk is er met 1597 
waxinelichtjes het radio-activiteit 
teken en het getal 25 gemaakt. Nadat 
alle waxinelichtjes zijn aangestoken 
wordt er een minuut stilgehouden.
Hierna dragen zowel de Wit-
russische begeleiders evenals 
de werkgroep diverse gedichten, 
verhalen en gebeden op. een viertal 
Wit-russiche kinderen sluit het 
geheel af met een liedje.

Het was een prachtige herdenking 
vonden zowel de Wit russen als alle 
belangstellenden die de werkgroep 
Barneveld een warm hart toedragen 
en bij de herdenking aanwezig 
waren.

herdenking 
tsjernobyl 25 jaar

Appelpectine Appelpectine 

bbelradelrad
Wij bezochten het Wit Wij bezochten het Wit rrussische ussische 
stralingsinstituut Belrad in de directe stralingsinstituut Belrad in de directe 
omgeving van Minsk. Wat doen ze omgeving van Minsk. Wat doen ze 
daar: radioactiviteit meten. Besmet-daar: radioactiviteit meten. Besmet-
ting van grond, personen en voedsel ting van grond, personen en voedsel 
vaststellen. vaststellen. eeén van de programma’s én van de programma’s 
is om in de besmette gebieden de is om in de besmette gebieden de 
stralingsbesmetting van kinderen stralingsbesmetting van kinderen 
vaststellen en die metingen herha-vaststellen en die metingen herha-
len. len. eeen belangrijke conclusie die en belangrijke conclusie die 
ons werd gepresenteerd: ons werd gepresenteerd: jje kunt e kunt 
redelijk veilig leven in besmet gebied redelijk veilig leven in besmet gebied 
mits je maar schoon drinken en voed-mits je maar schoon drinken en voed-
sel krijgt. Het dringende advies: geen sel krijgt. Het dringende advies: geen 
paddestoelen, geen bessen en geen paddestoelen, geen bessen en geen 
wild eten. Zij noemden voorbeelden wild eten. Zij noemden voorbeelden 
dat kinderen uit gezinnen die voedsel dat kinderen uit gezinnen die voedsel 
verzamelen in de bossen soms het verzamelen in de bossen soms het 
1000-voudige aan straling binnen 1000-voudige aan straling binnen 
krijgen dan kinderen die schoon krijgen dan kinderen die schoon 
voedsel krijgen.voedsel krijgen.

nog een keer belrad
Zij hebben onderzoek gedaan naar 
de gezondheidseffecten bij kinderen 
die gedurende meerdere weken uit 
het gebied gehaald worden. Hun 
stelling: het maakt heel veel uit. 
Kinderen die in Wit rusland elders 
de vakantie doorbrengen komen al 
aanzienlijk gezonder terug en kinde-
ren die naar het buitenland gaan (zij 
hadden o.a. kinderen onderzocht die 
in Frankrijk waren geweest) springen 
er helemaal positief uit. er werd 
bijgezegd dat uiteraard ook gezond-
heidseffecten toegerekend moeten 
worden aan kwalitatief beter eten. 
Opmerkelijk dat zij de resultaten niet 
direct zelf presenteerden maar toen 
er naar gevraagd werd hadden ze 
heel wat onderzoeksresultaten in een 
power point presentatie staan.

Zij zijn trouwens bijzonder 

geïnteresseerd in de agrarische 

projecten van SRK omdat die 

juist gericht zijn op gezond 

voedsel. 

Op 26 april waren er verschillende 
programma’s ter gelegenheid 
van de herdenking van de 
ramp in Tsjernobyl. In de Kaiser 
Wilhelm gedächtnis-Kirche was 
er een gezamenlijk herdenken 
van de evangelische, Katholieke 
en russisch Orthodoxe Kerk 
onder het motto “de verwonde 
schepping”. Die middag was er in 
de Französische Friedricstadtkirche 
een conferentie “Tsjernobyl als 
europese uitdaging”. Met bijdragen 
over het veranderen in denken 
na Tsjernobyl en Fukushima over 
energiepolitiek en de ontwikkeling 

van europese netwerken in Oost 
en West. Op de lijst van sprekers 
ook een srK vertegenwoordiger 
die benadrukte dat de ramp ook en 
met name gevolgen heeft gehad 
voor verbinding tussen de inwoners 
van oost en west, tussen dorpen en 
tussen families die blijvende sporen 
in europa na zullen laten. Ook is 
de nadruk nog eens gelegd op de 
noodzaak om de ontstane relaties te 
onderhouden en uit te bouwen ten 
voordele van zowel de jonge mensen 
in Belarus en Oekraine.

IppnW
Deze internationale artsenorgani-
satie “International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War” is 
sterk vertegenwoordigd in de Duitse 
Tsjernobyl initiatieven. Tijdens de 
conferenties in Berlijn wees Dr. 
Winfried eisenberg op verschillende 
studies die wijzen op de gevaren van 
de lange termijngevolgen van een 
overdosis aan straling en rapporten 
die er op duiden dat er ook in de ko-
mende jaren steeds nieuwe gevolgen 
merkbaar kunnen zijn. Interessant 
om de site van deze organisatie eens 
te bekijken. http://www.ippnw.de/
startseite.html

uniek concert in kader 
van “1000 stimmen 
gegen das Verdrängen” 
berlijn
In europees verband is een 
programma opgezet om ten 
minste 100 concerten op te 
zetten in het kader van de 
Tsjernobyl herdenkingen. een 
aantal Nederlandse organisaties 
hebben hun concert ook gemeld 
bij dit programma. Ongetwijfeld 
is het concert van de Berliner 
Philharmoniker op 26 april het 
absolute hoogtepunt geweest van 
deze concertreeks. Het is uniek 
dat dit orkest een benefiet concert 
geeft en onze Duitse collega’s waren 
daar ook bijzonder blij mee. een 
afgeladen concertzaal, fantastische 
muziek, veel genodigden en 
vertegenwoordigers van regering, 
politiek en bedrijfsleven, kortom een 
enorme opsteker en heel belangrijke 
aandacht voor het thema. Zoals 
één van de Duitse partners dat zei: 
“wanneer de Philharmotiker er een 
concert voor geeft kan de politiek er 
niet meer om heen”.
en natuurlijk mooi dat wij ook voor 
uitgenodigd waren.

henk Kerssies en de 
agrarische projecten

eeen deel van de conferentiegan-en deel van de conferentiegan-
gers bezocht het seminar van gers bezocht het seminar van 
srsrK-Help People in Minsk. K-Help People in Minsk. 
`s middags kwamen de congres-`s middags kwamen de congres-
gangers die uitleg kregen over gangers die uitleg kregen over 
onze aanpak en konden spreken onze aanpak en konden spreken 
met de deelnemers. met de deelnemers. eeen enorm en enorm 
succes en dat heeft succes en dat heeft hhenk enk 
geweten.geweten. “The  “The aagriculture griculture 
Projects of the Dutch” waren Projects of the Dutch” waren 
gedurende de rest van de con-gedurende de rest van de con-
ferentie steeds weer onderwerp ferentie steeds weer onderwerp 
van gesprek. Wat zou het mooi van gesprek. Wat zou het mooi 
zijn wanneer we daar nog eens zijn wanneer we daar nog eens 
met met eeuropese steun een project uropese steun een project 
van zouden kunnen maken dat we van zouden kunnen maken dat we 
breed uit kunnen rollen. breed uit kunnen rollen. 

eer is onderzoek geweest naar de r is onderzoek geweest naar de 
effecten van appel pectine om de effecten van appel pectine om de 
radioactieve straling uit het men-radioactieve straling uit het men-
selijk lichaam te krijgen. In Belarus selijk lichaam te krijgen. In Belarus 
wordt de waarde daarvan heel hoog wordt de waarde daarvan heel hoog 
ingeschat.ingeschat.

eer zijn complete programma’s om r zijn complete programma’s om 
vooral kinderen een pictine kuur te vooral kinderen een pictine kuur te 
laten ondergaan en er is een com-laten ondergaan en er is een com-
plete fabriek gebouw om pectine te plete fabriek gebouw om pectine te 

winnen uit appels. winnen uit appels. aaan appels geen an appels geen 
gebrek wordt ons verteld. Op internet gebrek wordt ons verteld. Op internet 
is daarover ook informatie te vinden is daarover ook informatie te vinden 
maar daar wordt het effect weer heel maar daar wordt het effect weer heel 
sterk in twijfel getrokken. sterk in twijfel getrokken. 

ssommigen stellen dat het onzin is, ommigen stellen dat het onzin is, 
anderen dat je onvoorstelbare hoe-anderen dat je onvoorstelbare hoe-
veelheden appelstroop zou moeten veelheden appelstroop zou moeten 
eten en weer anderen (die wij spra-eten en weer anderen (die wij spra-
ken) zeggen dat het helpt. ken) zeggen dat het helpt. 

srK bijdrage aan tsjernobyl conferentie in berlijn
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IBB heeft samen met eurstory 
(http://www.eustory.org/) gewerkt 
aan een project om Tsjernobyl 
onderdeel te maken van een 
europese herinneringscultuur. 

er zijn gebeurtenissen in europa die 
de geschiedenis hebben beïnvloed 
zoals de beide wereldoorlogen, 
de holocaust en de koude oorlog. 
Tsjernobyl heeft ook grote gevolgen. 
een relatief kleine groep liquidatoren 
bluste de brand, beveiligde de ruïne 
van de centrale en maakte gebieden 
schoon. voor een deel betaalden zij 
met hun leven. 

Deze mensen behoren een eervolle 
plaats in onze herinnering te krijgen 
en te houden. Tsjernobyl droeg ook 
bij aan de omwentelingen in europa. 
De ramp zorgde voor miljoenen 
nieuwe contacten tussen gezinnen 
in Oost en West. Niet meer uit te 
wissen en van blijvende invloed 
op de verhoudingen in europa. 
De Duitse kerken, waar ook IBB, 
toe behoort hebben haarscherp 
gezien en ervaren wat contacten 
en betrekkingen tussen mensen 
kan betekenen bij duurzame 
veranderingen. Kijk maar naar de 
rol van de relaties tussen kerken 
bij het instorten van de DDr en de 
omwentelingen in Polen.

IBB werkt, met internationale 
partners, aan dit project van 
europese herinneringscultuur. 
Tijdens de workshops in Minsk kwam 
nog eens scherp naar voren dat ook 
de Wit russische gemeenschap snakt 
naar een volwaardige plaats in deze 
europese cultuur van “wij hebben 
samen een geschiedenis”. Dat bindt 
ons in europa en daar hebben al die 
vrijwilligers een rol in gespeeld. 

Отче наш
Het ‘Onze vader’

Wij weten dat heel veel mensen 
vanuit verschillende achtergronden 
en motieven hulp bieden aan de 
mensen in de besmette gebieden 
in Oekraine en Wit rusland. Wij 
kunnen ook constateren dat bij alle 
hulpverlening, zowel hier als in die 
landen, de verbondenheid vanuit ons 
christelijke geloof ons stimuleert en 
kracht geeft.

Wij zijn daarin misschien wel het 
sterkst verbonden door het gebed 
van heel de Christenheid, het “Onze 
vader”. 

