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Van 18 tot en met 21 oktober waren 
we met meer dan 250 deelnemers uit 
een groot aantal Europese landen 
bij elkaar om te praten over onze 
plannen en mogelijkheden voor de 
toekomst.

We spraken over: 
• nut en noodzaak van alternatieve 

energiebronnen
• moet je verder met kernenergie 

wanneer er andere mogelijkheden 
zijn 

• de omstandigheden van de 
liquidatoren die 26 jaar geleden 
een veel grotere ramp hielpen 
voorkomen

• de programma’s voor de kinderen
• de forse problemen rond visums
• het belang van samenwerking
• de enorme kansen voor de jonge 

generatie in Wit Rusland en Oe-
kraine met hun grote netwerk aan 
internationale contacten, hoe we 
van elkaar kunnen leren enz. 

IBB-Dormund had er weer voor 
gezorgd dat alles perfect geregeld 
was en dat we het maximale konden 
halen uit de conferentie. Dat men in 
Duitsland het belang van ons werk 
ziet werd nog eens onderstreept door 
de aanwezigheid van de president 
van Brandenburg, een minister 

van Nordrhein Westfalen en een 
ontvangst van een delegatie bij de 
Bundestag.
Hartverwarmend is het ook wanneer 
wij ons met al die mensen uit ver-
schillende landen op zondagmorgen 
tijdens een viering verbonden mogen 
weten met elkaar en in het bijzonder 
met de mensen in gebieden rond 
Tsjernobyl. 

Een dienst die wij afsloten met:
„Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen“.

Geef ze leven ..
In 1997 is in Borovlany, zeven 
kilometer buiten Minsk, een 
oncologisch kinderziekenhuis 
gebouwd. Dit is gerealiseerd met 
geld uit het buitenland, vooral de 
Oostenrijkse regering heeft daar 
een groot aandeel in gehad. Het 
oncologisch kinderziekenhuis 
heeft zich gespecialiseerd in het 
behandelen van kankerpatiënten. 
Dit centrum behoort tot de drie 
grootste centra voor oncologie ter 
wereld. Ten gevolge van de ramp met 
de kerncentrale in Tsjernobyl is het 
aantal kinderen met verschillende 
soorten kanker nog steeds veels te 
hoog.

Geef ze een bed ..
Het oncologisch ziekenhuis heeft 
te kleine capaciteiten, met name 
de dagopvang is een schrijnend 
probleem geworden. In de omgeving 
is geen Ronald Mc Donald huis of een 
andere vorm van logeermogelijkheid. 
Het gevolg is dat nabehandeling 
en controles niet kunnen worden 
uitgevoerd. De ouders en doctoren 
zien geen uitweg. Kortom de huidige 
capaciteit is ontoereikend, er zijn veel 
meer bedden nodig. 
Bij binnenkomst in het oncologisch 
centrum springt een grote 
wandschildering in het oog. Het 
is een boom vol met gekleurde 
handafdrukken. Alle kinderen die 
een behandeling hebben ondergaan 
en het oncologisch centrum verlaten 

plaatst zijn of haar hand in de 
boom, dit symboliseert de hoop 
op een nieuwe ’gezonde’ toekomst. 

Geef ze een huis ..
Nu is er de mogelijkheid om bij 
het centrum zogenaamde tijdelijke 
huizen te plaatsen. Dit zijn 20 units 
die in één dag geplaatst kunnen 
worden, elk met twee verblijf ruimtes 
met twee bedden. Dit is natuurlijk 
een unieke kans die wij met beide 
handen moeten aangrijpen. Want 
op deze manier kunnen wij de zo 
hard getroffen families, waarvan de 
ouders verantwoordelijk zijn voor de 
verzorging van hun zieke kind, enorm 
helpen. Ziekte in het gezin betekent 
niet werken en geen werk is geen 
inkomen. Een snellere behandeling, 
vergroot de kans op genezing.

Geef ze een kans .. 
Om tijdelijke huizen te realiseren 
en de benodigde gelden hiervoor 
bij elkaar te krijgen, hebben al de 
Europese hulporganisaties de handen 
ineen geslagen. Rusland Kinderhulp 
wil zich inzetten om voor een 

Nederlandse bijdrage te zorgen. Het 
zal toch prachtig zijn dat wij minimaal 
één unit  kunnen plaatsen van ‟ 
20.000, nog veel mooier zal het zijn 
dat wij er twee kunnen plaatsen. 

Oproep tot samenwerking ..
Wij willen graag samen met de 25 
werkgroepen en 5.000 gastouders 
donateurs de handen ineen slaan om 
dit te verwezenlijken. De boom van 
hoop heeft namelijk nog plaats voor 
heel veel handen. 

Voorwoord

januari 2013 - verschijnt 1x per jaar

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. er

g

EUROPESE PARTNERSCHAPSCONFERENTIE IN BERLIJN

“Grenzen overwinnen”

Stichting Rusland Kinderhulp
Klaas Koops 



4 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 5

Helpen doe je door...  

Een kind financieel te steunen

Ontvangst in 
Bundestag
Oliver Kacmarek (lid van de Deutsche Bundestag voor 
de SPD): “Het werk van de Tsjernobylinitiatieven zet de 
standaard voor Europese solidariteit”. 19 oktober zijn we 
al om 7 uur op weg naar de Duitse Bundestag voor een ge-
sprek met vertegenwoordigers van alle grote partijen in 
het Duitse parlement. Klaas Koops, Jan Zondag en Geert 
Metselaar maken deel uit van deze delegatie. Wij spraken 
onder andere over financiële steun die wij zouden mogen 
verwachten vanuit de landen en vanuit Europese fondsen.

Een samenvatting uit de persverklaring die goed aangeeft 
waar het om gaat: 

Peter Junge-Wentrup, CEO van de IBB Dortmund, merkt op 
dat Duitsland deelneemt met 56 miljoen euro in het nieuwe 
miljarden project voor de sarcofaag. “Als Duitsland bereid 
is om te helpen dan moeten we niet alleen investeren in 
gebouwen, maar ook in mensen.” Een klein percentage van 

het Duitse deel kan een groot effect nu in de handen van de 
Europese Tsjernobyl initiatieven.  De op een breed terrein 
actieve organisaties, die na Tsjernobyl zijn opgericht in veel 
Europese, zijn door hun structuur van vrijwilligers in staat 
om de steun rechtstreeks naar de mensen te brengen zonder 
noemenswaardige administratieve inspanning.

 “We horen van tijd tot tijd dat de EU zoekt naar mogelijkhe-
den om de mensen in Wit-Rusland te bereiken”, ondersteunt 
Geert Metselaar, woordvoerder van de Stichting Rusland 
Kinderhulp de woorden van Junge Wentrup: “We doen dit 
werk al jaren en met veel succes. En de jonge generatie 
verwacht onze hulp.“

“We hebben allemaal met ons werk laten zien dat het ver-
enigd Europa iets wonderbaarlijks en overweldigens is en 
we willen jonge mensen inspireren”, zegt Matthias C. Tum-
pel, voorzitter van de IBB Dortmund. “Dit Europese netwerk 
is een bron van kracht, die ondersteuning verdient.”
“We weten dat jullie veel voor de mensen in de samenleving 
in beweging kunnen zetten”, bevestigde Oliver Kaczmarek. 
“We willen de deuren openen voor jullie wensen en willen 
graag met jullie daarover in gesprek blijven”.

In 2013 zullen vertegenwoordigers van European Chernobyl 
Network contacten leggen met verschillende regeringen in 
de Europese landen en met het Europees parlement in Brus-
sel. IBB Dormund coördineert dat voor een belangrijk deel 
en SRK zal daar zeker ook een rol in gaan vervullen. Eerst 
maar eens kijken of wij bij onze volksvertegenwoordigers 
dezelfde warme betrokkenheid kunnen bewerkstelligen dan 
die wij ondervonden hebben op de vroege morgen in Berlijn.

 
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

 Uw  
gift?

het Duitse deel kan een groot effect nu in de handen van de 
Europese Tsjernobyl initiatieven.  De op een breed terrein 
actieve organisaties, die na Tsjernobyl zijn opgericht in veel 
Europese, zijn door hun structuur van vrijwilligers in staat 
om de steun rechtstreeks naar de mensen te brengen zonder 
noemenswaardige administratieve inspanning.

 “We horen van tijd tot tijd dat de EU zoekt naar mogelijkhe-
den om de mensen in Wit-Rusland te bereiken”, ondersteunt 

Pieter Omtzigt
Na de beslissing van de CDA bestuur om Pieter op een onverkies-bare plaats te zetten leek er niet veel kans dat wij hem nog terug zouden zien in de politiek. 36.750 kiezers beslisten anders.Pieter Omtzigt is nu “comeback kid” met een zware portefeuille op het gebied van pensioenen, Europa, buitenlandse zaken en fiscale zaken. SRK is daar heel blij mee.  Niet alleen voor hem maar ook voor onze organisaties en de kinderen in Belarus. In de momenten waarop de uitwisseling van de kinderen aan een zij-den draadje hing hebben wij enorm veel gehad aan zijn adviezen en  zijn ondersteuning. Pieter mag er trouwens op rekenen dat wij hem in het komende jaar nog hard nodig zullen hebben. Wij willen immers voor “onze kids ook een comeback”.

Politiek

Europese aandacht 
voor de gevolgen van Tsjernobyl 

Actieweek  21 tot en met 28 april.
Samenwerken op Europees niveau betekent ook meewer-
ken aan internationale programma’s.Met name in Duitsland 
wordt veel aandacht besteed aan het in herinnering houden 
van de ramp in Tsjernobyl. Een ramp die zoveel groter had 
kunnen zijn wanneer mensen daar, al dan niet onwetend, 
zich niet met hun leven en gezondheid ingezet hadden om 
de brand te bestrijden.

In Engeland wordt aan de ramp vooral aandacht besteed 
om te wijzen op de gevaren van kernenergie en het niet 
zorgvuldig genoeg omgaan met bewerking van radioactief 
besmette materialen.

Voor ons geldt meer dat wij bij de kinderen die wij uitnodi-
gen en de projecten die we opzetten geconfronteerd worden 
met mensen die in hun dagelijkse bestaan de gevolgen van 
de ramp ondervinden op gebied van sociaal economische 
omstandigheden, de psychologische effecten enz.
In ieder geval zijn de mensen van het eerste uur, de 
liquidatoren, vanuit elk gezichtspunt de ooggetuigen die 
ons kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt en hoe 

ingrijpend dat is geweest voor henzelf, hun gezinnen en 
hun omgeving.

Wij hebben daarom in internationaal verband besloten om 
de week waarin 26 april valt uit te roepen tot actieweek. 
Daar willen wij aan mee doen. Een goed aanknopingspunt 
is zeker het in contact brengen van deze liquidatoren met 
onze Nederlandse mensen die actief betrokken zijn geweest 
bij grote rampen.  Ook zij kwamen in omstandigheden waar 
direct gehandeld moest worden en waar je pas achteraf van 
kon zeggen of je het allemaal goed gedaan had.
Het is onze bedoeling om in die week één of twee liqui-
datoren naar Nederland te laten komen en voor hen een 
programma op te zetten waarin zij hun verhaal kunnen 
vertellen. Wij zijn daarover in contact met nationale 
brandweerorganisaties. Ook voor onze werkgroepen zijn 
er mogelijkheden. Wilt u in die week van april een activiteit 
opzetten om aandacht te besteden aan jullie werk dan is 
het nu nog mogelijk om daarbij ook een ooggetuige van de 
ramp in Tsjernobyl te betrekken.

U kunt zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat.

ACTIE WEEK 
26 april, herdenken we alle
rampen met Kernenergie. 

van links naar rechts: Jan Zondag, Klaas Koops en Geert Metselaar

Be active! 
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De ervaring in Nederland

Door Bernhardus Annen

Deze week zijn er negen dames, 
doctoren en verpleegkundigen, uit 
Wit Rusland te gast in Hoogeveen. 
Voor hen is het een werkbezoek, 
gericht op het vergaren van kennis. 
Alle dames zijn werkzaam in Minsk, 
de hoofdstad van Wit Rusland, in 
een hospice, een huis waar mensen 
komen om te sterven omdat ze zich 
in hun laatste levensfase bevinden. 
De hospice waar ze werken is voor 
zowel volwassenen als kinderen en 
is voor zo’n 1,4 miljoen inwoners van 
de stad bestemd. Er is dus sprake 
van een enorme ondercapaciteit.  
Met name de groep kinderen is er 
oververtegenwoordigd. Dat komt 
door de kernramp die zo’n 25 
jaar geleden in Tsjernobyl heeft 
plaatsgevonden. Kinderen zijn daar 
nu nog vaak de dupe van.
De dames kwamen via de Stichting 
Rusland Kinderhulp met de vraag om 
te kijken of er mogelijkheden zijn 
om kennis uit te wisselen wanneer 
het gaat om palliatieve zorg. De 

Stichting Rusland Kinderhulp 
pakte dit op en heeft dit bezoek 
georganiseerd. Gecombineerd met 
een reeds geplande busrit richting 
Nederland, en opvang van de dames 
bij gastgezinnen, zorgt er voor dat 
de kosten in de hand zijn te houden. 
Ook de hulp van andere vrijwilligers 
maken daar deel vanuit.
Gisteren bezochten de medici 
Weidesteijn om daar te kijken naar 
de zorg die daar gegeven wordt 
aan cliënten. Het programma voor 
de dames is vol. Vandaag hebben 
ze gekeken bij Icare om te zien hoe 
de thuiszorg is georganiseerd en 
gekeken is naar de mogelijkheden 
die er zijn in verband met de 
palliatieve zorg. Morgen zullen 
de dames de gespecialiseerde 
afdeling oncologie bezoeken in het 
UMCG. Deze afdeling zal natuurlijk 
hun interesse vast hebben omdat 
het merendeel van de gasten 
in hun hospice daar verblijft 
vanwege kanker. Ook hebben 
ze een presentatie gehad over 
de gewoonten en regelgeving in 

Nederland wat betreft palliatieve 
zorg, en euthanasie in het bijzonder. 
Sommige dames vertelden vooraf 
dat ze het idee hadden dat de 
palliatieve zorg zo was geregeld dat 
“met één telefoontje” euthanasie 
geregeld zou zijn. Dat beeld is 
duidelijk weggenomen en het beeld 
was na de uiteenzetting voor de 
dames een stuk duidelijker. Voor 
de dames zit er nog een training 
aan te komen. Met een deskundige 
gaan ze werken aan het houden van 
slecht nieuws gesprekken. Volgens 
de artsen en verpleegkundigen uit 
Belarus is de kans groot dat daar 
hier meer kennis over is. Ook kunnen 
Nederlandse collega’s leren van hun 
Wit Russische collega’s. Zo blijkt dat 
men in Belarus veel verder is met het 
ontgiften na een chemokuur. Voor 
deze Wit Russische bezoekers is 
het geen feestelijk uitje. Gemiddeld 
verdienen de dames zo’n € 200,00 
per maand. Tijdens dit bezoek staat 
hun loonbetaling stil en wordt van 
hen verwacht dat ze het uit eigen 
portemonnee betalen.

Wit Russische medici bezoeken 
Hoogeveense instellingen

1. Примак Юлия -психолог 
Взрослого Хосписа/ 
Я получила огромное количество 
полезной для работы информации, 
«потрогала»  и увидела, как это 
можно использовать в своей 
повседневной деятельности. Мы 
ведем много ненужной документации, 
а на действительно необходимые 
вещи не остается времени. Я 
буду искать пути исключения из 
работы лишних бумаг либо пути 
минимального их использования. 
И хоть я не увидела ни одного 
живого психолога, я поняла систему 
оказания психологической помощи 
в Голландии. Она сильно отличается 
от психологического сопровождения 
паллиативных пациентов в Беларуси. 
Я надеюсь, что смогу увидеть 8 
часовой рабочий день специалиста-
психолога, методы и особенности 
оказания психологической помощи. 
Так как я работаю с волонтерами, 
обмен опытом в этой сфере 
очень важен: пути организации 
волонтерской службы, составление 
графика посещения, обучение, 
тренинги с волонтерами по 
определенной тематике, помещение 
для волонтеров.
Но самое главное: мы нашли новых 
друзей, которые за короткое время 
стали родными и близкими для нас!!!

Primak Julia -psycholoog Volwassen 
Hospice.
Ik heb enorm veel nuttige informatie 
gekregen, Ik ben “geraakt” en heb 
gezien hoe ik zaken kan gebruiken 
in mijn dagelijkse praktijk. Wij 
maken veel onnodige documentatie, 
maar voor echte nuttige dingen 
hebben wij geen tijd.  Ik zal zoeken 
naar mogelijkheid om onnodige 
papierwerk te af te schaffen of in 
ieder geval tot een minimum terug te 
brengen. Hoewel ik heb geen echte 
psycholoog gezien, heb ik begrepen 

hoe het systeem van psychologische 
hulpverlening is geregeld. Hebben 
door gekregen hoe het werkt. Ik zou 
willen toch graag een hele werkdag 
van 8 uur meelopen met Nederlandse 
psycholoog/ specialist. Dat verschilt 
veel van de begeleiding van palliatieve 
patiënten in Wit-Rusland.  Ik zou het 
werken met methodieken willen zien 
hoe de psychologische hulpverlening 
precies in elkaar wordt geboden. 
Ik heb gezien hoe samen gewerkt 
wordt met vrijwilligers. Ik wil graag 
ervaringen delen. Het is belangrijk om 
te weten van de mogelijkheden voor 
organisaties om met vrijwilligers te 
werken, bezoekschema op te stellen, 
welke leerprocessen en specifieke 
trainingen er zijn voor  vrijwilligers. 
En welke werkruimten vrijwilligers 
hebben. Maar aller belangrijkste: wij 
hebben nieuwe vrinden gevonden, 
die in zeer korte tijd zijn zoveel als 
naasten/familieleden voor ons zijn 
geworden!!! 

2. Зуева Ирина, медсестра Детского 
Хосписа 
Очень приятна улыбчивость и 
открытость людей, я научилась здесь 
улыбаться просто так. Мне близки по 
духу семейные традиции в Голландии, 
некоторые идеи вашей церкви. 
Мне нравится ваше отношение к 
особенным людям, они занимают 
полноправное положение в обществе. 
Очень впечатлила традиция молитвы 
- благодарность перед едой. Я буду 
делать  в своей семье так же!!

Zueva Irina, Verpleegkundige van het 
Kinderhospice:
Heel aangenaam was de vrolijkheid 
en openheid van de mensen. Ik heb 
geleerd hier zomaar te glimlachen. 
Ik voel me betrokken bij samenleving 
en de familietradities in Nederland, 
sommige gebruiken van de kerk. 

Ik vind het leuk hoe jullie omgaan 
met speciale (zieke) mensen, ze 
hebben hier in de maatschappij 
een volwaardige plaats. Heel 
indrukwekkend is de gewoonte van 
bidden - danken voor eten. Ik zal dat 
ook zo doen in mijn gezin!!! 

7.  Лысова Татьяна- медицинская 
сестра отделения выездной службы 
Взрослого Хосписа: 
Наша программа была очень 
насыщенной и впечатляющей.
С одной стороны, мы близко 
познакомились с бытом и традициями 
страны, а с другой стороны, мы 
получили много информации о 
деятельности организации SRK, о 
системе здравоохранения. О законах 
страны. Каждая из этих тем была 
изучена  и рассмотрена подробно. 
Эта поездка оставила много пищи 
для размышления: я пересмотрю весь 
ход своей работы в Хосписе и буду 
стараться применить все полученные 
знания на практике.

Lysova, Tatjana - Verpleegkundig van 
eerste hulp Volwassenen Hospice 
Minsk
Onze programma was heel intensief 
en indrukwekkend. Aan de  ene kant 
wij hebben  de manier van leven en  
de tradities van het land gezien en 
van de andere kant hebben wij heel 
veel informatie gekregen over SRK, 
medische systeem en wetten. Elke 
thema was goed en gedetailleerd 
voorbereid en ingestudeerd. Deze reis 
gaf veel stof om over na te denken: 
ik zal de mijne werkwijze herzien en 
zal mij best doen om alle kennis in 
praktijk te brengen. 
geen vergelijkbare voorziening 
hebben zoals bijvoorbeeld  “Walk 
Inn”. Kan ik er niet omheen:  Over de 
organisatie en over ons programma 
-elke dag was erg productief. 

* Ook de SRK werkgroep Baarn verzorgde een gedeelte van dit project.
De gehele organisatie was in handen van Geert Metselaar.
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Als het kalf verdronken is dempt men nauwelijks de put.

Japan heeft het afgelopen voorjaar de laatste van de  54 kerncentrales die het land 
bezit stilgelegd. Alle centrales werden onderworpen aan een grondige inspectie. 
Inmiddels heeft men aan het einde van 2012 besloten om voor 2040 te stoppen 
met het gehele kernenergieprogramma. Het land is voor 28% afhankelijk van 
kernenergie. Desondanks denkt men in Japan om met nieuwe technieken en 
alternatieve energievormen 28% aan kernenergie te kunnen vervangen. De ramp met 
de kernreactor in Fukushima heeft mede tot nieuw inzicht geleid op het gebied van 
energiewinning.

Na de ramp in Tsjernobyl in 1986 zou je in Belarus een soort gelijke reactie mogen 
verwachten. Niets is minder waar. Tsjernobyl en Fukushima leiden in Belarus tot 
het voornemen om in de komende jaren een eigen kerncentrale te bouwen. De nog 
altijd aanwezige radioactiviteit in het land waardoor relatief veel mensen lijden 
aan schildklier problemen, baarmoeder klachten en vormen van kanker, worden 
veronachtzaamd. De kosten voor de bouw van een kerncentrale zijn hoog en zullen 
hopelijk niet kunnen worden opgebracht. Er negatief over praten wordt al gauw 
opgevat als politieke bemoeienis van buitenaf.

Naast Japan is men ook in Duitsland tot de conclusie gekomen dat kernenergie een 
ongezonde bezigheid is. Duitsland zal voor 2022 al zijn zeventien kerncentrales 
sluiten. Het land heeft sinds een aantal jaren hard gewerkt aan alternatieve schone 
energie waaronder windturbines in het landschap en 
zonnecollectoren op veel Duitse daken. Laten we hopen 
dat alle landen in de wereld, incl. Belarus het Duits- 
Japanse  voorbeeld zullen  volgen.

Kernenergie, nee bedankt!

Zal Belarus het ooit 
nog gaan leren?

Bron:360 Magazine

Een Zwitsers laboratorium heeft gevaarlijke 
Europese groenten gevonden tijdens 
verscherpte controles wegens de kernramp 
in Fukushima. Dat meldt de website 
360magazine.nl. Sinds de kernramp in 
Fukushima draait het Kantonale Labor in 
Zürich op volle toeren. Het voedsel uit het 
getroffen gebied in Japan is veilig voor 
menselijke consumptie. Maar bij het testen 
van groenten en fruit op radioactiviteit zijn 
twee besmette partijen champignons uit 
Oekraïne ontdekt. Deze radioactiviteit is 
afkomstig van de kernramp in Tsjernobyl. 

Het ecosysteem heeft nog steeds last van 
het gevaarlijke Cesium-137, dat daarbij is 
vrijgekomen.