Wij sloten daarom de conferentie in 
Zwolle af met het Onze vader in het 
russisch.
Daarbij ging vera gakhova, tot voor 
kort directeur van Help People, ons 
voor en wij hebben met haar mee 
gebeden.

berlijn
tjernobyl als europese kans

van 16 maart tot 15 april 2011 
is er weer een groep kinderen, 
herstellende van kanker, in 
lunteren geweest voor een 
gezondheidsvakantie. Dit hebben 
wij nu voor de 3de keer gedaan 
en het voelt nog steeds super 
goed. Diverse uitstapjes stonden 
op het programma, gezond eten, 
boswandelingen, sport en spel, de 
schoollessen e.d.
eén van de bijzondere dagen was de 
herdenking aan 25 jaar Tsjernobyl, 
wat wij natuurlijk niet zomaar 
voorbij lieten gaan. Wij hebben met 
1600 waxinelichtjes het symbool 
van de kernenergie en de cijfers 
25 gemaakt, alle kinderen hebben 
hier aan meegeholpen. vooral het 
aansteken van al deze kaarsjes was 
heel bijzonder, een hele klus. Nadat 
de lichtjes branden hebben wij met 
ons allen een minuut stilte gehouden 
om te denken aan de ramp 25 jaar 

geleden en zijn er wat toespraakjes 
gehouden. De kinderen hebben 
allemaal een werkstuk geschilderd 
over wat hun gedachten waren 
bij deze ramp. Ieder werkstuk op 
zich had weer een apart verhaal. 
Heel bijzonder ook om de diverse 
verhalen hierover te horen en, ook al 
waren deze kinderen toen nog niet 
geboren, het toch een grote impact 
op hun leven heeft. Het was een 
mooie herdenking, waar wij en alle 
bezoekers die er waren toch even 
stil van waren.Dit was natuurlijk 
zonder onze sponsoren niet mogelijk 
geweest, maar ook niet zonder 
al onze vrijwilligers, die hieraan 
meegewerkt hebben. alles bij elkaar 
is het weer een geslaagde vakantie 
geweest.CIT Barneveld.

en dan nog een briefje van één van 
de ouders nadat de kinderen weer 
thuis waren gekomen:

Hallo allemaal! 
We zijn allemaal erg dankbaar 
dat ju llie deze vakantie verzorgden 
voor onze kinderen, ondanks het 
feit dat de afstand erg groot is. De 
zorg voor onze kinderen, die ook 
getroffen werden door de ramp in 
Tsjernobyl, de nood van revalidatie na 
hun ziekte, het is voor ons zo moeilijk 
allemaal. De verzorging, frisse lucht, 
de aandacht van de mensen die 
hen begeleiden bij ju llie, wij zijn er 
zo dankbaar voor. Als het met onze 
kinderen goed gaat, gaat het met 
ons als ouders ook goed. Uit naam 
van alle ouders wil ik onze dank 
uitspreken voor ju llie v riendelijkheid, 
steun, hulp en begrip. Dankzij ju llie 
lachen zij weer! Jullie reiken hen de 
hand en geven hen liefde. Hartelijk 
dank. Wij wensen ju llie en ju llie 
dierbaren een goede gezondheid toe.

Familie Temlyakov, Belarus

In de Oekraïense grensplaats Tsjer-In de Oekraïense grensplaats Tsjer-
nobyl ontploft op 26 april 1986 een nobyl ontploft op 26 april 1986 een 
kernreactor. kernreactor. 

Wereldwijde paniek is Wereldwijde paniek is 
het gevolg; in Neder-het gevolg; in Neder-
land worden de koeien land worden de koeien 
op stal gehouden op stal gehouden 
en wordt de spina-en wordt de spina-
zieoogst vernietigd. zieoogst vernietigd. 
Maar in Wit-Maar in Wit-rrusland, usland, 
waar na de ramp waar na de ramp 
70 procent van de 70 procent van de 
nucleaire regen valt, nucleaire regen valt, 
weten de meeste weten de meeste 
mensen van niets. mensen van niets. 
De een mei-parades De een mei-parades 
gaan gewoon door en kinderen gaan gewoon door en kinderen 
spelen dat voorjaar in warme regen.spelen dat voorjaar in warme regen.

In 2011 is de ramp in Tsjernobyl 25 In 2011 is de ramp in Tsjernobyl 25 
jaar geleden en journaliste Franka jaar geleden en journaliste Franka 
Hummels sprak met vrienden, kenni-Hummels sprak met vrienden, kenni-
sen en contactpersonen in Wit-sen en contactpersonen in Wit-rrus-us-

land over de gevolgen van de ramp land over de gevolgen van de ramp 
op hun leven. Bij iedere ontmoeting op hun leven. Bij iedere ontmoeting 

met deze mensen van de met deze mensen van de 
‘generatorgeneratie’ ‘generatorgeneratie’ 
merkt ze hoe weinig zij merkt ze hoe weinig zij 
weten over de toedracht weten over de toedracht 
en de precieze gevolgen. en de precieze gevolgen. 
Mismaakte kinderen, Mismaakte kinderen, 
extreem veel gevallen extreem veel gevallen 
van schildklierkanker en van schildklierkanker en 
vruchtbaarheidsproblemen vruchtbaarheidsproblemen 
doen het ergste vrezen. doen het ergste vrezen. 

De regering houdt tot op de De regering houdt tot op de 
dag van vandaag informa-dag van vandaag informa-
tie over de ramp achter en tie over de ramp achter en 
bagatelliseert de gevolgen. bagatelliseert de gevolgen. 
Onderzoeksgegevens zijn Onderzoeksgegevens zijn 

‘verdwenen’. ‘verdwenen’. een wie wel kritische n wie wel kritische 
vragen stelt of protesteert tegen de vragen stelt of protesteert tegen de 
bouw van een nieuwe kerncentrale, bouw van een nieuwe kerncentrale, 
krijgt last met de Kkrijgt last met de KggB.B.

De generatorgeneratie geeft een De generatorgeneratie geeft een 
even informatief als onthutsend even informatief als onthutsend 
beeld over het leven in Wit-beeld over het leven in Wit-rrusland usland 
25 jaar na de ramp in Tjsernobyl.25 jaar na de ramp in Tjsernobyl.

Paperback ca ¤ 19,95 | 272 pag | ISBN Paperback ca ¤ 19,95 | 272 pag | ISBN 
978 90 254 2468 8 | 7 maart 2011978 90 254 2468 8 | 7 maart 2011

Franka Hummels (1978) studeerde Franka Hummels (1978) studeerde 
geschiedenis en journalistiek en geschiedenis en journalistiek en 
was correspondent in was correspondent in llonden voor onden voor 
het het aalgemeen dagblad. lgemeen dagblad. ssinds haar inds haar 
werk voor de internationale studen-werk voor de internationale studen-
tenbeweging komt ze regelmatig tenbeweging komt ze regelmatig 
in Wit-in Wit-rrusland, waar ze o.a. een usland, waar ze o.a. een 
documentaire maakte over jongeren-documentaire maakte over jongeren-
bewegingen en oppositie. Ze werkt bewegingen en oppositie. Ze werkt 
nu o.a.voor de NCnu o.a.voor de NCrvrv en is freelance  en is freelance rvrv en is freelance rvrv
journalist.journalist.

Meer informatie op haar persoonlijke Meer informatie op haar persoonlijke 
website www.frankahummels.nlwebsite www.frankahummels.nl

lunteren 25 jaar tsjernobyltsjernobylt

De De generatorgeneratie

Vertegenwoordigers
van Wit russische en
oekrainse regering
Wij ontvingen bij de Conferentie in Windes-
heim zowel de Wit russische ambassadeur, 
mw. elena gritsenko als de plaatsvervan-
gend ambassadeur van de Oekraine, de heer 
Illya Kvas als gasten. Zij bekeken de grote 
IBB tentoonstelling en namen deel aan de 
conferentie. Beide wezen in hun toespraak 
op het belang van de steun die in al die jaren 
is geboden en ook voor de intermenselijke 
contacten die bijdragen aan de goede ver-
houdingen in europa.

Heer hoor mijn gebed.Heer hoor mijn gebed.

Van de pijn in mijn hart moet ik huilen.
Van de pijn in mijn hart moet ik huilen.

Ik ben bang, dat ik moe ben van dit leven.
Ik ben bang, dat ik moe ben van dit leven.

Geef me v leugels,ik v lieg ergens heen,Geef me v leugels,ik v lieg ergens heen,

waar geen sprake is van lijden,waar geen sprake is van lijden,

waar ademhalen altijd makkelijk is,waar ademhalen altijd makkelijk is,

waar geen tranen van verdriet zijn.waar geen tranen van verdriet zijn.

Daar, waar het helder is en licht.Daar, waar het helder is en licht.

Ik weet dat er voor alles een tijd is,
Ik weet dat er voor alles een tijd is,

maar geef me v leugels,a l was het maar een uur
maar geef me v leugels,a l was het maar een uur

ik zou dan waardig mijn last kunnen dragen.
ik zou dan waardig mijn last kunnen dragen.

Stevig in het geloof - K unt U ons horen?Stevig in het geloof - K unt U ons horen?

Soms wil je, net als in sprookjes,Soms wil je, net als in sprookjes,

gehoorzaamheid in handen hebben,
gehoorzaamheid in handen hebben,

alle heldere kleuren willen zien.a lle heldere kleuren willen zien.

Gewoon - genieten, zonder verlangen.
Gewoon - genieten, zonder verlangen.

Een gebed van Julia Patiëvskaja, overleden op 13 jarige 

leeftijd aan kanker op 3 januari 2007.
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Henk Kerssies presenteert 
zijn landbouwprojecten 
in Zwolle
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Wat we geven 
krijgen we terug
Wat we geven 
krijgen we terug
Wat we geven Wat we geven 

soms heb je geluk. Zo tref je het 
wanneer iemand, die begon als 
gastouder, meer dan 20 jaar later 
verzeild raakt in een workshop, ter 
gelegenheid van Tsjernobyl 25 jaar 
later, in een groep jonge mensen 
die stuk voor stuk je zoon of dochter 
hadden kunnen zijn. Het gaat dan 
over de toekomst en samenwerking. 
Deelnemers werken voor het meren-
deel voor overheidinstanties, onder-
wijs, instituten enz. en dan blijkt al 
snel dat al die jonge lui allemaal hun 
eigen verhaal en geschiedenis heb-
ben die iets te doen heeft met Tsjer-
nobyl en de internationale contacten 
die daaruit zijn ontstaan. Of ze zijn 
er zelf mee in aanraking gekomen of 
iemand uit hun familie. 
Wij in West europa hebben ze een 
hand in de rug gezet, gesteund en 
geholpen op vitale momenten in 
hun leven of alleen maar aandacht 
gegeven die geen mens kan missen. 
We hebben gezegd te gaan studeren, 
trots te zijn op zichzelf en zich te 
ontwikkelen. als met één mond zeg-
gen zij nu: We zijn trots op ons land, 
we zien mogelijkheden, we danken 
veel aan de buitenlandse aandacht 
en steun, we willen jullie zo graag 
laten zien wat goed is, wat mooi 
is en waardevol. jullie hebben ons 
geholpen toen we schoenen en een 
jas nodig hadden. We zijn nu jong 
volwassenen, we kunnen en willen 
wat betekenen. Zie ons als partners. 
Dat was toch de bedoeling?