De Zwitserse onderzoekers zijn 
geschrokken van de testresultaten, schrijft 
de Tages-Anzeiger. Het ging om een 
steekproef van 14 partijen, waarvan in 
totaal tien ton de normen voor radioactieve 
straling overschreed. In Oekraïne waren 
deze champignons wel goedgekeurd voor 
de export.

onderzoekers ontdekken vracht in Fukushima
Champignons uit Oekraïne 
radioactief, 25 jaar na Tsjernobyl
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Natasha van’t Boveneind-Vrubleuskaya is arts 
tuberculosebestrijding bij de GGD in Den Haag en 
afkomstig uit Wit-Rusland. Vandaar haar betrokkenheid 
bij dit onderwerp. Zeker na een bezoek aan de TBC 
klinieken in Wit-Rusland, waar patiënten onder slechte 
omstandigheden worden geholpen de ziekte te 
overwinnen. In de klinieken is behoefte aan vrijwel alles 
wat je nodig hebt voor een goede opvang en verzorging 
van patiënten.  Doordat in Nederland weinig tuberculose 
voorkomt, neemt de expertise van professionals op het 
gebied van tuberculose af. Om deze reden hebben wij een 
project van samenwerking opgestart met als deelnemers 
de Afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD Den 
Haag, de Nederlandse Stichting Rusland Kinderhulp 
(SRK), het Republican Scientific and Practical Center for 
TB and Pulmonology in Minsk en de TBC universitaire 
kliniek in Grodno, Wit-Rusland. Deze samenwerking 
richt zich op de wederzijdse kennisuitwisseling op het 
gebied van tuberculosebestrijding, wetenschappelijk 
onderzoek en humanitaire hulp. Met collega’s in 
Grodno wordt op dit moment gesproken over een 
lang (1-2 jaar) lopend wetenschappelijk project. Wij 
bieden onze hulp bij de ontwikkeling van Richtlijnen en 
Protocollen, bij het trainen van gezondheidswerkers, 
deskundigheidsbevordering en monitoring van de 
diagnostiek en behandeling.
Als je wilt helpen sta je voor een uitdaging. Wat kun 
je regelen, hoe krijg je de goederen ter plaatse en 
welke bureaucratische drempels zijn er te overwinnen. 
Zo konden we 50 ziekenhuisbedden krijgen van het 
Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, maar hoe krijg je die 

in Wit-Rusland? Via de Wit-Russisch ambassade hebben 
we hulp gezocht en zijn zo in contact gebracht met 
Stichting Rusland Kinderhulp. Met behulp van de SRK zijn 
de bedden zijn nu in Wit-Rusland. 

Met Medisch Centrum Haaglanden hebben wij ook de 
situatie besproken om de medische meubels, die op 
dit moment aan vervanging toe zijn, te krijgen. Om de 
verzamelde goederen naar Belarus te vervoeren, zijn 
wij van plan opnieuw gebruik te maken van de ervaring 
en facilitaire voorzieningen van SRK. SRK verzorgt alle 
transport en bijbehorende documenten die nodig zijn 
tegen kostprijs. Helaas beschikt de GGD niet over de 
genoemde financiële middelen. Wij doen daarom een 
beroep op uw stichting ons financieel te steunen voor 
dit humanitaire project.  Maak een bedrag over op RABO 
rekening 3166.27.739 t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp 
onder vermelding van TBC actie.
Laat ons in dit nieuwe jaar trots terugkijken naar een 
geslaagde actie voor de zieke en hulpbehoevende TBC 
patiënten in Wit-Rusland.

Natasha van’t Boveneind-Vrubleuskaya,
Arts tuberculosebestrijding GGD Den Haag. 

Tuberculose in Nederland is een zeldzame ziekte. Sinds 2005 blijft het aantal nieuwe tuberculose
patiënten stabiel en bedraagt circa duizend patiënten per jaar.  Maar volgens de Wereldgezondheids-
organisatie is 30% van de wereldbevolking met tbc geïnfecteerd. TBC is een van de 3 grootste doods-
oorzaken wereldwijd. Nieuwe, moeilijk behandelbare vormen van TBC maken een opmars. Op dit moment 
hoort Belarus bij de top 27 landen met de hoogste tbc-percentages onder de bevolking. De stijging 
van het aantal patiënten met medicijn resistente tuberculose in Wit-Rusland is alarmerend. Dit heeft 
gedeeltelijk te maken met verslechterende levensomstandigheden, met toenemende sociale ongelijkheid 
en het uiteenvallen van de infrastructuur van de gezondheidszorg, wat onder meer tot een tekort in 
geneesmiddelenvoorziening van hoge kwaliteit leidt. Tegelijkertijd wordt meer tuberculose onder 
zorgverleners vastgesteld.

Zo maar een berichtje? Of een diepe kijk in 
de grote zorgen in Wit-Rusland? Ze bereiken 
ons dagelijks, de berichten over de zorgelijke 
ontwikkelingen in Wit-Rusland. Toch is 
het anders wanneer je ze ontvangt van je 
“eigen” mensen. Van ouders, kinderen, 
juffen en meesters die ooit één of meerdere 
keren via SRK naar Nederland zijn gekomen. 
Zo ontvingen wij recent zo maar het 
onderstaande berichtje. Van een contact uit 
maar liefst 1998. Is het een noodkreet? 

Beste A., mei 2013
Fijn dat wij na al die jaren nog steeds contact 
hebben. Ik denk nu al 15 jaar. En wat bijzonder, 
jij in onderwijs en ik in onderwijs. Er is veel 
veranderd A. in 15 jaar. We zijn blij dat er nu bij 
ons in dorp gas wordt aangelegd. Maar A. veel 
mensen verhuizen. Geen werk hier. Mensen 
zoeken baantje ergens anders. In stad. Dus 
vraag je wel eens voor wie ze gas nog komen 
brengen? Straks moeten we 15 euro per maand 
betalen voor gas. Juist nu ik meer dan helft 
van mijn salaris kwijt ben. Inleveren. Moest. 
Vorige maand kreeg ik nog 400 euro nu is dat 
nog 200 euro. Dat is zwaar voor ons A. Ook 
hebben wij geen vakantie meer. Ze zeggen dat 
salaris voor hele maand is en wij dus ook hele 
maand moeten werken. Dus ben nu iedere dag 
op school ook al is vaak geen werk. Dan maar 
wachten in personeelskamer tot tijd is voor 
naar huis. In kerstvakantie hebben we straks 
alleen echte feestdagen vrij. Rest werken. 
Beste A. Veel veranderd in 15 jaar. De winkels 
zijn vol. Genoeg te koop. Maar wij kunnen niet 
betalen. Ieder dag worden producten duurder. 
Ik vertel je A. wasmiddel van 3 kilo kost nu al 
5 euro en morgen misschien nog veel meer. 
Producten bij jullie vandaan kunnen we 
allang niet meer betalen. Dus dan producten 
van hier. Maar kwaliteit is heel anders. Jij 
weet dat. Onze leiders zeggen we moeten 
geduld hebben. Overal crisis. Dus bij ons ook. 
Misschien volgend jaar beter. Maar A. 200 
euro minder en straks gas betalen is voor ons 
groot probleem. Wij willen net als bij jullie dat 
kinderen studeren. Maar dat is nu alleen nog 
gratis voor goede leerlingen. Kinderen met 
hoge cijfers mogen gratis leren. Kan je kind 
niet zo goed leren,  moet je betalen. En dat 
kan niet. Ik vertel je A. er is veel veranderd in 
15 jaar. Niet veranderd is het leven hier. Nog 
steeds heel, heel moeilijk. Wij zijn blij met 
jullie hulp A. Dank je wel. Wij geven geld voor 
studie van kinderen. Goed? Blijf alsjeblieft 
helpen. Wij houden van jullie. 

Liefs, G.

Blijf ons 
helpen

Ook voor 2013 hebben we met de SRK de 

mogelijkheden besproken voor verdere ondersteuning. 

De grootste behoeften liggen bij de geneesmiddelen, 

mondmaskers en medische goeden, zoals meubels, 

apparatuur en enzovoorts.
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Voor b.v. Spanje is dat de doodsteek 
voor deze projecten. Zij hebben een 
ambassade in Moscou en dat zou dus 
betekenen: eerst een reis naar Moscou 
en dan een reis naar Spanje. Wij 
hoorden dat voor Engeland een visum 
is geweigerd aan een kind dat een 
vinger mist. Je hebt n.l. tien vingers 
nodig voor 10 vingerafdrukken en 
zonder afdrukken van alle 10 vingers 
kom je dus niet in aanmerking voor 
een visum. Wij zijn in samenwerking 
met alle partners binnen het European 
Chernobyl Network hard aan de slag 
om hier een oplossing voor te vinden. 
Het biometrisch visum komt er aan 
maar de manier van uitvoering van die 
regels of uitzonderingen daarop lijken 
juridisch mogelijk te zijn.

Duidelijk is wel: zonder samenwerking 
tussen de Europese Chernobyl-
initiatieven zullen we geen oplossing 
bereiken. In 2012 is op zeer hoog 
niveau overlegd met het Duitse 
Aussenministerium en spraken wij 
daarover met leden van de Deutsche 
Bundestag. In 2013 proberen wij aan 
tafel te komen met de Nederlandse 
minister van Buitenlandse Zaken. 
Het kan en mag niet zo zijn at onze 
kinderen in Wit Rusland op gelijk 
niveau als criminelen en spionnen 
worden behandeld.

Wij hebben trouwens ook nog een paar 
noten te kraken met onze Nederlandse 

regering. Het blijkt dat het overleggen 
van individuele garantverklaringen 
en inkomensgegevens volgens 
Europees recht helemaal niet 
hoeft en ook de Duitse ambassade 
vraagt die informatie niet.
Als  vertegenwoordigers van de 
Nederlandse regering voeren zij uit 
wat die vragen. Nederland vraagt die 
gegevens hen helpt daarmee ons 
werk zo moeilijk mogelijk te maken. 
Inmiddels zit er een nieuwe regering. 
Alle reden om daar in 2013 eens mee 
aan de praat te raken.

Er zijn internationaal afspraken 
gemaakt over de kosten van en visum. 
Dat ligt dus vast. Er ligt niet vast 
hoeveel uitzonderingen je daar op 
mag maken.  Wij zijn als Nederlanders 
heel erg blij met de noodzaak om 
zaken te doen 
met de Duitse 
ambassade. Die is 
in vergelijking met 
andere landen 
heel soepel met 
vrijstellingen 
voor de jongere 
kinderen en 
groepen met een 
humanitair doel. 
Duitsland heeft 
zich ook sterk 
gemaakt om 
visums voor Wit 
Russen kosteloos 

te verstrekken. Daarbij hebben, 
volgens onze informatie, alle andere 
Europese landen hen bij in de kou 
laten staan. Nederland dus kennelijk 
ook. Duitsland verstrekt volgens 
onze informatie nu op grote schaal 
kosteloos nationale visum. 

Ook op dat punt zijn wij niet onder 
de indruk van de Nederlandse 
support voor ons werk. Wij hebben 
begrepen Wit Russische kinderen, 
die via Oekraine een visum moeten 
vragen (omdat zij daar inmiddels 
wonen) niet allen de Schengenkosten 
moeten betalen maar ook nog eens 
30,- administratiekosten. Hoe kun je 
in Europa ook al weer je best doen 
om de hoog geprezen ondersteuning 
van de civiele gemeenschap en de 
bevordering van contacten tussen 
mensen in Oost en West de das om te 
doen. Om het onderkoelt te zeggen:  
Er zijn wel verbeterpunten !

Geert Metselaar 
(adviseur SRK bestuur)

Mensen uit Wit Rusland mogen de 
landen van de Europese landen alleen 
maar binnen komen wanneer zij een 
visum hebben.  Die kinderen die 
naar Nederland komen moeten die 
aanvragen bij de Duitse ambassade. 
Die ambassade vertegenwoordigt 
Nederland in Minsk omdat wij daar zelf 
geen vertegenwoordiging hebben.

Om zo’n visum te krijgen moet de 
mensen een uitnodiging hebben 
en de gastgezinnen moeten een 
garantverklaring tekenen bij het 
gemeentehuis. Wij moeten ook nog de 
inkomensgegevens overleggen. Onze 
Nederlandse regering wil wel 200% 
zeker weten waar de kinderen terecht 

komen, of ze wel onderdak hebben, 
of iemand wel de kosten draagt en of 
iemand wel zoveel geld heeft om dat 
te betalen. 

Wanneer mensen in een hotel 
ondergebracht zouden worden 
dan hoeft dat allemaal niet. Het 
systeem is het systeem. Trouwens 
een visumplicht is er voor om uit 
te zoeken of het wel vertrouwd is 
dat een buitenlander hier naar toe 
komt zonder kwade bedoelingen.  
Afgezien of een crimineel of spion 
zich iets zal aantrekken van een 
visumplicht of geen wegen zou weten 
te vinden omdat buiten goedwillende 
gastgezinnen om te regelen feit is 
een feit: om spionnen, criminelen en 
illegalen buiten te poort te houden 
worden ook Tsjenobylkinderen 
over dezelfde kam geschoren. 
Internationaal zijn we actief om tussen 
de oren van politici en ambtenaren te 

krijgen dat Tsjernobylkinderen geen 
criminelen zijn.

In de EU is afgesproken dat de visums 
zullen moeten worden voorzien van 
biometrische informatie (iris-scan 
en vingerafdrukken). Dat komt er 
binnen een paar jaar aan. Dat zou 
betekenen dat kinderen eerst voor hun 
aanvraag naar Minsk moeten voor het 
verzamelen van die gegevens. (Blijkt 
dat niet in één keer te zijn gelukt ook 
nog een keer terug komen). 

En dan nog een keer het paspoort met 
het visum ophalen. Dat wordt een ramp 
voor kinderen uit de armere gezinnen 
of grotere afstand van Minsk.

Visumproblematiek, 
maakt geen verschil tussen 
Tsjernobylkind of crimineel

 “TSJERNOBYL-KINDEREN

ZIJN GEEN CRIMINELEN”

HET KAN NOG ERGER 
INVOERING 2015

DE PROBLEMEN DIE 

NEDERLAND VEROORZAAKT

KOSTELOZE VISUMS VIA 

DE DUITSE AMBASSADES, 

VOOR HOE LANG DAN NOG?
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SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  Voor b.v. Spanje is dat de doodsteek SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  Voor b.v. Spanje is dat de doodsteek 

voor deze projecten. Zij hebben een SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  voor deze projecten. Zij hebben een 
ambassade in Moscou en dat zou dus 

SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  
ambassade in Moscou en dat zou dus 

regering. Het blijkt dat het overleggen SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  regering. Het blijkt dat het overleggen 
van individuele garantverklaringen SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  van individuele garantverklaringen 
en inkomensgegevens volgens 

SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  
en inkomensgegevens volgens 

te verstrekken. Daarbij hebben, SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  te verstrekken. Daarbij hebben, 
volgens onze informatie, alle andere SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  volgens onze informatie, alle andere 
Europese landen hen bij in de kou 

SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  
Europese landen hen bij in de kou 

SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  SKR  Nederland  Tsjernobyl verschil  afspraken  regering  ambassade  

!

Geert Metselaar in discussiepanel over visa wetgeving.
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Planning van de kinderen 
Voor kortere perioden kan worden overlegd, maar de project prijs daarvoor zal 
hoger zijn.

Kerstkinderen opgave tot 30 augustus 2013

Nieuw:  Groepen die hier één maand verblijven met herstellende kanker patientjes, 
tijdens de vakantieperiode. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier!

 2013 Periode Kinderen komen uit

? dec –  febr 
Barneveld 20 maart 19 april kinderen met kankerverleden
? febr – april   
Koekange 18 april –  13 juni Gomel obl 
Vakantiekinderen Bus 6121 - 8122  
Hollandscheveld 29 aug - 13 okt Krasnapolije 
? 5 sept – 27 okt 
Kerstkinderen kerstvakantie 2012

De vraag blijft hoe lang kunnen we door gaan met het nodigen van groepen 
kinderen? Tijdelijk reserveren blijft een must. 

 2014 
? dec – febr 
Stiens 6 maart  –  12 april Dribin, Mixeevka
Meppel 11 april – 5 juni Gomel obl 
Vakantiekinderen Bus 6121 – 8122
Westland 27 Augustus – 19 okt Brest obl
Den Ham 18 okt –  13 dec Chasniki
Kerstkinderen kerstvakantie

 Busnr aankomst vertrek

60131 5 juni* 4 juli
60132  12 juni* 11 juli
60133 19 juni* 18 juli
60134 26 juni* 25 juli
70131 3 juli* 1 augustus

Busnr aankomst vertrek

70132 10 juli 8 augustus
70133 17 juli 15 augustus
70134 24 juli 22 augustus
80131 31 juli 29 augustus 
80132 7 augustus 29 augustus

 Busnr aankomst vertrek

120131 21 december 5 januari

Kosten van diverse aktiviteiten
1.  Een groep kinderen,  

PROJECT KOSTEN € 7.500  
(niet aansluitend € 9.000)  

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

3.  Enkele reis € 90  
€ 110 voor niet donateurs

Op deze plaats kan een werkgroep 
een groep kinderen reserveren.

Schema van de pendeldiensten vanuit 
Nederland (onder voorbehoud)

Vertrek Aankomst
27 april 4 mei EXCURSIE BERGENTHEIM/MEPPEL

7 september 13 september
11 oktober 18 oktober
19 oktober 26 oktober

Excursiereizen en 
groepsreizen 2013

Niet alleen uw familie, school bezoe-
ken maar iets zien van Wit Rusland!

1. Vakantie tocht, verblijf aan het 
mooiste meer in Belarus? 2. Alle door 
uw zelf uitgezochte bezienswaardig-
heden kunnen worden bezocht? 3. Het 

onder begeleiding bezoeken van uw 
familie? en daarna Minsk te bezoe-
ken? 4. U wenst te worden opgehaald 
uit Riga? uit Moskou? alleen uw trein 
tickets regelen? 5. U wenst tijdens uw 
verblijf vergezeld te worden door Duits 
of Engels sprekende tolk. 6. U wenst 

alle meren, musea, nationaal ballet te 
bezoeken? 7. U geeft uw verlanglijstje 
en onze medewerkers gaan uw reis 
verzorgen en begeleiden. 

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

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

Dit jaar ook korte verblijfsperiodes! 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 
ZOMERKINDEREN

mogelijk tot 30 maart 2013

HP receives hum.requests but 
mostly from organizations. 
Such kind of request w’ve 
never got.

There are a lot of telephone 
calls from parents who like to 
rehabilitate their children in 
Holland. According out rule we 
can’t do it.

HP has 2 letters of private 
reguests:
1. Romanchul Lidiya - an 
invalid, pensioner - asked for 
money, food
2. Lebedeva Danyta - an 
invalide - asked for ortopedical 
matras, electrical
invalide chair, dress and food.

For both of them food parcels 
were given on the 01.11.2012. 
As for reguests from 
organizations we include them 
during distribution free given 
human. loads.

Dear Klaas,
as I promised here it is stiries about 
people who real need help.
 
1. Romanchuk Lidiya   - a lady of 82. 
She lives in v.Gorodishche Minsk ray
in 2-roomed flat. She is a pensioner 
and invalide. 2 her sons live together

with her. One is 55 years old, he is 
invalide and can’t work. His family 
refuses  to live together with him. 
The second son is 52 years old. He 
doesn’t work and drank alcohol in 
the past. Now he is so sick that’s 
why stop with drinking. The size of 
pension of Lidiya is about 170 euro 
per month. She spends all money to 
buy medicine and food for herself 
and her sons. This family ask for 
food, for dress, footwear, even 
furniture. HP gave a food parcel to 
this lady in October and we made a 
photo.
 
2. Mezhevich Alevtina, 65 years old.
She lives in Mogilev in 1-roomed flat 
together with her daughter Olga of 
40 years old.
Olha is invalide from her birth. 
Her diagnosis  is “idiot”. It means 
that she can’t speak, can’t go, can’t 

understand anything and anybody.
This family needs everything.
 
3. Oginova Nataliya  - 55 years old, a 
pensioneer. She lives together with 
her daughter Alesiya of 29 years old 
and her mother mother of 72 years 
old. The daughter Olesya is invalide 
from her childhood. Her diagnosis 
is oligophreniay. All 3 of tem need 
food, dress, footwear.
 
4. Lebedeva Danuta of 52 years 
old. She lives in Minsk. She is an 
invalide. Her diagnosis is disease 
of bones. She sent to HP request 
for dress, ortopedical matrats and 
for an electrical invalide chair 
(35 santimetres wide of seat).
 
Gr. T

Hulpkreten  vanuit Chernobyl

Vanaf 1 januari 2015 nieuwe Visum eisen van Europa van kracht. 
We verwachten dan grotere belemmeringen!Hulpgoederen

voor Wit Rusland
In 2012 hebben wij 6 vrachten  met hulpgoederen kunnen brengen 
naar Wit Rusland. Vaak word gevraagd is het nog nodig om goederen 
te brengen. Diegene die bezoeken heeft gebracht aan Wit Rusland en 
de situatie ter plekke heeft gezien weet dat hulp nog steeds nodig 
is. Ouderen tehuizen die maar zien moeten hoe ze aan kleding en 
schoenen komen, ook Internaten hebben een te kort aan kleding en 
schoenen. Het schoolmeubilair wat in Nederland niet meer gebruikt 
word krijgt een heel goede bestemming in Wit Rusland. Ook is er 
een vracht ziekenhuis bedden naar Wit Rusland gegaan. Veel van de 
goederen heeft al een bestemming voordat het geladen word, vraag en 
aanbod proberen wij bij elkaar te brengen. 

?

Wit Russische kinderen

kunt u als ex-gastouders 

opnieuw uitnodigen!

Voedsel-
pakketten!

Nodig voor de 

armsten van armsten!

Woord en daad: 

geef hun te eten!
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Wij hebben het financieel verslag 2011 
afgerond en behandeld en ter controle 
aangeboden aan de kascommissie. 
De kascommissie, gevormd door Erik 
Smink uit Putten en Willem Nijmeijer 
uit Meppel, heeft de controle op het 
moment dat wij dit schrijven nog niet 
afgerond. 

Wij bedanken ook dit jaar de penning-
meesters van de werkgroepen weer 
voor de aangeleverde gegevens. Ook 
voor 2011 rekenen wij op de medewer-
king waarbij wij wederom aandacht 
vragen voor een goede verantwoor-
ding van de werkgroepen naar de 
achterban. Wij bedoelen hiermee dat 
het de boeken zichtbaar moeten wor-
den gecontroleerd door een kascom-
missie. Wij werken als vrijwilligers met 
geld, verkregen uit giften, donaties en 
acties. De financiële gang van zaken 
is geen zaak van alleen de penning-
meester. Het is een goede zaak dat 
ook andere betrokkenen inzicht heb-
ben en zich verantwoordelijk voelen.

Wij hebben 2011 afgesloten met een 
overschot van ¤ 15.000. Ten opzichte 
van 2010 een ‘ lager resultaat van 
¤ 51.000. Dit is met name veroorzaakt 
door een stijging van de organisatie-
kosten.

De werkgroepen hebben voor bijna 
¤ 280.000 aan voedselpakketten, 
verbouwingen, agri-projecten enz. 
gesponsord of gerealiseerd.

Hieronder volgt een beknopt overzicht 
van de baten en lasten 2011.