echo voor tsjernobyl
Wij zagen het helemaal zitten bij de 
voorbereiding van het programma 
“Tsjernobyl 25 jaar later”, samen met 
het Nederlands Bijbelgenootschap 
een actie op touw zetten om in de 
regio gomel Bijbels te verspreiden via 
het Wit russisch Bijbelgenootschap. 
Wiep Koehoorn (lid van ons Comité en 
van het bestuur van NBg) sprak met 
de organisatie in Minsk. NBg zette het 
programma op en zegde verdubbeling 
van het ingezamelde bedrag toe. srK 
zou zorgen voor hulpgoederen die 
gelijktijdig uitgedeeld zouden wor-

den. Dat moest toch vlot ¤ 35.000,- 
opleveren. Dat liep toch wel weer 
wat anders. Maar in een stuk of wat 
plaatsen werd de actie ondersteund 
(en daar wel met veel succes) en wij 
overdonderden onze Wit russische 
partners toch ook nog behoorlijk met 
een hoeveelheid hulpgoederen. Ze 
kwamen voor het eerst in aanraking 
met de administratieve rompslomp 
die het ontvangen van buitenlandse 
hulpgoederen met zich mee brengt. 
We sloten af met een bedrag van rond 
¤ 18.000,-. Daar kon veel mee worden 
gedaan maar onze lat lag toch ietsje 
hoger. voor degene die nu denkt: “we 
hadden wel mee willen doen” heb-
ben we toch goed nieuws. We hebben 
hiermee weer een nieuwe samen-
werkingspartner en hun werk sluit 
naadloos aan bij onze doelstellingen. 
“Helpen en laten zien waar je motiva-
tie vandaan komt”. Met dank voor aan 
de enthousiaste inzet van NBg om 
deze actie tot een succes te maken.

het nationaal comité 
‘tsjernobyl 25 jaar later’
In 2010 staken we de koppen bij 
elkaar om op nationaal niveau aan-
dacht te besteden aan de ramp die 
europa veranderde. Klaas Koops 
(voorzitter srK), johan van Dongen 
(voorzitter landelijk Platform), Wiep 
Koehoorn (srK en NBg), albert 
groenendijk (vroenendijk (vroenendijk ( uconnected) en geert 
Metselaar vormden het Comité. Het 
werk leverde in eerste instantie een 
database op van zo’n beetje alle Tsjer-
nobyl initiatieven in Nederland. De 
contactgegevens staan op onze site. 
We liepen er al snel tegen aan dat 
veel organisaties heel erg bezig 
zijn met hun eigen werk en minder 
gericht zijn op gezamenlijke activitei-
ten. Uiteraard hun goed recht. 
gelukkig presenteerden zo’n 25 
organisaties en werkgroepen zich tij-
dens de conferentie in Windesheim. 
een mooi resultaat en waardige 
aandacht voor deze bijzondere 
gebeurtenis.

De belangstelling van 
onze politici
esmee Wiegman, lid van de Tweede 
Kamer voor de fractie van de Chris-
ten Unie was onze dagvoorzitter 
tijdens de Tsjernobylconferentie 
in Zwolle. eens even wat anders in 
een vrij weekend dan het politieke 
handwerk. Betrokken en ontspan-
nen loodste zij ons door het volle 
programma. Peter Omtzigt (CDa) is a) is a
al jaren bijzonder geïnteresseerd in 

wat er in Belarus gebeurt en wan-
neer het gaat om contact naar onze 
Nederlandse regering een belangrijk 
aanspreekpunt voor de Tsjernobyl 
initiatieven. Ook hij was bij ons in 
Zwolle en met beiden hebben we van 
gedachten gewisseld over ons werk 
en wat we tegen komen. 
We hebben niets dan lof voor beide 
politici maar wij hebben hen er toch 
op gewezen dat alle regels van Ne-
derlandse en europese kant soms 
net zo frustrerend zijn dan de Oost 
europese bureaucratie. Wij noemden 
de hoge kosten van een vOg, onno-
dige tijdrovende registratieverplich-
tingen bij de vreemdelingendienst, 
gedoe met visums waar gastouders 
zelfs hun salarisstrookjes naar Minsk 
moeten sturen. en dat terwijl het zo 
gemakkelijk anders kan. (zie ook 
artikel over internationale verklaring 
van schwerte)

De lessen van prof. 
Dr. lucas Meijs
Op 23 april sprak lucas Meijs ieder-
een die zorgen had over de toekomst 
van het vrijwilligerswerk weer nieuwe 
moed in. er zijn meer vrijwilligers 
dan ooit. Het gaat om zo’n 4 miljoen
vrijwilligers in Nederland en dat is 
qua hoeveelheid tijd en inzet even-
veel als 5 tot 10% van het beroeps-
matige werk. 
De boodschap: er is “private” ener-
gie en er zijn vrijwilligers genoeg. 
Het is voor ons de kunst en de op-
gave om ons werk zo in te richten dat 
wij de bereidheid en de beschikbaar-
heid van onze huidige en nieuwe 
vrijwilligers op een flexibele wijze 
kunnen combineren.

grote Ibb tsjernobyl 
tentoonstelling in 

sjernobyl 
 in 

sjernobyl sjernobyl 
tentoonstelling in tentoonstellingtentoonstelling

sjernobyl 
tentoonstelling

sjernobyl 
 in 

sjernobyl sjernobyl 
tentoonstelling

sjernobyl sjernobyl 

Zwolle
tentoonstelling
Zwolle
tentoonstellingtentoonstelling

Onze Duitse partner organisatie uit 
Dordmund heeft een indrukwek-
kende tentoonstelling gemaakt van 
de ramp in Tsjernobyl, de gevolgen 
daarvan, het humanitaire werk en 
het denken over duurzame energie. 
Zij zorgende er voor dat er ook oog-
getuigen kwamen in alle plaatsen 
waar de tentoonstelling plaats vond. 

Wij kregen de gelegenheid om de 
tentoonstelling voor een week naar 
Nederland te krijgen. Die werd opge-
steld in gebouw X van Windesheim. 
Burgemeester Meijer van Zwolle en 
de heer Cornelissen, voorzitter van 
de raad van Bestuur van Windesheim 
openden de tentoonstelling.
De tentoonstelling is in Duitsland 
een doorslaggevend succes en is nog 
steeds te zien in verschillende plaat-
sen. Of het nu lag aan het tijdstip (de 
week voor Pasen), dat de informatie 
in het Duits is of dat Tsjernobyl nau-
welijks meer in de belangstelling 
staat, een feit is dat de belangstelling 
in Nederland wel beter gekund had.

een man van het eer-
ste uur en bijzondere 
projecten in Zwolle
In ruim 20 standjes op de “markt 
van intitiatieven” presenteerden 
de organisaties hun werk in de hal 
van Windersheim. Indrukwekkend 
wat er allemaal gedaan wordt. Ook 
tijdens de conferentie kregen wij 
korte presentaties. Heine Tolsma was 
één van de eerste Nederlanders die 
zich oriënteerde op de gevolgen van 
de ramp en wat wij zouden kunnen 
doen. Hij heeft mede de basis gelegd 
voor heel veel Tsjernobyl inititatie-
ven. en dan het project van st. Wees-
huizen Belarus waar ria schraverus 
met veel enthousiasme en gedreven-
heid over kan vertellen. een mooi 
project en voor ons als resultaat dat 
daar nu ook één van onze agrarische 
concepten wordt uitgevoerd. 

De kinderen uit belarus 
in Zwolle
“voor wie doen we dit werk ook 
al weer? “ voor de kinderen van 
Belarus en Oekraine, voor de jonge 
generatie die wij graag willen helpen 
een toekomst op te bouwen in een 
europa waar grenzen zouden moeten 
vervagen. Daarbij hebben wij in het 
bijzonder aandacht voor kinderen die 
in hun jonge leven al geconfronteerd 
zijn met tegenslag en ziekte
een groep kinderen, met een 
verleden van kanker en ziekte, was 
in april in Nederland. Zij waren 
bij de opening van de Tsjernobyl 
tentoonstelling in Windesheim en 
bij de afsluiting van de conferentie. 
Zij representeren al die duizenden 
kinderen die hier al geweest zijn en 
nog zullen komen.

het Meppeler team 
in actie
vaak lopen dingen anders dan 
verwacht. Wij begonnen met een 
intensieve samenwerking met 
vUConnected bij de opzet van het 
programma. er kwam een prachtig 
programma in de steigers maar 
er vonden bij vUConnected ook 
veranderingen plaats die ons 
voor het dilemma stelden: of het 
programma afbreken of zelf veel 
werk overnemen. We kozen voor 
het laatste en vonden een team 
uit Meppel bereid om heel veel 
organisatiewerk rond de conferentie 
over te nemen. Onder aanvoering 
van jan Zondag, gea Dekker en geert 
Wemmenhove had het Meppeler 
team de regie strak in handen en 
zorgen zij er voor dat 23 april 2011 bij 
ons in de boeken komt als een heel 
succesvol evenement.

Windesheim bedankt!!
Het is een heel geregel om op de 
zaterdag voor Pasen een grote confe-
rentie tot in de puntjes voor elkaar te 
krijgen. Wij zien terug op een fantas-
tische samenwerking met het team 
van Windesheim onder leiding van 
Francien lange en Irma van der Kolk. 
Met veel plezier werkten wij met hen 
aan de tentoonstelling in gebouw X 
en aan de voorbereidingen van de 
conferentie. Op de dag zelf liep alles 
tot in de puntjes! en dikke pluim en 
dank voor de betrokkenheid en hulp.

De groeten van De groeten van het 
Koninklijk huis
ggezien de enorme impact van de ramp ezien de enorme impact van de ramp 

in Tsjernobyl lag het voor de hand om in Tsjernobyl lag het voor de hand om 

bij de herdenking Hare Majesteit uit te bij de herdenking Hare Majesteit uit te 

nodigen. nodigen. eeen bezoek aan Zwolle in het en bezoek aan Zwolle in het 

Paasweekend was niet in te passen. Paasweekend was niet in te passen. 

Maar het was wel heel mooi dat onze Maar het was wel heel mooi dat onze 

dagvoorzitter, namens het Koninklijk dagvoorzitter, namens het Koninklijk 

Huis ons een bericht kon voorlezen Huis ons een bericht kon voorlezen 

waarin ons een geslaagde conferentie waarin ons een geslaagde conferentie 

werd toegewenst. werd toegewenst. 
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enige tijd geleden vroeg Klaas me om 
een stukje te schrijven over de impact 
van het Tjernobyl ongeval aangezien 
het 25 jaar geleden is dat deze 
catastrofe heeft plaatsgevonden. In 
de tussenliggende 25 jaar is er veel 
medisch, ecologisch, radiologisch, 
sociaal en economisch onderzoek 
gedaan naar de effecten van de ramp 
en afgelopen 20-22 april was ik in 
Kiev op een congres van de verenigde 
Naties (UN) waar aparte sessies 
waren gewijd aan deze effecten.

Zoals gebruikelijk wordt zo’n congres 
geopend door een vertegenwoordiger 
van een belangrijke mondiale 
organisatie en de secretaris-
generaal van de vN Ban ki-Moon 
was hiervoor naar Kiev gekomen. 
Diverse hoogwaardigheidsbekleders 
uit de Oekraïne, Wit-rusland en 
rusland deden ook hun verhaal en 
(onze) jan Mans (Burgemeester van 
enschede tijdens de vuurwerkramp 
en tegenwoordig Burgemeester 
van Moerdijk) hield een vlammend 
betoog over communicatie en 
crisismanagement.
Het ongeval van 26 april 1986 
werd in diverse sessies uitgebreid 
behandeld en vooral de ecologische 
consequenties en de vroege en 

late gezondheidseffecten van 
stralingsdoses bij de blootgestelde 
inwoners van de besmette gebieden 
werden behandeld.

er waren veel presentaties in het 
Oekraïens-russisch maar gelukkig 
was er vertaling hoewel soms het 
geluid van de spreker die van de 
vertaler overstemde. veel emotionele 
reacties vanaf de kansel en vooral 
als het ging over het van staatswege 
stopzetten van allerlei onderzoeken.

In totaal is er door de ontploffing van 
unit 4 van de Tjernobyl kerncentrale 
14 exaBecquerel radioactiviteit 
de lucht in geslingerd waarvan de 
helft de radioactieve edelgassen 
Xenon en Krypton en belangrijke 
radionucliden zoals jodium (13 %) 
en radioactieve Cesium (1 %). Deze 
radionucliden waren hoofdzakelijk 
verantwoordelijke voor de besmette 
gewassen (voornamelijk bessen en 
paddenstoelen) en gebieden (circa 
200.000 km2).

Na de ramp zijn er zo’n 115.000 
mensen geëvacueerd en er waren 
530.000 liquidators nodig voor 
de opruimingswerkzaamheden 
zoals wegen ontsmette en het 

afval opbergen in haastig gegraven 
kuilen rondom de ontplofte 
centrale. Buiten de 30 km exclusion 
Zone (eZ) om Tsjernobyl zijn de 
zogenaamde gebieden onder strikte 
stralingscontrole waar 216.000 
mensen leven en besmette gebieden 
waar 6.400.000 inwoners van de 98 
miljoen inwoners van Wit-rusland, 
Oekraïne en rusland wonen. Door 
de UN is van deze bewoners de 
schildklierdosis en lichaamsdosis 
over de afgelopen periode (25 
jaar) berekend en hieruit blijkt dat 
deze mensen gemiddeld een dosis 
hebben ontvangen van 2 maal de 
achtergrondstraling (bij liquidators 
is dat 10 maal de achtergrond). let 
wel dit is de dosis die deze mensen 
extra hebben ontvangen en bovenop 
de dosis komt die zij van nature 
ontvangen (achtergrondstraling in 
Oekraïne is net als in Nederland 
zo’n 2,5 msv per jaar). Het vroege 
gezondheidseffect van de Tjernobyl 
catastrofe is acuut stralingsyndroom 
(ars(ars( ) waaraan in totaal 28 van 
de 134 patiënten binnen enkele 
uren na de ramp stierven. De 
overige gezondheidsklachten 
zijn cerebrovasculaire en 
psychosomatische klachten.

De late gezondheidseffecten zijn 
schildklier kanker, leukemie en 
cataract en 25 jaar onderzoek geeft 
aan dat er zo’n 7000 personen aan 
schildklierkanker lijden en dat er 
een tweemaal hoger kans is op 
leukemie onder de liquidators.

alvorens het congres ten einde 
was waren de conclusies en 
aanbevelingen al in brochurevorm 
uitgegeven en bij de slotdiscussie 
bleek waarom. Het werd een 
chaotische discussie waarbij 
wederom de emoties hoog opliepen.

jeroen Welbergen

Kiev, verslag van de Verenigde naties over 
tsjernobyl, 25 jaren na dato Wij hebben het financieel verslag 2010 

afgerond en behandeld. De kascom-
missie, gevormd door erik smink en 
Willem Nijmeijer, heeft de stukken 
beoordeeld en in orde bevonden. 

Op een paar uitzonderingen na ver-
loopt de verstrekking van de boek-
houding zonder problemen. Ook voor 
2011 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 boe-
ken zichtbaar moeten worden gecon-
troleerd door een kascommissie. Wij 
werken als vrijwilligers met geld, ver-
kregen 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 2010 hebben wij op verschillende 
terreinen activiteiten uitgevoerd en 
verder ontwikkeld. De belangrijkste 
onderdelen zijn kinderuitwisselings-
programma’s, kinderhulp naar en 
in ziekenhuizen, financiële adoptie 
voor o.a. studie, humanitair trans-
port, 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 school-
projecten met landbouwprojecten zijn 
zeer succesvol gebleken. Zo hebben 
wij voor scholen programma’s ontwik-
keld zodat de scholen producten 
verbouwen en deze kunnen verkopen. 

Wij hebben in 2010 zes vrachtwagens Wij hebben in 2010 zes vrachtwagens 
van 80 mvan 80 m33 aan humanitaire goederen  aan humanitaire goederen 
naar Wit naar Wit rrusland gebracht. In 2009 usland gebracht. In 2009 
waren dat 8 vrachtwagens. De aanvoer waren dat 8 vrachtwagens. De aanvoer 
van goederen loopt snel terug. van goederen loopt snel terug. 

In 2010 hebben 5 werkgroepen groe-
pen kinderen naar Nederland gehaald. 
Daarnaast zijn er tijdens de zomer-
vakantie en tijdens de kerst nog veel 
vrienden uit Wit rusland uitgenodigd 
door de gastgezinnen.

De werkgroepen hebben voor bijna De werkgroepen hebben voor bijna 
¤ 160.000 aan voedselpakketten, ¤ 160.000 aan voedselpakketten, 
verbouwingen, agri-projecten enz. verbouwingen, agri-projecten enz. 
gesponsord of gerealiseerd.gesponsord of gerealiseerd.

hieronder volgt een beknopt overzicht 
van de baten en lasten 2010.

baten
Donaties 80.200
Doorberekening werkgroepen 27.700
Diverse projecten 11.000
voedselpakkettenvoedselpakkettenv 29.000
landbouwprojecten 1.200
Opbrengst bus 132.300
Opbrengst visa 6.500
Overige baten 34.700
totaal baten ¤ 322.600

lasten
Kosten organisatie 21.500
Projecten 249.900
totaal lasten ¤ 271.400
Voordelig saldo 51.200

Projecten werkgroepen -217.000
Baten werkgroepen 232.000
totaal resultaat 
incl. werkgroepen 66.200

Wij hebben 2010 afgesloten met een 
overschot van ¤ 66.000. Ten opzichte 
van 2009 een verbetering van 
¤ 100.000.  Dit is met name veroor-
zaakt doordat de werkgroepen 
¤ 51.000 minder hebben besteed dan 
ontvangen. Ook zijn de organisatie-
kosten aanzienlijk afgenomen.

jannes te Velde 
penningmeester srK

Financieel jaarverslag 2010 srK projecten over 2011

 Gerealiseerd  

Bestemmingen door werkgroep bedrag

voedselpakketten voedselpakketten 
BeriozaBerioza ZwijndrechtZwijndrecht 14401440
ggomel omel KoekangeKoekange 30003000

vverxnedvinsk.erxnedvinsk. PuttenPutten 26602660
sschool en chool en ssport port 
artikelen Kalinkoviciartikelen Kalinkovici MeppelMeppel 825825
ggymnatiek ymnatiek 
materialen Chizagamaterialen Chizaga BergentheimBergentheim 11001100

sstolintolin OnstweddeOnstwedde 62606260

BerezinoBerezino BergentheimBergentheim 20002000

aagrigrisseedseeds sr srKK 1242512425

MiheevkaMiheevka leeuwardenleeuwarden 10001000

sshumilinohumilino zuidwoldezuidwolde 11001100
Wasmachine /Droger Wasmachine /Droger 
MiheevkaMiheevka leeuwardenleeuwarden 11001100

ChasnikiChasniki Den HamDen Ham 10001000
KamenKamen NieuwlandeNieuwlande 41804180

BeriozaBerioza BergentheimBergentheim 10001000
sschoolproject choolproject ssirod, irod, 
aavtuki, Zamostje vtuki, Zamostje 
dorpen dorpen Meppel Meppel  4750 4750
Pryzani, Pryzani, rrovbis, ovbis, 
sseleseles ZwijndrechtZwijndrecht  1500 1500
vverzorgings-erzorgings-
producten Barovlaniproducten Barovlani BarneveldBarneveld 11001100
vv-dvinsk-dvinsk PuttenPutten 34003400
Ziekenhuisapparatuur Ziekenhuisapparatuur 
OstrosisistkiyOstrosisistkiy slapend rijkslapend rijk 78567856
BarneveldBarneveld voedselpak.voedselpak. 10001000
vvoedselpakketten oedselpakketten 
BorovlianyBorovliany N’schutN’schut 30003000
Houtproject Houtproject vv-dvinsk.-dvinsk. PuttenPutten 176176
Borovliany Borovliany 
HumidifiersHumidifiers BarneveldBarneveld 3790,53790,5

vvoedselpakketten oedselpakketten 
DribinDribin DronrijpDronrijp 20202020
aagriprojectgriproject Hardenberg Hardenberg 

diaconiediaconie 750750
aagriprojectgriproject DronrijpDronrijp 500500
aagriprojectgriproject ZwijndrechtZwijndrecht 500500
aagriprojectgriproject s stienstiens 750750
aagriprojectgriproject DieverDiever 750750

Totaal	 	 ¤	68.332,50	
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een klein stapje dichter bij een betere behandelmethodeeen betere behandelmethode

Alles nieuw! het geld samen opgebracht!

Werkgroep Barneveld

Werkgroep Nieuwlande

In de eerste negen maanden van 
2011 werden in de omgeving van 
gomel (Wit-rusland) 560 bijbels, 
980 nieuwe testamenten, 1.450 testamenten, 1.450 t
bijbelboekjes en 700 boekjes met 
bijbelstudies etc. uitgedeeld. Dat ge-
beurde in weeshuizen, kindertehui-
zen, basisscholen, middelbare scho-
len, kerken, ziekenhuizen, tehuizen 
voor gehandicapten, bejaardencen-
tra, bibliotheken en musea. ook in 
ver afgelegen, moeilijk bereikbare 
dorpen vond bijbeldistributie plaats.

Mede dankzij de actie echo voor 
Tsjernobyl die vorig jaar werd 
gestart n.a.v. de herdenking van de 
Tsjernobyl-ramp in 1986 konden de 
genoemde resultaten worden ge-
boekt. en het werk gaat nog steeds 
door. Inmiddels is er een bedrag van 
¤ 9.445,15 opgehaald in Nederland. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap 
verdubbelt dit bedrag. Het totaalbe-
drag van ¤ 18.890.30.