Baten
Donaties 91.549
Doorberekening werkgroepen 20.880
Diverse projecten 4.480
Voedselpakketten 30.380
Landbouwprojecten 1.078
Opbrengst bus 147.724
Opbrengst visa 4.165
Overige baten 24.273
totaal baten ¤ 324.529 

Lasten 
Kosten organisatie 47.525
Kosten, doorberekend 15.570
Projecten 258.532
totaal lasten ¤ 321.627

Voordelig saldo  ¤ 2.902
 
projecten werkgroepen -285.903
Baten werkgroepen 298.998

Totaal resultaat 
incl. werkgroepen 15.997

Jannes te Velde
Penningmeester SRK

De boekhouding van SRK wordt verzorgd door 
Mirjam Koops. Het jaarverslag wordt samenge-
steld door Jan Koster in samenwerking met Jan-
nes te Velde. De kascontrole is in handen van Erik 
Smink uit Putten en Willem Nijmeijer uit Meppel.

Financieel jaarverslag 2011 SRK projecten over 2012
 Gerealiseerd  

Bestemmingen door werkgroep bedrag

voedselpakketten zwijndrecht 1500

voedselpakketten putten 3150

voedselpakketten Den Ham 1000

schoolartikelen Hoogeveen 1650

voedselpakketten Koekange 3000

agri SRK 

voedselpakketten Zuidwolde 1750

voedselpakketten noordscheschut 1000

voedselpakketten Onstwedden 

voedselpakketten bergentheim 1000

voedselpakketten hardenberg 1000

voedselpakketten Bergenteheim 1000

voedselpakketten den ham 500

schoolgeld prive familie 

School projecten Bergenteheim 1100

voedselpakketten Leeuwarden 1000

voedselpakketten Meppel 3000

speelgoed SRK 

project  

gebouw Putten 10.500

voedselpakketten Bergentheimd 2200

voedselpakketten putten 3000

glijbaan Noordscheschut 1375

voedselpakketten putten 

 Bergentheim 1.100

voedselpakketten Leeuwarden 3000

cadeau srk 

medicijnen Nieuwlande 500

cadeau SRK 

Agri project Zwijndrecht 750

Agri project Diever 750

Agri project Dronrijp 500

Agri project Hardenberg 750

Totaal	 	 ¤	46.075

Dank en vraag 

Thank you very much for the help with very nice glasses. Thanks to you 
our people have opportunity to choose glasses of high quality to themselves.
 We ask to help with humanitarian gift to people who need it very much. 
We ask for linen, clothes , cleaning articles and so on. Thank you.

Aleksandr St.,  (priest)

Уважаемый Клаас Коопс!

Обращаюсь к Тебе с просьбой 
оказать помощь в формировании 
500 подарочных наборов, которые 
будут вручены детям, находящимся 
на лечении в Республиканском 
научно-практическом центре 
детской онкологии, гематологии и 
иммунологии, а также онкобольным 
детям на ежегодном традиционном 
празднике общества «Улыбка», 
который состоится 12 января 2013 
года во Дворце культуры и спорта 
железнодорожников. Приглашаю 
вас с Мириам и сотрудников 
SRK принять участие в этом 
мероприятии.

С уважением,
Елена

Dear Klaas Koops!

I address to You with request to 
assist in formation of 500 gift sets 
which will be handed over to children 
being on treatment in the Republi-
can scientific and practical center of 
children’s oncology, hematology and 
immunology, and also cancer pa-
tients to children on an annual tradi-
tional holiday of the society “Smile” 
which will take place on January 12, 
2013 in Palace of culture and sports 
of railroad workers. I invite you with 
Miriam and employees of SRK to take 
part in this action.

Yours faithfully,
Elena

Grensperikelen  

Hoeveel de hartelijke bedankjes het 
SRK secretariaat ontvangt wordt niet 
bijgehouden. Op een enkele nega-
tieve na. Gaat het vaak ongeveer zo. 

Dag Mirjam, 
Op de eerste plaats bedankt voor 
de goede zorgen voor het verzorgen 
van het vervoer en de hele organisa-
tie. Heel erg fijn en ondanks dat de 
wachttijd erg lang was (8 uur), heb 
ik kunnen zien, hoe iedereen begaan 
was met alles wat SRK is. Voor mij 
nieuw, maar het had de sfeer van 
een reünie van een grote familie. Een 
geweldige gastvrouw achter de bar 
en gewoon een heel goed gevoel aan 
over gehouden. Het was kei gaaf!
 Wij hebben ondertussen hem in het 
nieuw gezet. Hij had nauwelijks iets 
bij zich en dat wist, want ik ben er 
geweest. Hij loopt nu op eerste kerst-
dag als een pauw in kerk en huis.
Hij is ook zo trots als een pauw en ik 
hartstikke dankbaar, dat ik dit nog 
mag en kan doen. 
 
Ik wens u allen een hele fijne kerst 
en een goede jaarwisseling en een 
zeer voorspoedig 2012.
Tot 5 januari om 8.45 uur. 
Eerder krijg je hem niet terug!
 
Groeten uit Deurne.
Houdoe. 
Ad 

Verontreinigd
drinkwater 

Mijn naam is Michael Leeuwe, 
sinds kort wonende in Op-
perdoes, geboren en getogen 
amsterdammer. Ik kwam bij toeval 
op jullie site ; maar wat is toeval 
hè? Blij verrast dat er ook nog 
een stichting is die zich met Wit-
Rusland bezig houdt. De aandacht 
gaat vaak naar Roemenië en 
Oekraïne.Het leed in Wit-Rusland 
is vaak niet minder groot. 
Mijn verloofde Lilia is op 12 mei 
van dit jaar overleden, (kapotge-
gaan ), aan “Tjernobylkanker “, 
ze werd 41 jaar.

Door onze krappe financieële 
situatie zijn we nooit samen naar 
Belarus geweest. Ik raak meer en 
meer betrokken bij de situatie in 
welke de mensen in Wit-Rusland 
zich bevinden. De vele bronnen 
die ik heb onderzocht maken 
melding van tussen de 1 en 1,4 
MILJOEN doden als gevolg van 
Tjernobyl.

Mijn Lilia is daar één van. Lilia 
stierf aan hals-lymphe, long en 
botkanker. Dit alles begon met 
kanker in haar tong in 2008. Ze 
werd geboren in Minsk en verbleef 
zomer’s maanden-lang bij haar 
oma in Rogachev, slechts 200 km 
van Tjernobyl. Haar moeder woont 
met mijn oom in Rogachev, daar is 
ook is wat kinderen opvangt met 
Tjernobyl gerelateerde ziektes.

Ik ben nu een werkloze vrachtwa-
genchauffeur, heb het niet breed, 
maar als ik iets kan doen..., graag!

SRK zit zich belangenloos in 

voor het uitnodigen en het 

organiseren van kinderen uit 

wit Rusland. Allen die hier al 

zijn geweest kunnen door (ex) 

gastouders van een van de vele 

kinderenhulp organisaties die 

zich inzetten voor zogenaamde 

Tsjernobyl kinderen 

HELP ONS HELPEN!
Doneer uw gift voor een project 
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zijn, en dat de opzet van dit jaar door 
de deelnemers als zeer positief zijn 
ervaren.

Op het moment van het seminar 
(februari) zijn de zaden, pootgoed 
en plantuien al bestelt. De 
procedure van het bestellen, de vele 
documenten die daarvoor ingevuld 
moeten worden en de financiële 
afwikkeling is een langdurig proces, 
en wij willen wel graag dat de 

Het gedeelte van het seminar waar 
het gaat over voorlichting over de 
teelt is een eenzijdig verhaal. De 
behandeling van het veld en de 
gewassen en de ervaringen van 
de verschillende scholen zijn erg 
belangrijk in de discussie en die 
kwam dit jaar ook goed op gang.
Na afloop van de drie bijeenkomsten 
hebben wij de conclusie getrokken 
dat de seminars de laatste jaren 
steeds beter van inhoud en kwaliteit 

In onderstaande overzicht een overzicht van de projecten 2003 t/m 2012

Nr. Jaar aantal
projecten

De opbrengst
in KG

De waarde van de 
producten BYR

De waarde van de 
producten €

1 2003 13 247.000 41.857.200 16.912

2 2004 16 339.000 23.014.750 8.369

3 2005 18 232.000 79.879.800 30.723

4 2006 23 214.000 76.330.215 27.807

5 2007 27 233.000 124.534.550 40.831

6 2008 28 283.000 158.403.800 51.098

7 2009 29 210.000 134.955.204 33.739

8 2010 32 196.000 191.029.635 47.757

9 2011 34 290.000 374.959.410 31.681

10 2012 39 352.000 607.125.177 55.344

Totaal van alle jaren: 25.960.000 1.812.089.741 344.261

Wij hebben het seminar (voorlichting) gehouden in het laatste weekend van 
februari 2012, dit jaar voor het eerst op drie locaties verdeeld over het land. 
Voorgaande jaren hadden wij een bijeenkomst waar alle deelnemende projecten 
op één dag aanwezig waren, de groep was groot en de discussie was wat ons 
betreft te matig. Wij hadden nog geen ervaring met kleinere groepen en waren 
benieuwd hoe dit zou bevallen. 

oorspronkelijk uit Nederland, van de 
organisatie BEJO in Warmenhuizen. 
(topkwaliteit)

Verder word de afgelopen jaren de 
bestrijdingsmiddelen gesponsord, 
dit is een zeer positieve bijdrage 
ten aanzien van de resultaten in de 
projecten. 

Voor begeleiding en controle gaan 
wij begin juni, begin juli en eind 
augustus langs de projecten.
De rondgang in juni en juli is 
het allerbelangrijkst, dan is er 
mogelijkheid aanwijzingen te geven 
en te sturen in het project. De derde 
ronde is bekijken hoe het in het 
afgelopen seizoen is gegaan en of 
de projecten tot het eind toe goed 
verzorgd zijn.

Wij als begeleiders zijn dik tevreden 
over de projecten, de wetenschap 
dat bij onvoldoende aandacht, 
ondersteuning stopt en dat wij geen 
hulp meer bieden zal zeker een extra 
motivatie zijn.

Om al de 39 projecten te bezoeken 
rijden wij alleen in Wit Rusland 
ongeveer 5000 a 6000 kilometer per 
ronde, dat is totaal ongeveer 16.500 
kilometer in de maanden juni, juli en 
aug. Het zijn enorme afstanden. Als 
wij de dagen van voorlichting erbij 
tellen zijn wij in één jaar minimaal
35 dagen aan het werk in Wit Rusland 
voor de projecten. 

Namens al die kinderen heel hartelijk 
dank aan alle sponsoren.

Henk Kerssies

zaden e.d. op tijd aanwezig zijn. Wij 
bestellen de zaden in Wit Rusland. 
De plantuien zijn oorspronkelijk 
afkomstig uit Nederland evenals het 
pootgoed, Sante, een in Nederland 
geteeld ras en vermeerderd in 
Wit Rusland. De zaden komen 

Agrarische projecten 2012

Bijna 5000 kinderen 
hebben door dit werk 

voldoende voedsel van 
een goede kwaliteit 

voor een jaar. 

Alexander Pastojolko coördinator landbouwprojecten in Wit Rusland



18 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 19

Verslag van Veranika Karetskaja augustus 2012  -4 weken

Verianika was in 2011 met een groep kinderen in Onstwedde.

Ze was bij de Fam. Kuperus. Een heel stil, verlegen meisje. Het contact verliep zeer moeilijk al deze weken. 

Hoe Els ook haar best deed, het lukte niet. Pas de laatste dagen van die 7 weken werd ze open en voelde ze 

de warmte en liefde , die ze al die tijd aan haar hadden gegeven.

Daarom wilden ze haar graag uitnodigen voor 4 weken vakantie. Een hele uitdaging!

Dit gezin heeft zelf 1 dochter van 12 jaar. Nienke had er erg veel zin in. De familie was dan ook zeer verbaasd, 

dat toen Veranika het huis betrad, het gelijk vanaf de eerste dag goed voelde Het meisje was nu, zoals ze 

weg was gegaan. Heel goed!