Meer dan alleen cijfers
Cijfers, hoe waardevol ook om aan 
te tonen wat een actie heeft opge-
bracht, laten niet alles zien. Wellicht 
niet eens het belangrijkste. Wat dóet 
het met iemand als hij een bijbel 
krijgt en daarin gaat lezen? Dat is 
moeilijk meetbaar. Maar je krijgt er 
wel een idee van als je zo iemand 
aan het woord laat. Mikhail alexeye-

vich (74) woont in een verpleeghuis 
in Kirovo. Hij vertelt: ‘Ten tijde van de 
Tsjernobyl-ramp was ik vrachtwagen-
chauffeur en was ik betrokken bij de 
evacuatie van mensen. Mijn gezond-
heid is ernstig aangetast. Mijn zoon 
en dochter willen niets meer van mij 
weten. Ik heb lang rondgezworven, 
totdat ik in dit huis een schuilplaats 
vond. Ik lees hier de Bijbel en vraag 
nu god om hulp.’

een andere bewoonster is liubov 
Ivanovna (54). ‘Drieëntwintig jaar 
geleden werd er een tumor in mijn 
rug ontdekt. De dokters gaven mij 
weinig kans, maar toch overleefde ik 
een operatie. Ik wílde ook overleven, 
want ik had in die tijd drie kleine 
kinderen. Ik was wel rolstoelpatiënt. 
Mijn man verliet mij en ik stond er 
wat de opvoeding betreft alleen voor. 
vijf jaar geleden kwam ik hier. Mijn 
kinderen zijn nu volwassen en ik heb 
veel ‘vrije tijd’hier. Die gebruik ik nu 
om de Bijbel te lezen. Dat boek inte-
resseert me geweldig. Ik heb vrede 
met wat mij is overkomen. Ik denk 
dat god er een bedoeling mee heeft.’

liudmila vladzimirovna is directeur 
van een school in Khoiniki. Zij ver-
telt: ‘We hebben nu 486 leerlingen. 
Dit jaar ‘vierden’ we een tragisch 
jubileum: 25 jaar geleden vond de 
kernexplosie in Tsjernobyl plaats. We 
dachten er aan terug hoe deze ramp 
het leven heeft gebroken van veel 
Wit-russen. Tot nog toe waren er hier 
op school geen bijbels. Door de actie 
25 jaar Tsjernobyl zijn ze er wel.
en leerlingen en leraren zijn er 
enorm blij mee!’

In de regio gomel zijn ongeveer 
4000 weeskinderen die in tehuizen 
verblijven. eigenlijk gaat het niet om 
wezen; van 90 % van deze kinde-
ren leven de ouders nog. Maar die 
ouders zijn uit de ouderlijke macht 
ontzet, omdat ze hun kinderen ern-

stig verwaarloosden. Deze kinderen 
worden in weeshuizen geplaatst. 
Mede dankzij echo voor Tsjernobyl 
kwamen deze kinderen in aanraking 
met de Bijbel en kregen ze de kans in 
de Bijbel of een kinderbijbel te lezen.
snezhana vasiljevna is directeur van 
een weeshuis in Otar. Zij vertelt:
‘We hebben hier een kleine biblio-
theek voor onze kinderen. Daarin wa-
ren geen boeken met een geestelijke 
inhoud te vinden. We zijn blij dat het 
Bijbelgenootschap nu gezorgd heeft 
voor dergelijke boeken. We geven 
nu ook lessen met de kinderbijbel. 
Ik heb hier ook een jongen van 11 
-Misha heet hij -, die dol is op het 
boekje ‘naar jezus’, van de Neder-
landse schrijver Piet Compaan. Het is 
geschreven in simpele taal. en dat is 
heel fijn, want Misha heeft een lichte 
verstandelijke handicap en daardoor 
moeite met lezen.’

vier verhalen van mensen uit Wit-
rusland. Nee, geen ‘wereldnieuws’. 
je kunt ze niet lezen in de krant en 
het journaal zwijgt erover. Maar voor 
de mensen die het betreft van grote 
betekenis!
Namens hen en vele anderen: har-
telijk dank aan iedereen die de actie 
echo voor Tsjernobyl heeft gesteund! 

Meer dan een druppel op 
een gloeiende plaat

Wij als Wij als srsrK/CIT Barneveld hadden K/CIT Barneveld hadden 
in 2010 de mogelijkheid om een in 2010 de mogelijkheid om een 
project op te starten. Wij hebben project op te starten. Wij hebben 
geïnformeerd bij oncologisch geïnformeerd bij oncologisch 
ziekenhuis Barovlani, op de afdeling ziekenhuis Barovlani, op de afdeling 
waar de jongste kinderen (0 t/m waar de jongste kinderen (0 t/m 
8 jaar) behandeld worden, wat 8 jaar) behandeld worden, wat 
zij het nodigst hebben. De vraag zij het nodigst hebben. De vraag 
naar zuurstof luchtbevochtigers is naar zuurstof luchtbevochtigers is 
erg groot, daar zij deze vooral op erg groot, daar zij deze vooral op 
de afdeling Intensive Care te kort de afdeling Intensive Care te kort 
komen.komen.
Wij hebben met Wij hebben met srsrK Hollandscheveld K Hollandscheveld 
overlegd en zij hebben ons overlegd en zij hebben ons 
geholpen een project hiervoor op te geholpen een project hiervoor op te 
zetten. Het resultaat was, dat zij 8 zetten. Het resultaat was, dat zij 8 
zuurstof luchtbevochtigers konden zuurstof luchtbevochtigers konden 
aanschaffen, waarvan er 2 op de aanschaffen, waarvan er 2 op de 
“gewone” behandelafdeling terecht “gewone” behandelafdeling terecht 
gekomen zijn en maar liefst 6 op de gekomen zijn en maar liefst 6 op de 
afdeling Intensive Care. Ook hebben afdeling Intensive Care. Ook hebben 

wij hen kunnen helpen aan verf, wij hen kunnen helpen aan verf, 
zodat de afdeling er nu weer fris zodat de afdeling er nu weer fris 
uitziet. uitziet. vvooral voor de kinderen en ooral voor de kinderen en 
hun ouders is dit natuurlijk een grote hun ouders is dit natuurlijk een grote 
opsteker.opsteker.
Omdat zij in Barovlani veel van deze 
zuurstof luchtbevochtigers nodig 
hebben,	hebben	wij	een	sponsor	
bereid gevonden om er dit jaar ook 
5	te	schenken,	waarvoor	wij,	maar	
vooral de patiëntjes in ziekenhuis 
Barovlani heel dankbaar zijn.
ssommige patiëntjes liggen er al ommige patiëntjes liggen er al 
vanaf hun geboorte en de meesten vanaf hun geboorte en de meesten 
verblijven er ongeveer anderhalf jaar, verblijven er ongeveer anderhalf jaar, 
soms nog langer, zij worden daar soms nog langer, zij worden daar 
door hun eigen ouders verzorgd. door hun eigen ouders verzorgd. 
Ook moeten zij vaak nadat zij klaar Ook moeten zij vaak nadat zij klaar 
zijn met de chemo therapieën of zijn met de chemo therapieën of 
operaties regelmatig periodes terug operaties regelmatig periodes terug 
komen.komen.

Het is weer een klein stapje dichter Het is weer een klein stapje dichter 
naar een betere behandelmethode.naar een betere behandelmethode.
Wat geeft het een fijn gevoel, dat wij Wat geeft het een fijn gevoel, dat wij 
de mogelijkheid hebben om wat voor de mogelijkheid hebben om wat voor 
anderen te kunnen betekenen.anderen te kunnen betekenen.
CIT Barneveld.CIT Barneveld.

vanuit Wit rusland kregen we van de 
directeur van de school in Kamen het 
volgende bericht;
Op woensdag 26 oktober 2011 
ontvingen we de meubels die met 
de hulp van jullie bijdrage zijn 

aangeschaft. Totaal waren dit 26 
bureaus voor de leerlingen en 2 
bureaus voor de leerkrachten. 
Het meubilair is bestemd voor het 
scheikunde 
en natuurkunde lokaal. 

van de srK werkgroep Nieuwlande 
ontvingen we totaal 27.928.670 Wit-
russische roebels. 
De school in Kamen heeft daar zelf 
nog 1.007.650 roebels bijgelegd. 
samen was dit genoeg om de kosten 
voor de aanschaf van het meubilair te 
betalen. 
In het natuurkundelokaal is het 
meubilair inmiddels geïnstalleerd. 
De stroomvoorziening wordt 
binnenkort ook weer aangesloten. 
Daarna is het scheikundelokaal aan 
de beurt. 
Wij willen jullie allen hartelijk danken 
voor de hulp aan onze school. Wij 
wensen jullie veel gezondheid en 
vrede.

Namens alle bewoners en 
schoolkinderen uit het dorp Kamen.
Nicolai solonevich (directeur )
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aart Hooimeijer  van rusland 
Kinderhulp op de greenpeace
demonstratie in amsterdam

op de Dam

Na een fantastisch verblijf van 6 
weken in Baarn zijn de 30 kinderen 
en hun twee juffen zaterdag 11 
december weer vertrokken naar hun 
thuisland Wit rusland.

Precies half tien reed de bus bepakt 
en bezakt weg van het Poorthuis 
waar de kinderen 6 weken ook hun 
schoollessen hebben gevolgd. Dank 
aan de gemeente Baarn voor de ter 
beschikking stelling van een les-en 
speellokaal gedurende het verblijf 
van de kinderen. Heel veel dank aan 
alle mensen en bedrijven in Baarn 
die gul gegeven hebben in de vorm 
van kleding, speelgoed en de brood 
nodige financiële middelen om het 
overkomen van de groep kinderen 
mogelijk te maken.

Wij kunnen u met heel veel dank in 
ons hart melden dat alle kinderen 
hun doffe haren, vale en bleke 
wangen hebben ingewisseld voor 
glanzende haren en blozende 
wangen. De meeste kinderen zijn 

in gewicht aangekomen variërend 
van 1,2 kg tot wel 3,2 kg. eén meisje 
is zelfs 1,5 cm. gegroeid en heeft 
één jongen een hele schoenmaat 
overgeslagen. 
10 kinderen hebben een bril 
aangemeten gekregen en bij 7 
kinderen (alleen met kiespijn) zijn 
in totaal 12 rotte kiezen getrokken. 
Hier en daar wordt een traan 
weggepinkt. De meeste tranen 
vallen bij de gastgezinnen. 
De kinderen gaan allemaal weer 
graag naar huis, hoe beroerd 
sommige van de kinderen het ook 
hebben. Het horen van de stem van 
moeder, vader, broertje of zusje 
aan de andere kant van de telefoon 
doet ook de twee kinderen die liever 
hier hadden willen blijven besluiten 
naar huis terug te gaan. Naar huis 
is tenslotte niet daar waar het leven 
hard is en waar je als kind vaak al 
als volwassene moet functioneren. 
Naar huis is daar waar je dierbaren 
op je wachten. Dat zij nou toevallig 
op 30 km afstand wonen vanaf de 
grens waar geen normaal gezond 
leven meer mogelijk is door de 
Tsernobylramp van april 1986 doet 
niets aan dit feit af. Na de opkikker 

van een aantal weken Baarn gaan 
deze kinderen lichamelijk maar ook 
zeker geestelijk beter voorbereid 
hun puberteit tegemoet dan dat zij 
zonder deze weken zouden doen. 
Bij thuiskomst eten zij gewoon 
weer de aardappelen en schaarse 
groenten die soms wel 10 tot 15 maal 
de toegestane dosis radioactieve 
straling bevatten! 
Waarom? gewoon…, omdat ze 
anders niets te eten hebben! 

Wilt u meer weten; 
www.ruslandkinderhulp.nl 
www.baarn.ruslandkinderhulp.nl 
e-mail werkgroep Baarn: 
srkbaarn@tiscali.nl 

gastgezinnen een ervaring rijker!
Wit-russische kinderen weer terug naar huis.

The FIrsT MeeTINg of the orga-
nisation group from BergeNTeIM 
TOOK PlaCe 15 Years agO. 
From the first meeting we were 
surprised of their frindliness, 
willingness to help, the ability to feel 
someone else’s trouble with all their 
heart. This feeling has not changed 
over the years. Taking care of our 
children, supporting belarusian 
families does not become a routine 
for them. In defiance of his time, 
cost, they still go to the needy.
good people are always a pleasure 
to communicate. 
We solve all arising issues easily 
and simply, without problems, 
understand each other, all together 
doing a great job.
Thanks for all the friends!

My name’s elena Khokhol. I’m 
from a small Byelorussian town 
Berezino. once god gave me a nice 
chance, and I get acquainted with 
a nice people from nederland. I’d 
like to tell about members of the 
bergentheim working group. they 
are very nice, kind-hearted people. 
they are completely devoted to their 
job. they are sincere and generous. 
to help people is the main aim 
and the sense of their life. All they 
do, they do from the heart. they 
are always organized the rest and 
recovery of byelorussian children 
perfectly. there are ready to help 
every moment. From year to year 
more and more people from berezino 
district know and thank people from 
bergentheim. They did a lot for our 

schools, help a lot for our children 
and their families. last time food 
project became especially popular. 
They help to survive the small, the 
old and the poor. They keep a good 
contact with children and teachers. 
It’s amazing, but people who live 
at about 2000km away from me, 
became my best friends. and some 
of them became my second family. 
When my youngest daughter was 
offered to visit austria she replied 
that I’ve already got a Nederland 
family and I don’t need another one! 

With great respect, 
elena Khokhol.

to help people is their main aim

Werkgroep Baarn

Werkgroep Hoek van Holland

Werkgroep Bergentheim

Werkgroep Zwijndrecht

Op 16 oktober 2011 was op tv de 
documentaire “ver van huis” te 
zien. Deze documentaire is in 2010 
opgenomen in Wit-rusland en in een 
gezin in Zwijndrecht voorafgaande 
aan en tijdens het bezoek van 30 Wit 
- russische kinderen. 

De 5-jarige contracten voor de 
agri-projecten lopen af. We hebben 
besloten om nieuwe projecten op 
te starten in 3 andere dorpen. In 
september 2011 zijn we gestart met 
de voorbereidingen voor een nieuwe 
groep van 30 kinderen, tegelijkertijd 
hebben we onze werkgroep 
uitgebreid met 2 nieuwe leden.

Werkgroep 
Zwijndrecht 
bruist van 
nieuwe 
activiteiten!
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Het duurt nog zo lang, dat kregen 
we vaak te horen als we op kennis-
making bezoek gingen bij de ( as.) 
gastouders in Den Ham en Daarle.
In December 2010 hadden we al heel 
wat gastouders en daar zaten we 
dan allemaal gespannen te wachten 
in een zaal van de geref. kerk in Den 
Ham. 9 Februari, de dag waar we 
naar uit hadden gekeken. 
De volgende dag kwamen de 
kinderen naar school, er was een  
lokaal op basisschool Domino leuk 
voor ze ingericht. De schoolspulletjes 
lagen klaar. juf Irina en juf svetlana 
vingen de kinderen op, ze hadden 
al van alles te vertellen. en de 
gastouders konden wel wat hulp 
gebruiken bij kleine probleempjes.
Kleding kiezen op de kledingbeurs 

was een multifunctionele bezigheid. 
Wat was het leuk om de blijde 
koppies te zien, zelf kleding 
uitzoeken! De 8 weken vlogen 
voorbij. Wat was nu het leukste 
uitstapje? ja, dan moeten we 
kiezen tussen de speelboerderij, 
het tjoeketjoek treintje, de 
brandweer kazerne, de boerderij, de 
supermarkt, het middendorpshuis 
met tentoonstelling en uit eten in 
een restaurant. De kinderen genoten 
overal van. Het pizza bakken bij de 
kookstudio springt er wel uit. In de 
kerken in Den Ham en Daarle voelden 
de kinderen zich ook welkom. In de 
voorjaarsvakantie namen ze deel 
aan de vakantie Bijbelclub, gewoon 
gezellig samen met de nederlandse 
broertjes en/of zusjes. De afscheid 
dienst was erg mooi. 
Nog één gezamenlijke activiteit was 
de afscheid avond, weer in een ander 

restaurant. Het optreden was Igor 
ontroerde ons allemaal. Hij zong 
uit volle borst en met gevoel voor 
theater. en dan zwaaien heel veel 
gastouders samen met hun eigen 
kinderen de bus uit op 8 april 2011. 
In de gezinnen viel een gat, een lege 
plek. veel herinneringen. 
Nee, niet alles was gemakkelijk, 
er zijn ook genoeg tranen gevloeid. 
Maar dankbaarheid overheerst. 
Wat een frisse koppies, wat een 
mooi buitenkleurtje en wat een 
extra kilootjes. als werkgroep kijken 
we terug,  we hebben geleerd van 
dingen die wel en niet goed gingen 
en kijken we naar de toekomst. 
een nieuwe groep……..!?!?!

Hartelijke groeten van werkgroep 
Den Ham (ov).

Frisse koppies 
en extra 
kilootjes…….

tsjernobyl 25 jaar geleden
Op zondag 25 mei hebben we een 
herdenkingsdienst gehouden ter 
gelegenheid van het feit dat 25 
jaar geleden de ramp in Tsjernobyl 
plaatsvond. Deze dienst was in stiens. 
Het was goed om te zien dat er zoveel 
jeugd aan mee deed. Bijzonder ook 
dat annemiek reidsma aanwezig was. 
Zij en haar vader waren betrokken bij 
een ernstig ongeluk, waarbij eeuwke 
reidsma om het leven is gekomen. 
eeuwke heeft zich jaren ingezet voor 
de srK werkgroep leeuwarden.

nieuwe groep kinderen in Dronryp
Wij willen van 16 maart tot en met 
7 mei a.s. weer een groep kinderen 
uit de omgeving van Drybin naar 
Friesland halen om hier twee 
maanden aan te sterken. 

Collecte in ons dorp
De deur-aan-deurcollecte die 
gehouden is in Dronryp 24 t/m 29 
oktober heeft maar liefst 2015,18 
euro opgebracht. een geweldig 

resultaat. Hiermee konden we 101 
voedsel pakketten in Wit rusland 
samenstellen en uitdelen.

briefwisseling
Wij zijn een briefwisseling gestart met 
een school in Micheevka. De kinderen 
uit groep 7 van OBs De romte hebben 
een brief geschreven en hopen op 
een antwoord uit Wit rusland. Op 
deze manier willen we de gezinnen 
in Dronryp bij onze projecten blijven 
betrekken.

landbouwproject
Ons landbouwproject gaat erg goed. 
De opbrengsten dit jaar waren groot. 
Onze school in Tsjomnie les is erg blij 
met de sponsoring.

humanitair transport
In december 2011 is er een humanitair 
transport geweest naar Drybin en 
omstreken. Naast de gebruikelijke 
kleding gingen er schoolmeubeltjes 
mee. Bovendien hebben we de hand 

kunnen leggen op 22 goed werkende 
computers. Door leerlingen van de 
Chr. schollengemeenschap ‘anna 
Maria van schurman’ uit Franeker 
zijn de computers nagekeken en van 
russische software voorzien. 

oliebollenactie
een gespreksgroep van de 
Protestantse gemeente Dronrijp 
e.o., de Ontmoetingsgroep, heeft op 
oudejaarsdag een oliebollenactie 
gehouden. 

Wasmachineproject
samen met de werkgroepen 
leeuwarden en stiens hebben we 
twee wasmachines en een droger 
gekocht voor een kindergarten van 
Micheevka.

Namens srK werkgroep Dronrijp
Tjeerd Tijsma, secretaris

Werkgroep Dronrijp

Werkgroep Den Ham / Daarle

De werkgroep heeft een bewogen 
jaar achter de rug. In maart 2011 is 
de voorzitter van onze werkgroep, 
eeuwke reidsma, omgekomen bij 
een auto-ongeluk. hij werd, samen 
met zijn dochter, aangereden door 
een dronken automobilist. 

Op weg naar het ziekenhuis is eeuw-
ke aan zijn verwondingen overleden. 
jarenlang heeft hij diverse bestuurs-
functies vervuld in de werkgroep. Hij 
was een bekend en geliefd persoon 
in leeuwarden. Het verlies is groot 
voor zijn vrouw en vier kinderen.

In de herfst van 2010 zijn drie 
bestuursleden, waaronder eeuwke, 
naar Wit-rusland geweest. Dit verste-
vigde de contacten en bracht nieuw 
elan te weeg. er werden nieuwe 
bestuursleden gezocht, zodat we 
taken goed kunnen verdelen. Inmid-

dels bestaat het bestuur uit zes 
enthousiaste mensen. De werkgroep 
wil graag rond september 2012 een 
nieuwe groep Wit-russische kinde-
ren over laten komen uit de omge-
ving van Drybin.. Wij zijn druk bezig 
om dit organisatorisch en financieel 
rond te krijgen.
De werkgroep leeuwarden werkt ook 
samen met die van stiens en Dron-
rijp. Mede hierdoor was het mogelijk 
om een Kindergarten in Micheefka te 
voorzien van twee wasmachines en 
een droger. Op deze manier dragen 
we concreet bij en zorgen de machi-
nes voor een enorme taakverlichting 
voor het personeel. Deze kunnen nu 
hun tijd besteden aan de leerlingen. 
Tot slot proberen we, 
ook dit jaar, weer kerst-
pakketten te sturen 
naar Wit-rusland.

een bewogen jaar achter de rug

Werkgroep leeuwarden

Met 8 personen zijn wij in 
Papendrecht met een nieuwe 
werkgroep gestart. 
D.v. oktober 2012 willen wij, voor 
een periode van 8 weken, een 
groep van 30 kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 10 jaar samen met een 
tolk en leerkracht in Papendrecht 
verwelkomen. Waar deze groep 
kinderen precies vandaan komt,
is nog niet helemaal bekend. 
De kinderen zullen gedurende deze 
weken naar school gaan en worden 

ondergebracht in gastgezinnen.
Wij zijn als werkgroep al gestart 
met het verzamelen van kleding, 
de eerste inzameling heeft ons 
zeker niet teleurgesteld. Ook zijn 
er, zonder dat we actief aan het 
werven zijn geweest, al enkele 
gezinnen die zich hebben opgegeven 
om gastouder te worden. Nu is 
onze eerste prioriteit om geld in 
te zamelen om dit project te laten 
slagen, we hopen ons daar dan ook 
de komende tijd mee bezig te gaan 

houden. We hopen en bidden dat we 
in goede harmonie, met veel steun 
van alle kanten, dit tot een goed 
einde mogen brengen.

een hartelijke groet,
srK Papendrecht
www.papendrecht.
ruslandkinderhulp.nl

Aan de slag voor eerste groep kinderen!