De fa. woont landelijk met alles rond het huis. Veel speelruimte Een zwembadje, skeeleren lukte de tweede 

dag al. Fietsen in de omgeving . een dagje uit ,alles verliep zoals ze het graag wilden.

Met Nienke heeft ze een goed contact. Het was een fijne vakantie zonder problemen.

Gina Huitsing
Dineke Bessembinders
CVK’r

R
EG

IO

Alles nieuw! 
het geld samen 
opgebracht!

Werkgroep Nieuwlande

LET OP DE GRENSVOORWAARDEN BIJ EEN BEZOEK AAN BELARUS

Grenspassage EU naar Belarus v.v. 
eenvoudiger?

De school in Kamen waar wij als 
werkgroep mee samenwerken wordt 
momenteel gerenoveerd . Dit heeft 
tot gevolg dat we even wachten 
met ons volgende project. In 2011 
hebben wij twee lokalen voorzien 
van nieuw meubilair.

De werkgroep heeft ca 125 
bloemstukjes verkocht op de 
jaarmarkten in Nieuwlande en Elim. 
Daarnaast heeft een werkgroeplid 
650 bolchrysanten geteeld die wij 
huis aan huis verkocht hebben.
Gelukkig kunnen wij als werkgroep 
altijd rekenen op een aantal 
vrijwilligers die ons helpen. Zonder 
hun hulp zou het bovenstaande niet 
lukken. Bij deze willen wij iedereen 
hartelijk danken voor de hulp.

Onlangs zijn wij veertien dagen 
op bezoek geweest in Belarus. 
Om de twee jaar bezoeken wij onze 
vakantiekinderen en hun ouders/
familie. Naast de eigen bagage 
nemen wij ook cadeautjes mee voor 
onze acht vakantiekinderen, hun 
ouders en de overige familie en 
kennissen. 

Uiteraard was het gewicht meer dan 
100 kilo, het maximaal toegestane 
gewicht voor twee personen. Van 
de Wit-Russische douane moesten 
wij alles uitpakken en op een 
weegschaal plaatsen (inclusief de 
krat met koffie/broodjes etc. voor 
onderweg). Het totale gewicht was 
200 kilo. Voor de inhoud was geen 
enkele belangstelling, alleen het 
totaalgewicht telde. Conform de 
voorschriften konden we kiezen, of 
terug naar Polen of een boete van ‟ 
400.-.(100 kg. overgewicht x ‟ 4.-.)
betalen. Wij hebben betaald en de 
reis voortgezet. De procedure is voor 
zover wij kunnen beoordelen correct 
afgehandeld  (betaald met pin en een 
officiële factuur met veel stempels 
en wederzijdse handtekeningen). 
De boete is zeer fors, maar 

vergeleken met de Wit-Russische 
salarissen/pensioenen/prijzen 
extreem hoog. 

Helaas is het gevolg dat wij bij 
een volgende reis weinig of geen 
cadeautjes meer meenemen.

Wij storen ons erg aan de 
doorgangstijden. Dit willen wij 
graag verbeterd zien. Op zondag 
22 april stonden wij om 09.30 uur 
aan de grens (Terespol/Brest) en 
om 19.00 uur konden wij eindelijk 
Belarus binnen rijden. Negenenhalf 
uur wachten hadden wij nog nooit 
eerder meegemaakt. Later bleek dat 
niet alle controlestations in gebruik 
waren en de reizigers voor 80% uit 
Russen bestond met een BRD-auto 
die ingevoerd moest worden. 

Op de terugreis, zaterdag 5 mei, 

waren we om 08.30 uur bij de 
grens (Volkovysk/Bialystok) en om 
15.00 uur reden wij Polen binnen. 
´s Morgens is de wachtrij groter 
dan later op de dag. Dit wordt 
veroorzaakt, omdat de rij voor 98% 
uit Wit Russische auto`s bestaat 
omdat de inwoners uit Wit Rusland 
boodschappen halen in Polen en op 
dezelfde dag weer terug gaan naar 
huis. De behandeling aan de grens 
was vriendelijk en vlot.   

Een waarschuwing voor lange 
wachttijden, vooral in het weekeind, 
is volgens ons nodig. Want door de 
extreem lange doorlooptijd lopen 
alle schema`s en verwachtingen fors 
uit.

Overigens was het een erg prettig 
en gastvrij verblijf,. Alle dagen was 
er volop zon en de temperatuur was 
hoger dan in ons eigen land.  

Tot slot, wensen we jullie veel succes 
toe met het positieve werk voor SRK. 
De ontwikkelingen blijven wij via de 
website volgen.

Ruurd & Froukje Gaastra/Witmarsum

De waarschuwing op de 
SRK website moet serieus 

worden genomen.

Als we dit stukje schrijven 
(november 2012)  is de eerste 
groep van 30 kinderen met 2 juffen  
gearriveerd in Papendrecht. In de 
achterliggende periode hebben wij 
voldoende aanmeldingen gekregen 
voor gastgezinnen. Tijdens een 
fantastische sponsorloop door de 
Augustinusschool, de school waar de 
kinderen nu ook les krijgen, is er een 
prachtig bedrag van ¤ 7073,40 bij 
elkaar gelopen.  Wij mochten ervaren 
dat we het niet alleen doen!
Inmiddels hebben wij al veel 
activiteiten met de kinderen 
gedaan, zo zijn wij gezamenlijk in 
de herfstvakantie naar het strand, 
Hoek van Holland,  geweest. Dit was 
voor de kinderen en de juffen een 
onvergetelijke belevenis.

Het zwembad was ook iets dat je ze 
iedere week zou gunnen. Glimmende 
oogjes en geweldig veel plezier. En 
daar doe je het toch voor.

Iedere maandag beginnen de 
kinderen met een Bijbelles, waar 
kinderlijk eenvoudig iets van God en 
Zijn Woord vertelt wordt, één van de 
belangrijkste dingen die je ze mee kan 
geven op weg in hun verdere leven.

Inmiddels zitten wij bijna op de 
helft van de 8 weken.  D.V.  6 
december hoopt de groep weer te 
vertrekken, wat de toekomst ons 
nog brengt, weten wij niet. Maar als 
wij vrolijke gezichten zien en blije 
kinderstemmetjes horen, weten wij 
dat ons eerste project geslaagd is.

Onze 
eerste groep....

Werkgroep Papendrecht

Het is april 2012, ik verblijf een aantal 
dagen in Sirod, een klein dorp in het 
Zuidoosten van Wit-Rusland. Overdag 
gaat het leven daar zijn gang. Op 
straat is het rustig, kinderen gaan 
naar school, af en toe zie je mensen 
de plaatselijke supermarkt bezoeken. 
Overdag bezoek ik de school. Hier is 
een les over de gevolgen van alcohol 
gebruik. Dit wordt ondersteund door 
een powerpoint presentatie, met zeer 
schokkende foto’s. Om zeven uur ’s 
avonds loop ik even de sportzaal bin-
nen. De plaatselijke jeugd is druk aan 
het volleyballen. Er wordt zeer fana-
tiek maar fair gespeeld. Om acht uur 
verlaat iedereen plots de sportzaal. 
Wat blijkt, de sportzaal is tot acht uur 
geopend voor de jeugd. 

De jeugd verzamelt zich even later op 
de straat naast de school. Ze blijven 
in de buurt van de school rondhan-
gen. Ja, hangjongeren zijn er ook in 
Wit-Rusland. De verveling druipt van 

de gezichten. Want in het dorp is echt 
niets te doen voor de jeugd. Uit verve-
ling wordt de plaatselijke winkel, de 
bar of het dorpsgebouw, bezocht. 
In twee van deze drie gelegenheden 
kunnen ze terecht voor alcoholische 
versnaperingen tot ’s avonds laat en 
hier zijn geen leeftijdsgrenzen. 
Wanneer ik ’s avonds om half elf terug 
ga naar mijn gastgezin, zijn er helaas 
weinig jongeren meer nuchter. Hun 
leven speelt zich helaas op straat af. 
Toen stelde ik mij zelf de volgende 
vragen? Wat is hun toekomstperspec-
tief? Hoe komen ze uit deze uitzicht-
loze situatie? 

Ligt hiervoor ons als werkgroep een 
nieuwe uitdaging. Iets betekenen 
voor deze jeugd om ze van straat te 
houden. De presentatie op de school 
heeft vast indruk gemaakt maar is dit 
sterker dan de verveling? 

Een straat vol leven 
of een leven op straat

Werkgroep Meppel
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Na een jaar intensieve voorbereiding 
zijn zaterdag 20 oktober jl. de 
twee CVK’s van onze werkgroep 
afgereisd naar Bichov in Wit Rusland. 
Net als voorgaande jaren zijn zij 
weer liefdevol ontvangen door het 
gastgezin waar zij een kleine week 
zouden verblijven. Met medewerking 
van de lokale bevolking is het weer 
mogelijk geweest om een aantal 
scholen en gezinnen te bezoeken. 
Het is altijd prettig te zien waar de 
kinderen vandaan komen, waar 
zij les krijgen maar vooral wat hun 
thuissituatie is. Dan zie je met eigen 
ogen waar je het voor doet! 

Wij noemen het wel eens  
gekscherend “onze missie”, want 
we maken video opnamen en veel 
foto’s om bij thuiskomst aan de 
gastgezinnen te laten zien waar hun 
gastkind(eren) vandaan komen. 
Ook bezoeken we altijd een aantal 
kinderen die al eerder bij ons te 
gast zijn geweest. Een enkeling 
hiervan hadden we graag nogmaals 
onder onze arm mee willen nemen 
voor een paar onbezorgde weekjes. 
Zo’n week vliegt voorbij en is heel 
intensief maar zeker meer dan de 
moeite waard. Ook voor de ouders 
van de kinderen en leerkrachten 
daar is het fijn te zien aan wie 
zij hun kind(eren) meegeven. 25 
oktober om half 8 verzamelden alle 

kinderen met hun ouders, oma of 
tante zich bij het busstation vanwaar 
de bus naar dat verre Nederlandse 
Baarn zou vertrekken. Na 30 uur 
arriveerden wij de volgende dag in 
Baarn waar de kinderen hartelijk 
welkom werden geheten door de 
werkgroep en de gastgezinnen. Al 
snel veranderden de vale en bleke 
gezichtjes in gezonde rode wangen 
en glanzende haren. Bij een aantal 
kinderen, vooral de jongens, kon al 
snel de eigen broek niet meer dicht. 
Gelukkig dat ook dit jaar de Baarnse 
bevolking en middenstand voor 
voldoende kleding heeft gezorgd 
voor de kinderen. De kinderen 
hebben genoten maar gaan na ruim 
zes weken allemaal weer graag terug 
naar hun eigen papa, mama, oma of 
tante en dat is maar goed ook want 
stel je nou toch eens voor…….

Heel soms gebeurd het ook wel 
dat een kind niet terug wil naar de 
moeilijke omstandigheden waar het 
thuis in verkeerd…..Ons verstand 
doet dan een beroep ons gevoel…
Wat we ze gegeven hebben aan 
liefde, aandacht, even heerlijk kind 
mogen zijn, goede voeding, kortom 
van alles wat voor ons zo normaal 
is…PAKT NIEMAND ZE MEER AF.

PAKT NIEMAND ZE MEER AF!

Eigenlijk waren we nog niet van plan 
om in 2012 weer een groep kinderen 
uit Wit-Rusland uit te nodigen; de 
laatste groep was hier in maart/
april 2010 geweest en we hadden 
verwacht dat het ons meer tijd zou 
kosten om de benodigde gelden bij 
elkaar te sprokkelen. Maar toen was 
daar de Hillegondakerk in Rotterdam-
Hillegersberg, waar twee van onze 
gastgezinnen onze werkgroep hadden 
opgegeven als Diaconaal Jaardoel en 
met de hulp van alle gemeenteleden, 
en de betreffende gastgezinnen 
werden er heel veel leuke aktiviteiten 
georganiseerd waardoor er in 1 jaar tijd 
genoeg geld bijeen gebracht werd om 
ook dit jaar weer een groep kinderen uit 
Chernavchitsy/Vystychi uit te nodigen.