Werkgroep Papendrecht
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De benefitavond van de werkgroep 
staphorst/Meppel/Nijeveen heeft in 
februari vorig jaar ¤ 8250 opge-
bracht. De zaal, compleet ingericht 
met echte vIP tafels, zat helemaal 
vol met publiek in prachtige gala-
kleding. Bij de ontvangst werden 
de gasten verwelkomd door een 
ensemble van het Meppeler fanfare 
orkest de Bazuin. Tijdens de avond 
werden de aanwezigen getrakteerd 
op een gevarieerd programma met 
optredens van zangeres angelique 

Beauvence, cabaret van Boerenblond 
en de groep Bruun Brood die aan het 
einde van de avond de voetjes van 
de vloer kreeg. alle artiesten traden 
belangeloos op. De gala avond werd 
gepresenteerd door Manro Potman 
die landelijke bekendheid heeft 
met zijn onnavolgbare goochel acts. 
Hoogtepunt van de avond was de 
verloting van een nieuwe auto. De 
gelukkige winnaar werd ter plekke 
gebeld door de notaris en even later 
verscheen het winnende echtpaar 

volkomen beduusd in studio gala om 
de prijs in ontvangst te nemen.
voor de werkgroep was het de eerste 
keer dat op deze wijze de kas werd 
gevuld. We hebben onze nek uitge-
stoken en het resultaat was verras-
send. er is door de voorbereidings-
commissie veel werk verzet. Iedere 
keer is het weer een uitdaging om te 
zoeken naar nieuwe aansprekende 
vormen van fondswerking. We kun-
nen terug kijken op een geslaagde 
avond. Mede door dit succes is het 
mogelijk om ondersteuning te blijven 
bieden aan een drietal scholen in het 
uitgestrekte platteland rond Kalinco-
vice. We kijken nu alweer uit naar de 
nieuwe groep kinderen die in 2013 
naar Meppel en omgeving zal komen. 

jan Zondag
voorzitter werkgroep staphorst/
Meppel/Nijeveen

In de periode van 16 maart tot en 
met 15 april 2011 heeft de werkgroep 
“Heuvelrug” haar eerste groep 
Wit russische kinderen ( kinderen 
herstellende van behandelingen voor 
kanker ten gevolge van de Tjerno-
bylramp) mogen ontvangen. In een 
periode van prachtig weer hebben de 
kinderen en begeleiding genoten van 
alle activiteiten die hen werden aan-
geboden op de Utrechtse Heuvelrug.
Wij zitten als werkgroep op dit 
moment niet stil want doordat er een 
mooi projectresultaat werd behaald 
het afgelopen jaar, hebben we als 
werkgroep besloten om in het nieu-
we jaar ( 10 maart tot en met 13 april 

2012) wederom een groep zieke kin-
deren uit kansarme gebieden van Wit 
rusland uit te nodigen om voor een 
maandje te kunnen uitrusten, lekker 
eten, en te ontspannen in het con-
ferentiecentrum “Bethanië” Helaas 
is dit de laatste keer dat wij gebruik 
mogen maken van deze accommoda-

tie en wij zijn de zustergemeenschap 
van het Zendingsdiaconessenhuis te 
amerongen dan ook dankbaar voor 
hun inzet om nog éénmaal te kunnen 
genieten van het prachtige gebouw 
en haar omgeving. 

Iedere keer is het weer een uitdaging

Werkgroep “heuvelrug”

Werkgroep Meppel

Werkgroep Heuvelrug

srK Putten werkt in het noorden van 
Belarus in de regio vergnedvinsk. 
vanaf 2007 is de werkgroep gestart 
met het zgn. gehandicaptenproject 
voor kinderen. In deze regio zijn 60 
gezinnen met een gehandicapt kind 
waarvan wij er 42 hebben bezocht.
Het gehandicaptencentrum is 
aangekleed met verschillende 
nieuwe spulletjes zoals tafels, 
stoeltjes en speelgoed.
Ook hebben we de beschikking 
over een rolstoelbus waarmee de 
kinderen kunnen worden gehaald en 
gebracht. Bij het laatste transport 
is ook al  materiaal voor een 
snoezelruimte mee gestuurd. 
 We proberen de gezinnen waar 
nodig te helpen. B.v. met een 
rolstoel, een aangepast bed, een 
jaarlijks voedselpakket of een 
ondersteuning via het financiële 
adoptieprogramma (€ 44,-- per 

kwartaal). eén van onze gezinnen 
in het adoptieproject is een 
alleenstaande moeder met 4 
kinderen ( tieners)De moeder werkt 
letterlijk dag en nacht op de kolchoz 
om wat geld te verdienen. van het 
geld voor de adoptie heeft het gezin 
een kachel gekocht om de koude 
winters te kunnen overleven. De 
moeder was een trieste vrouw en ook 
haar zie je veranderen. Ze heeft nu 
het gevoel er niet meer alleen voor 
te staan. 

De werkgroep Putten heeft nog 
andere projecten: 
• Het ziekenhuis in Vergnedvinsk 

helpen wij met het renoveren 
van de afdelingen; na de 
keuken, de kraamafdeling en de 
afdeling intensieve zorg is nu de 
kinderafdeling aan de beurt

• Een crisisopvanghuis in Osweja. 

Hier komen kinderen terecht voor 
wie het thuis wonen niet meer 
mogelijk is, vaak doordat ouders 
aan de drank zijn. Dit centrum 
hebben wij voorzien van bedden, 
lakens, dekens, kleding en kasten

In april 2012 komen 20 kinderen 
die allen genezen zijn van kanker 
een maand naar Putten om aan te 
sterken en om even alles te vergeten.
Deze kinderen verblijven op een 
groepsaccommodatie. We zijn 
inmiddels met alle voorbereidingen 
begonnen. We hebben er zin in en 
zien er nu al naar uit!

Heeft u vragen of wil iemand 
meer informatie over  ons 
gehandicaptenproject
srkwerkgroepputten@solcon.nl

Werkgroep Putten

gehandicaptenproject voor kinderen
Werkgroep Noordscheschut

In april hebben wij de kernramp 
van Tsjernobyl herdacht. Naast de 
activiteiten van het hoofdbestuur 
hebben wij samen met de 
werkgroepen Hollandscheveld, 
Hoogeveen en Nieuwlande/elim 
een benefietconcert georganiseerd. 
De opbrengst van deze avond is 
overgemaakt aan het Nederlands 
Bijbelgenootschap voor de actie 
“echo voor Tsjernobyl”.
voor de landelijke herdenking in 
Zwolle hadden wij twee directieleden 
van “ons” Doveninternaat in rechitsa 
uitgenodigd. Ze kwamen met een 
wens. steeds meer kinderen worden 
opgevangen door het internaat 
omdat de thuissituatie slecht is. 
Huishoudelijke taken leren ze 

daardoor niet meer. De leiding wil nu 
een lokaal inrichten als woonkamer 
met keuken zodat kinderen kunnen 
leren koken (ook de jongens), 
strijken, wassen etc. Inmiddels is 
het lokaal geheel gerenoveerd, een 
keuken geplaatst en de woonkamer 
ingericht. Het witgoed is door de 
plaatselijke ijzerwarenfabriek 
geschonken; de rest hebben wij 
gesponsord. 
In september hebben wij tijdens ons 
bezoek nog een bankstel met een 
tafel aangeschaft. De directie heeft 
voor dit idee een regionale prijs 
ontvangen van het Ministerie van 
Onderwijs. Wij kregen een prachtige 
oorkonde. De 25 tafels/bureaus, 50 
stoelen, 3 dvd’s en 3 televisies van 

de basisschool uit alteveer zijn ook 
in gebruik genomen. 
Na het Doveninternaat kunnen de 
kinderen nog speciale opleidingen 
volgen. Tijdens ons bezoek hebben 
wij zo’n vervolgschool (Technicum in 
gomel) bezocht. sommige kinderen 
hebben geen ouders of ouders die 
niet meer (kunnen) omzien naar hun 
kinderen. veel kinderen hebben 
nauwelijks geld voor hun dagelijkse 
eten. Wij willen kijken hoe wij deze 
groep kunnen ondersteunen.
afgelopen jaar hebben wij een groot 
aantal voedselpakketten kunnen 
geven aan arme gezinnen. Omdat de 
leefomstandigheden steeds slechter 
worden willen wij dit jaar een 
nog groter aantal pakketten laten 
bezorgen.

langs deze weg willen wij graag al 
onze vrijwilligers en sponsoren van 
harte bedanken voor hun inzet en 
steun!

Met een hartelijke groet,
Werkgroep Noordscheschut-
Nieuweroord

hulp bieden; nu meer dan ooit.
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Op vrijdagavond 30 september zijn 
we vertrokken voor een nieuwe klus, 
de spoelkeuken van het plaatselijk 
hospital. De linkerhanden en 
rechterhanden gezamenlijk in de 
auto’s. Na 24 uur, met hulp de grens 
over en vele rijen kunnen passeren, 
uiteindelijk aangekomen bij Zoya 
en Yoeri op plek van bestemming. 
Op de maandagochtend de eerste 
werkzaamheden kunnen verrichten 
door de benodigde gaten te maken 
in de muren en het wachten begon, 
de spullen moesten namelijk lokaal 
ingeslagen worden je vraagt om een 
plank, je krijgt een latje. je vraagt 
om een mengkraan en je krijgt een 
douchekraan met kop en al erbij. 
Oftewel; roeien met de riemen die je 
toegestoken worden, een prachtige 
manier van soms creatief klussen. 
 
een ieder begon een plek te nemen 
die bij hem paste waardoor een 
prachtige samenwerking ontstond 

en de klus al snel vorderde. In de 
avonden uiteraard de diverse sociale 
verplichtingen met de bezoekjes 
aan de gastgezinnen of om als 
volledige groep gnooms aan de 
dinertafel uitgenodigd te worden. De 
ongekende gastvrijheid was opnieuw 
prachtig, geen tafel kon leeggegeten 
worden en de lach op de gezichten 
waren een genot (uiteraard hielp 
de lokaal gestookte Whisky voor 
sommige een aardig handje mee). 
 
Op de donderdagmiddag uiteindelijk 
de laatste hand kunnen leggen aan 
de klus. De tegels geplakt, de gaten 
afgewerkt en het laatste wachten 
op het aanrechtblad en de deurtjes 
die de lokale timmerman ‘s avonds 
nog geplaatst heeft. De allerlaatste 
afwerking (schilderwerk) wordt 
gedaan door de zusters zelf die reeds 
in die week met zijn allen, in de witte 
schorten, al bezig waren om het 
ziekenhuis een grondige verfbeurt 

te geven. Op vrijdagmorgen 
vertrokken we weer met de traan in 
de linkerooghoek, (opvallend genoeg 
de eerste dag met regen, passend 
bij het afscheid) en we zijn dus met 
een brok in de keel op pad gegaan. 
afscheid nemen is niet makkelijk, en 
zeker niet na zo’n bijzondere week.   
 
Opnieuw een week van genieten van 
de samenwerking met elkaar, de 
(her)nieuwde kennismakingen de 
contacten met de bevolking en  met 
de gastgezinnen in het bijzonder 
Ieder op zijn eigen manier en met 
zijn eigen uniek verhaal. een groep 
die naar elkaar toegegroeid is en 
graag de handen in één slaat om 
volgend jaar een nieuwe klus op te 
pakken. We zijn er klaar voor!

Werkgroep rotterdam

De gnooms opnieuw naar belarus
alles in het teken voor een nieuwe 
groep kinderen die in het voorjaar 
van 2013 zullen komen.