En op 6 maart van dit jaar was het dan 
zover en arriveerden de 24 kinderen uit 
Wit-Rusland in Rotterdam en omstreken 
voor een periode van zeven weken. 
Hoewel de ds. J.J. Buskesschool, waar 
wij in 2010 nog onderdak vonden, 
eigenlijk geen klaslokaal over had, 
besloten alle leerkrachten toch om 
spontaan de lerarenkamer beschikbaar 
te stellen en zo werd deze omgetoverd 
tot een gezellig klaslokaal met leuke 
posters aan de muren en bakjes met 
bloembolletjes op de tafels. Vertrouwd 
voor Zoya, die voor de vierde keer 
mee kwam naar Rotterdam; nieuw en 
spannend voor Katja, die voor de eerste 
keer mee kwam.

Ook dit keer werden er natuurlijk weer 
allerlei uitstapjes georganiseerd: naar 
een kaasboerderij, naar het Dolfinarium 
in Harderwijk, dansen bij Danceworld, 

het bezoeken van de voetbalwedstrijd 
Feijenoord-Excelsior en als klap op 
de vuurpijl het schoolreisje naar de 
Efteling.
Ze mochten, aansluitend op het 
Dolfinarium, allemaal komen eten bij 
Verhage in Nesselande en ze kregen 
allemaal een gratis knipbeurt bij 
Rombouts kapper in Zevenhuizen.
Daarnaast was er natuurlijk die leuke 
school (veel vrolijker dan in Belarus, 
volgens een paar van de kinderen….) 
om het reguliere schoolprogramma 
te volgen, maar ook was er tijd om 
te knutselen en te sporten en om 
afscheidscadeautjes te maken voor hun 
gastgezinnen.

Nieuw dit jaar was “het project”!
Toen we van Zoya hoorden dat kinderen 
in Wit-Rusland eigenlijk niet gewend 
waren om projectmatig te werken, 
kregen we meteen het idee om dat 
dan gedurende de zeven weken in 
Nederland te doen.
En zo ontstond het “project 
Nederland”. Eerst besloten we met 
elkaar welke hoofdstukken in het 
project zouden komen. O.a. Nederland, 
Rotterdam, je gastgezin en excursies 
kwamen aan de orde. Maar ook 
werd door de kinderen een Nawoord 
geschreven. En om ze nog eens extra te 
prikkelen werden er, voor de drie beste 
werkstukken, kleine prijsjes in het 
vooruitzicht gesteld.
Nou… dat hebben we geweten: ieder 
vrij moment werd er aan de projecten 
gewerkt! Op woensdag was het 
projectochtend. Met hulp van een van 
onze gastmoeders, die oorspronkelijk 
uit de Oekraïne komt werd in de 

eigen taal verteld over Nederland 
en de Nederlandse gebruiken, zoals 
Sinterklaas, Koninginnedag en 
Prinsjesdag maar ook over verschillen 
tussen bijv. nederlands eten en Wit-
Russisch eten. En daarna werd er weer 
hard geknipt, geplakt en geschreven.

Zoya en Katja hadden het maar wat 
moeilijk om de projecten qua inhoud 
te beoordelen en de nederlandse 
juf, die de projecten op creativiteit 
beoordeelde, had het eigenlijk nog 
moeilijker…

En op de afscheidsavond was het 
zover: de winnaars werden bekend 
gemaakt! Uiteindelijk werden er vier 
prijzen uitgedeeld, maar hebben 
we gezegd dat ze eigenlijk allemaal 
een winnaar waren! Omdat ze iets 
geleerd hadden wat ze voorheen nog 
niet konden en waar ze de rest van 
hun leven profijt van zullen hebben, 
kregen ze allemaal een oorkonde en 
een medaille en dat zorgde natuurlijk 
voor blije en trotse gezichtjes. En zo 
werd het langzamerhand woensdag, 
25 april en was het tijd om afscheid te 
nemen. Afscheid  met een lach en een 
traan, want natuurlijk is het fijn om na 
7 weken weer naar huis te gaan om 
je eigen mamma en pappa te zien en 
zoveel verhalen te kunnen vertellen, 
maar ook dat traantje omdat ze hun 
Nederlandse pappa’s en mamma’s, 
broertjes en zusjes en nieuwe vriendjes 
en vriendinnetjes zo zullen missen!

Gelukkig kregen ze ook deze keer weer 
allemaal twee volgepakte tassen mee 
naar huis, tassen vol herinneringen aan 
hun verblijf hier. 
En gelukkig hebben ze nog hun 
werkstuk en hun fotoboek, wat met 
zoveel liefde door de Nederlandse 
gastgezinnen is gemaakt, zodat ze 
een blijvende herinnering hebben aan 
de fantastische tijd in Rotterdam en 
omstreken.

Kinderen in Rotterdam en 
de introductie van “het project”

Werkgroep Baarn Werkgroep RotterdamWerkgroep Zwijndrecht

Op 29 augustus 2012 kwam 
in Zwijndrecht de 9e groep 
kinderen uit Wit-Rusland.  Ook 
dit keer werden de kinderen op 
het gemeentehuis ontvangen. 
Evenals 2 jaar geleden was er 
een gezinsontmoetingsdag 
waar de kinderen ’s ochtends 
met circus Rotjeknor circusacts 
konden insturen en in de middag 
was er de voorstelling voor de 
gastouders en belangstellenden. 
Een en ander was georganiseerd 
door de jeugdrotary.
Op 5 oktober was het dag van de 
leerkracht en bracht tevens de 
ambassadeur van Wit-Rusland 
uit Den Haag een bezoek aan de 
kinderen in de klas. Bijzonder 
leuk daarbij was dat de kinderen 
zelf ook vragen mochten stellen 
en natuurlijk ook vertellen wat 
ze van het verblijf in Zwijndrecht 
vonden.

Zowel voorafgaande aan het 
ophalen van de kinderen als 
bij het terugbrengen is er 
een bezoek gebracht aan een 
weeshuis. Er werden 4 big 
shoppers met kinderspeelgoed 
afgeleverd , waar de kinderen 
zichtbaar erg bij mee waren. 
Deze cadeaus zijn beschikbaar 
gesteld door een sponsor.
Op 13 oktober gingen de 
kinderen weer terug naar huis. 
Hoe dichter de bus Beroza 
naderde, hoe drukker de 
kinderen werden. 

Daarna volgde de enthousiaste 
ontmoeting met de familie. 

Weeshuis is 
blij met onze 
ondersteuning
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Het was een prachtig project: 
Kinderen in Dronryp 2012

Het ging eigenlijk best wel goed 
met de groep kinderen uit Drybin 
en Micheevka. De kledingbeurs was 
een groot succes. Er was een grote 
hoeveelheid, goed bruikbare kleding 
ingebracht en de kinderen konden naar 
hartenlust uitkiezen. Natuurlijk onder 
de wakende blikken van de gastouders. 
Zwembad Bloemketerp in Franeker 
had aangeboden om de kinderen twee 
keer per week zwemles te geven. Na 
afloop kregen ze een certificaat. Een 
waardevol cadeau voor deze kinderen. 
Bijna elke zondag gingen de meeste 
kinderen naar de Kinderkerk. De 
leiding deed haar uiterste best om 
het de kinderen naar de zin te maken. 
Er werden leuke werkjes gemaakt 
en verhalen uit de Bijbel verteld. Op 
bezoek bij de burgemeester werden 
de kinderen ontvangen in het oude 
gemeentehuis en daar welkom geheten 
in onze gemeente. Ook is de groep 

kinderen met juffen en begeleiders 
naar het Natuurmuseum in Leeuwarden 
geweest. We kregen een rondleiding 
door het museum en de uitleg was 
duidelijk en begrijpelijk. De kinderen 
genoten volop en hebben zich prima 
vermaakt.

Culturen komen bij elkaar
Larissa Bilous, van oorsprong uit de 
Oekraïne, heeft op school cultuur 
workshops georganiseerd. De 
klassen bestonden uit kinderen uit 
Dronryp en kinderen uit Wit Rusland. 
Eerst kregen ze informatie over de 
achtergrond van elkanders traditie 
en daarna mochten ze zelf aan de 
gang. Daarnaast was er het zgn. 
‘klomkesilen’ (klompjeszeilen). De 
kinderen gingen met zelfgemaakte 
bootjes (van klompen) een 
zeilwedstrijd houden. Aangemoedigd 
door de gastgezinnen werd het 

een spannende aangelegenheid. 
Iedereen kreeg een mooie medaille. 
Alle kinderen hebben er erg van 
genoten. Daarnaast was er nog een 
filmavond, een zwemmiddag, een 
‘mekkermiddag’, zijn ze naar een 
wedstrijd van Cambuur geweest, 
was er een disco en tenslotte het 
afscheidsfeest.

Maandag 7 mei hebben we afscheid 
van de kinderen genomen. Om half 
tien vertrok de bus. Een dag later, 
’s middags om half drie waren de 
kinderen weer thuis in hun gezinnen. 
Verschillende gastouders hebben 
al telefoontjes gehad en sommigen 
zelfs al een brief.

Namens de werkgroep
T. Tijsma

Werkgroep Dronrijp
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Op de Sint Radbodusschool zijn 

de kinderen druk bezig met het 

beschilderen van de matroeska’s.

In de periode maart - april 2012 is 
er voor de 2e  keer binnen een jaar 
een groep kinderen naar Amerongen 
gekomen voor een gezondheidsperi-
ode van 5 weken. De kinderen hebben 
weer volop genoten op de Heuvelrug! 
In het conferentiecentrum “Bethanië” 

hebben de kinderen 5 weken ge-
speeld, les gekregen, lekker gegeten, 
veel gezongen en gekeken naar de 
evangeliefilm van “Storykeepers”.
 
We hebben verder met de kinderen 
verschillende uitstapjes gemaakt naar 

onder andere de Efteling, Ouwehands 
Dierenpark, een schapenboer en het 
Rosarium in Doorn. Voor de kinderen 
was een bezoek aan de plaatselijke 
brandweer wel een topper in hun 
programma. Na binnen 1 jaar 2 groe-
pen te hebben uitgenodigd wordt het 
weer even tijd om geld in te zamelen 
voor een volgend project. Verder zijn 
we volop bezig om ons te oriënteren 
op mogelijkheden voor onderdak voor 
een eventuele nieuwe groep omdat 
we het afgelopen jaar in principe voor 
het laatst gebruik konden maken van 
het conferentiecentrum “Bethanië”. 
We hopen snel weer plannen te kun-
nen maken voor een nieuw project 
want die stralende gezichten van de 
“Belarusjes daar doe je het toch voor!!

Op vrijdag 18 mei kon de organisatie 
terug kijken op een geslaagde Putten 
Power Run. Nu, na afronding van de 
financiën en het opmaken van de ba-
lans, kunnen we het evenement zeer 
geslaagd noemen.

De opzet van de Putten Power Run 
is geld inzamelen voor de Stichting 
Rusland Kinderhulp (SRK). En daar 
zijn wij met hulp van vele sponsoren 
en zo’n 350 hardlopers ook dit jaar 

weer in geslaagd. Op 14 november 
kon een waardecheque van ¤ 4.000 
overhandigd worden aan het bestuur 
van de Stichting Rusland Kinderhulp 
afd. Putten. Tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst werd er een presen-
tatie getoond van het werkbezoek 
dat de SRK enige tijd geleden heeft 
gebracht aan Wit Rusland. Het geld 
wordt besteed aan de opbouw van 
de kinderafdeling van het ziekenhuis 
in Verhnedvinsk. Deze kinderen zijn 
ziek, zij worden nog steeds ziek als 
gevolg van de kernramp in Tsjernobyl, 
nu alweer 25 jaar geleden. De kinde-
ren lijken haast vergeten…

Dankzij de inzet van de SRK Putten 
worden de omstandigheden van deze 
kinderen verbeterd. “Dan krijg je echt 
een goed beeld, daar doen we het 
voor!”, aldus Gerrit Ritmeester, voor-
zitter van de PPR, en met de woorden 
“We gaan vooral door” overhandigt 
hij de waardevolle cheque aan Theo 
Vrijenhoek, voorzitter van de SRK.

In 2013 is de Putten Power Run op 
vrijdag 10 mei.
 

(bron: Veenendaalsekrant.nl)

De 2e  groep kinderen binnen 1 jaar tijd!

Putten Power Run 2012 brengt 
¤ 4.000 op voor het goede doel!

Werkgroep Heuvelrug

Werkgroep Noordscheschut

Onze hulp is waarschijnlijk meer 
dan ooit nodig. Ook dit jaar hebben 
wij diverse acties ondernomen. Wij 
konden weer zoals voorgaande jaren, 
vele voedselpakketten laten uitdelen 
aan hulpbehoevende mensen. Via 
Henk Kerssies hebben wij een partij 
schoolmeubelen kunnen leveren aan 
het Doveninternaat in Rechitsa.
Giften zijn overgemaakt. De 
schoolleiding kan deze gebruiken 
voor de kinderen bijvoorbeeld door 
hen zo af en toe eens fruit te geven.

Volgend jaar wordt een aantal 
speeltoestellen die op het speelplein 
staan vervangen door nieuwe. De 
oude toestellen zijn verroest en 
duidelijk aan vervanging toe.
Wij gaan dit sponsoren.

Het internaat krijgt steeds meer 
kinderen met een verstandelijke 
beperking. Omdat de overheid niet 
voldoende middelen verschaft is 
hulp echt nodig.

De Evangelische gemeente aan 
de rand van Minsk ontving een 
hoeveelheid kleding, schoeisel en 
brillen. Ook zij ontving een financiële 
bijdrage. Hiervoor hebben zij o.a. 
een aantal reparaties aan hun kerk 
kunnen uitvoeren.

Zo blijft er altijd genoeg te doen.

Om deze acties te bekostigen 
hebben wij sponsoren nodig. Wij 
ontvangen ook van de plaatselijke 
kerken. Zelf organiseren wij o.a. een 

huis-aan-huis collecte. Dit doen wij 
samen met de werkgroepen Elim/
Nieuwlande en Hollandscheveld.
Nog iets. Het echtpaar waarvan 
een trouwfoto staat in het vorige 
Jaarverslag heeft een zoon gekregen. 
Hij heet Matvei.

Wij hopen en bidden dat onze inzet 
iets mag betekenen voor onze 
medemens in Belarus.

Genoeg 
te doen

Werkgroep Putten



ADOPTEER EEN KIND FINANCIEEL!
Help een kind en steun een familie financieel

FINANCIEEL!
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SRK werkgroep Zuidwolde heeft zich 
het afgelopen jaar voornamelijk bezig 
gehouden met het grote project in 
Senno ziekenhuis. Er is een nieuwe 
ruimte gebouwd voor de sterilisatie 
en voor wasgelegenheid. Het hele 
gebouw is door de gemeente Senno 
zelf tot stand gekomen. De inrich-

ting is gebeurd op kosten van SRK 
werkgroep Zuidwolde. De benodigde 
gelden zijn door acties bij elkaar 
gehaald, onder andere een grote 
fietstocht in mei 2011 en diverse 
sponsoren, waaronder voor een groot 
deel, De Wilde Ganzen. 
Ook hebben we dit jaar vijf transpor-

ten naar Wit-Rusland laten gaan, ook 
met behulp van enkele grote sponso-
ren. Al met al een redelijk rustig jaar 
voor SRK Zuidwolde.

SRK Stiens en de plannen voor de Toekomst!

Werkgroep Hollandscheveld

Werkgroep Stiens

Het was ongeveer een week nadat 
“ons Russisch kindje” weer terug 
ging naar haar familie in Wit-Rusland 
dat ik bij me zelf dacht: Zou er een 
mogelijkheid zijn om eens te kijken 
in dat onbekende land dat ook wel 
Belarus wordt genoemd. 

We zijn na enkele maanden 
voorbereiding vertrokken. Na een 
lange, gezellige reis kwamen  we om  
6 uur (plaatselijke tijd) aan in Brest. 
Hier had ik afgesproken met de oom 
van “ons Russisch dochtertje” om mij 
op te pikken en zo een aantal dagen 
door te brengen in hun gezin. De 
rest van de groep ging door om rond 
12 uur aan te komen in Minsk. De 
hoofdstad van Belarus. Na gesetteld 
te zijn in het Hotel “40 years of 
Victory” begon gelijk de excursie 

met een bezoek aan een soort 
Dolfinarium. 

De ontmoeting met Masja was 
fantastisch. Hun leef gewoonten, 
eetgewoonten en al wat daarbij 
hoort heb ik mee mogen maken. Tot 
ik op maandag door de vriendelijke 
oom naar Minsk ben gebracht. 
Aangekomen in Minsk dacht ik 
zo vreselijk blij te zijn om weer 
bij de groep te zijn….lekker weer 
ouwehoeren in het Drents. Maar 
achteraf had ik best nog een paar 
dagen willen doorbrengen op het 
platteland van Pinsk….andere keer 
dan maar. WAT EEN ERVARING WAS 
DIT!!! Wat een gastvriendelijke 
en dankbare mensen hebben we 
ontmoet.

Maar het meest indruk heeft toch 
gemaakt ons bezoek aan het 
oncologisch kinderziekenhuis 
Barovlani en revalidatieoord 
Ostrohitsi Garadok. Waar het in het 
eerste ziekenhuis duidelijk ontbrak 
aan de primaire middelen om de 
zieke kinderen te behandelen was 
in het tweede ziekenhuis te zien 
en te voelen dat de kinderen die 
herstellend zijn van kanker weer de 
levensvreugde hebben gevonden. 
Dit alles was zeer indrukwekkend 
en hier werd dan ook menig traantje 
weggeveegd. Gelukkig hadden we 
vanuit Hollandscheveld speelgoed, 
kleding en cadeautjes meegenomen 
voor deze kinderen. Dat dit 
gewaardeerd werd bleek ook wel uit 
de reacties van de kinderen en het 
personeel van de ziekenhuizen.  Het 
verhaal is natuurlijk, veel, veel langer. 
Maar door plaatsgebrek ingekort.

Namens alle reisgenoten vanuit 
Hollandscheveld 
Ronald Kroesen

Excursie reis: OP ZOEK NAAR WIT-RUSLAND
R
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de werkgroep Stiens maar we zitten 
weer vol plannen en dit willen we 
graag delen met u. Zoals de meesten 
van u wel weten helpen wij de minder 
bedeelde kinderen uit Wit-Rusland 
die nog steeds gevolgen ervaren van 
de ramp in Tsjernobyl. 

Kledingactie
Allereerst melden we u dat we elk jaar 
met groot succes een kledingactie 
houden. Dat doen we in het voorjaar 
en najaar bij de scholen in Stiens. We 
krijgen dan veel mooie, nette kinder-
kleding die wij dan sorteren en naar 
Hollandscheveld brengen. Van daaruit 
gaan de goed gevulde dozen naar Wit-
Rusland. Dit blijven we de komende 
jaren ook doen natuurlijk.
Uitnodiging nieuwe groep kinderen
De nieuwe plannen zijn dat we weer 

een groep kinderen willen uitnodigen 
in het voorjaar van 2014. We willen 
voor het eerst een kleinere groep 
uitnodigen voor een periode van 
4-5 weken. We hebben dan zeker 15 
gastgezinnen nodig. 

Voedselpakketten
Deze winter willen we ons ook 
weer inzetten om voedselpakket-
ten te sturen. Voor ‟ 20  stellen ze in 
Wit-Rusland een pakket samen om 
mensen die het echt nodig hebben te 
helpen. Het is ook mogelijk om een 
pakket te laten bezorgen bij een voor 
u bekend gezin.

En verder…
… Zult U ons de komende tijd weer 
vaker tegen komen om de kinderen 
die we in 2014 willen uitnodigen een 
mooie tijd te bezorgen. We hebben 

u dan nodig voor geld, sponsoring, 
ideeën en eventueel materiële 
bijdragen. Om te beginnen hebben 
we in het voorjaar van 2013 een huis 
aan huis actie. Hopelijk bent u weer 
bereid om gul te geven. U zult zoals u 
ziet weer regelmatig van ons horen. 
Wilt u meer informatie over deze 
acties, dan kunt u kijken op onze site 
www.srkstiens.nl of mailen 
srkstiens@hotmail.com . 

Nieuwe ruimte sterilisatie en wasgelegenheid

Werkgroep Zuidwolde

Informatieset excursiereizen opvraagbaar bij het secretariaat

Kijk voor de opgaveformulieren op onze website www.ruslandkinderhulp.nl
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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
 Jan Zondag – Meppel
Advieseurs:  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:  - Vacant -
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, 
 Jan Zondag en Gea Dekker

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

Werkgroep Westland

Werkgroep Westland, een nieuwe tak 
aan de SRK boom. Wij hebben dit jaar 
een groep kinderen uit regio Dragocyn 
bij ons gehad. Voor ons een eerste 
groep, wat het voor de organisatie best 
allemaal wel spannend maakte. Wat 
voor kinderen krijgen we, zullen we een 
goede match met gastouders maken, 
wat staat ons allemaal te wachten?

De reis om de kinderen op te halen 
is soepel verlopen, al was het vertrek 
vanuit Rijssen naar Wit-Rusland toe 
redelijk op het nippertje. De aankomst 
met kinderen in Westland was een 
spektakel op zich, zenuwachtige 
mensen, zowel vanuit de werkgroep als 
vanuit de gastouders.

Het plaatsen bij gastouders is eigenlijk 
redelijk soepel verlopen. De acht 
weken zijn voorbij gevolgen, mede 
door de activiteiten die wij samen met 
de gastouders hebben georganiseerd. 

Aan het aantal kinderen te zien die 
met kerst naar Westland komen is 
onze missie, zoals wij het bekijken, 
geslaagd.

De hulpvaardigheid van sponsoren, 
gastouders en vrijwilligers heeft ons 
allen blij verrast. Nadeel van de groep 
die is gekomen is vinden wij , dat deze 
groep van meer dan 8 verschillende 
scholen kwam. Het maakt het voor ons 
een stuk moeilijker om gericht hulp 
te bieden aan een school of groep 
kinderen. Wel willen we als werkgroep 
op verschillende scholen een Agri-
Project gaan opstarten. 

2013 zal voor ons een jaar zijn om 
voobereidingen te treffen voor een 
neiuwe groep kinderen, die wi in 2014 
naar Westland willen laten komen. 
Vanuit Westland een gezond en 
gelukkig 2013

Onze eerste groep kinderen

Lieve  v rienden  uit  Holland  

Wij zijn de ouders van de kinderen, die 

behandeld worden in het oncologisch ziekenhuis 

Barov lyani. Wij willen ju llie onze hartelijke dank 

overbrengen voor ju llie hulp aan ons en onze 

kinderen, ju llie zijn als een groot geschenk voor 

ons! En dat ieder jaar weer.

Het speelgoed, de kleding en de pampers! 

Een heel speciaal dank voor de pampers!!! 

Het waren er zo veel! Hartelijk bedankt voor de 

minuten van geluk die ju llie ons en onze kinderen 

geven in deze toch al zo moeilijke tijd.

God  zegene  ju llie!
Ook van de kinderen de hartelijke groeten.

Voedsel-
pakketten!

Nodig voor de armsten

van armsten! Woord en daad: 

geef hun te eten!
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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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