Tjernobyl 25 jaar na dato, bijzonder 
evenement in Zwolle en onze 
provincie. We hebben meegewerkt 
aan het radioprogramma 
“Hemmeltied” van rTv Drenthe, 
wat gehouden wordt in onze 
streektaal, het Drents. We kijken 
terug op een bijzondere uitzending. 
Ook de aftrap van onze lotenactie 
is toen begonnen. Ons concert 
werd gehouden op zaterdag 
16 april waarbij de plaatselijke 
muziekverenigingen en de zang 
artiesten belangeloos hebben 
meegewerkt. We zijn enorm 

dankbaar voor de vele vrijwilligers 
die ons geholpen hebben om dit 
mogelijk te maken. Want de sporthal 
in ruinerwold moest aangekleed 
worden als concert locatie. en daar 
komt heel wat bij kijken om dit op te 
bouwen e.d.

Zaterdagmiddag hadden we eerst 
nog een braderie gehouden, met 
rad van avontuur, kleding, boeken, 
eigen gebakken koek/gebak, 
bloemstukjes, verkoop, russische 
hapjes e.d. Het was een gezellige 
bedoeling met mooie prijzen.

We hebben genoten van een 
geslaagde dag over het werk van de 
srK en Tjernobyl 25 jaar na dato. 

grote voedsel actie gepland in 
voorjaar 2012! Het eerste weekend 
van oktober hebben we onze 
jaarlijkse flessenactie gehouden 
en hebben het mooie bedrag van 
1965,85 euro opgehaald voor 
voedsel pakketten die volgend 
jaar in het voorjaar zullen worden 
uitgedeeld.

Naast de financiën gaan we opzoek 
naar nieuwe en/of bekende 
gastgezinnen. Dus genoeg werk aan 
de winkel!

Nia Prins namens werkgroep 
Koekange/ruinerwold

genoeg werk aan de winkel

Werkgroep Koekange / ruinerwold

Werkgroep Zuidwolde

Werkgroep Zuidwolde is in 2011 
gestart met een groots project in 
Cenno, de bouw van een wasserij 
annex sterilisatieruimte bij het 
plaatselijke ziekenhuis. Om aan de 
benodigde gelden te komen werd 
onder andere een sponsorfietstocht 
georganiseerd van het rode Plein in 
Moskou tot Zuidwolde, een afstand 
van 2750 kilometer. Deze zeer 
geslaagde actie bracht ruim ¤ 40.000 
op, wat door De Wilde ganzen en 

NCDO meer dan verdubbeld werd. 
Inmiddels is - met enige vertraging 
- de bouw begonnen, die in de loop 
van 2012 zal worden voltooid.

De verlate start van het project in 
Cenno gaf de werkgroep Zuidwolde 
de gelegenheid om in september 
nog een klein project uit te voeren 
in Obol. In deze plaats werd zes 
jaar geleden door ons de keuken 
gerenoveerd. aan het plafond is 

toen niets gedaan vanwege lekkage. 
Omdat we destijds beloofd hadden 
het plafond te renoveren als de 
lekkage verholpen zou zijn, heeft de 
directeur dit nu laten verhelpen. 
en voor ons maakt belofte schuld 
en dus heeft een vijf man sterke 
ploeg een nieuw systeemplafond 
aangebracht in de keuken van Obol 
school.

belofte maakt schuld

van 31 augustus t/m 29 oktober 2011 
hebben 26 kinderen en 2 leraressen 
uit Postavy (regio vitebsk) de tijd 
van hun leven gehad in Hoogeveen. 
De kinderen waren ondergebracht 
bij 21 gastgezinnen. Dat we met een 
liefdevolle opvang van de kinderen 
zoveel impact kunnen bereiken blijkt 
wel uit de 2 onderstaande reacties van 
gastouders binnen de eerste dagen na 
aankomst:

“Wat een impact toen we ons 
gastkind mee naar huis namen. Hij 
was helemaal van slag toen hij de 
auto in ging. Ongelooflijk wat er 
allemaal op zo’n jochie afkomt. Moet 
er toch niet aan denken dat een van 
m’n eigen jongens zo’n reis maakt 
en zo ver van huis is. Ons gastkind 

was erg verdrietig, wilde naar mama 
in Postavy. Toen ben ik even alleen 
met hem naar boven gegaan naar 
z’n kamer (die hij samen met onze 
jongste deelt) en daar hebben we 
zijn tas uitgepakt en foto’s van thuis 
gekeken. Zijn t-shirt van Pokemon 
gaf de doorslag. Een pokemonfan 
(net als onze jongens). Snel onze 
eigen jongens erbij geroepen met 
de pokemonspelletjes en het ijs was 
gebroken... lang leve Pokemon, ha 
ha.” 

“Dag 1 was best pittig, onze loge 
was vooral aan het huilen.... en 
ik vond het zo sneu voor hem dat 
ik gezellig met hem mee huilde. 
Gelukkig ontdekten onze kinderen 
dat jongens, waar ze ook vandaan 
komen, gewoon jongens zijn.... Ze 
namen hem mee uit voetballen!  Ik 
dacht gemakkelijk te koken, lasagne. 
Nooit bij nagedacht dat dat voor hem 
een onbekend gerecht zou zijn. Er 
ging met moeite een paar hapjes in. 
Gelukkig is het na een nacht slapen 
een stuk beter! Hij heeft ontdekt dat 
hij speculoospasta op brood erg 

lekker vindt. Ik koos eieren voor mijn 
geld en maakte aardappelen en rode 
kool met een karbonade... Hij at en at 
en at.... Dat maakt een moeder weer 
blij. Verbazingwekkend hoe het na 2 
dagen al zo eigen kan voelen! Hij hoort 
helemaal bij ons gezin. Krijgt gewoon 
een knuffel als hij is gevallen.... 
Wat ik het meeste mis is dat ik hem 
niet net als mijn eigen kinderen een 
verhaaltje kan voorlezen voor het 
slapen gaan.... Dat en meer kennis 
van de Russische taal. Mochten we dit 
ooit weer doen wil ik zéker een cursus 
Russisch volgen van te voren.... “

en dit is waar we het allemaal voor 
hebben gedaan: kinderen zich thuis 
laten voelen in een vreemd land, bij 
vreemde mensen die een vreemde 
taal spreken. Maar de taal van liefde 
vervaagt alle grenzen. 

taal der liefde vervaagt grenzen

Werkgroep Hoogeveen
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Hartelijke groeten vanuit het 
Westland, (naast rotterdam)
Werkgroep Westland is momenteel 
volop in de voorbereiding een 
groep kinderen uit regio Brest naar 
Westland te halen. Dit zal gaan 
gebeuren in de periode april en 
mei 2012. Dit doen we onder meer 
door via lokale acties en door onze 
netwerken bedrijven en instellingen 
stimuleren ons te sponsoren. Ook 
maken we reclame via lokale media 
en via onze website.
Dus onze werkgroep is volop in 

beweging. Tevens hebben via onze 
penningmeester vanuit een school 
in Maassluis een aantal stoelen en 
tafels aangeboden gekregen, deze 

slaan we op en worden door srK 
weer opgehaald als zij dit aan ons 
doorgeven.
vanuit het Westland is dit op het 
moment alles wat wij te melden 
hebben.

Peter van antwerpen
voorzitter srK Werkgroep Westland
www.ruslandkinderhulpwestland.nl 
(een mooie nieuwe website)

spaar mee voor een volle bus!

Werkgroep Westland

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

rAbobAnKreKenIng:
3166.27.739 t.n.v. st. rusland Kinderhulp

DoelstellIng:
srK ondersteunt mensen, die leven onder druk van 
omstandigheden in landen, die nog lang de sociaal 
economische gevolgen en effecten op voeding en 
gezondheid ondervinden van de ramp bij Tsjernobyl. srK 
werkt vanuit een Bijbelse grondslag primair voor kinderen 
en de gezinnen waarin zij leven, voor ouderen, invaliden 
en zieken die deze steun in het bijzonder nodig hebben.

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
5. green Cross, Belarus

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, 
 anneke Zomer, ronald Kroesen
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,
 jan Zondag en roelien Koekoek

ADVIesorgAnen:
Ambassade van Wit rusland ‘s gravenhage
Assurantiekantoor Mulderij bV Hollandscheveld - (verzekeringen)
AlFA Accoutants bV Hoogeveen - (advies tegen betaling en belasting aangifte)
De jong en laan belastingadviseurs Hoogeveen

ja, ik wordt donateur en steun kinderen in nood middels onderstaande 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!! ons e-mailadres: info@ruslandkinderhulp.nl

 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

www.ruslandkinderhulp.nl altijd actuele informatie

✁

Donateur worden

Het was begin 2011 dat Henriette, 
mijn vrouw, op een dag zei: “Zou 
het niet leuk zijn om ook eens een 
russisch kindje in huis te nemen 
en gastgezin te zijn? “ Dit alles 
dankzij onze vrienden die uit een 
gezin komen waar dit al jaren de 
gewoonste zaak van de wereld is. 
Na het even een poosje te hebben 
laten zakken, hebben we toch 
besloten om ons op te geven als 
gastgezin. Zou ook wel een leuke 
ervaring zijn voor onze dochter (11) 
en zoon (7). 

Zo gezegd, zo gedaan…..voor we het 
wisten was er de eerste informatie 
avond, en wat ons die avond 

voorgeschoteld werd heeft diepe 
indruk gemaakt en waren we nóg 
vastbeslotener geworden om dit te 
doen. Op het eind van die eerste 
avond vertelde Klaas Koops iets 
over de kernramp en de gevolgen 
daarvan. Natuurlijk wisten we daar 
wel iets van want je gaat je erin 
verdiepen. Maar één ding is tot op 
de dag van vandaag bij me blijven 
hangen. Ook al wist ik toen nog niet 
dat dit een heel andere betekenis 
zou krijgen.
“Ze zijn echt niet besmettelijk hoor, 
die kinderen. je krijgt er niets van” 
aldus Klaas Koops. 
Welnu, ik kan u vertellen: 
“Dat zijn ze wel….!!!”

Hoe het verblijf van de kinderen 
hier is gegaan weet u waarschijnlijk 
allen maar al te goed. en dat onze 
“Wit-russische dochter” Masha 
een onuitwisbare indruk heeft 
achtergelaten, hoef ik vast niet uit 
te leggen. 
Dit hele avontuur wat bij ons een 
beetje terughoudend begon is nu 
uitgedraaid op een doelstelling 
voor mijn verdere leven. Ik heb 
me aangemeld bij srK om mee te 
helpen. Fantastisch om die blije 
gezichten te zien als de kinderen/
gasten weer worden herenigd met 
hun Nederlandse families. 
Het zijn deze dingen bij elkaar wat 
het werk van stichting rusland 
Kinderhulp zo bijzonder maakt. 
een initiatief wat door een gezin is 
opgepakt zo’n 20 jaar geleden nu, 
en wat is uitgegroeid tot wat het op 
de dag van vandaag is.
Zo is me het afgelopen jaar heel 
duidelijk geworden dat deze 
kinderen wel degelijk besmettelijk 
zijn. Maar op een heel andere manier 
dan ik toen op die informatieavond 
in februari 2011 had kunnen denken.

ronald Kroesen
Hollandscheveld

“Ze zijn niet besmettelijk hoor…..”

Werkgroep Hollandscheveld
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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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