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Geeft gij hen 

te eten...

Familie Schonewille, die opnieuw hun 
vriendjes uitnodigden in het afgelopen jaar. 

Wonderen
Inleg: € 15.000
Opbrengst: € 60.000
Landbouwproject



Wij houden van Wit-Rusland. Een 
prachtig land met hele vriendelijke 
mensen. Nadat Belarus ‘zelfstandig’ 
werd vanuit de vroegere USSR heeft 
het zich redelijk stabiel gehouden. 
Hoewel economisch iets minder, is 
het voor haar bevolking een ver-
trouwde heilstaat. Na de omwente-
ling in 1991 is in Belarus niet alles op 
zijn kop gaan staan: er werden zelfs 
kansen geboden, echter werd er 
vrijwel geen gebruik van gemaakt. 
Door te geven laat je zien dat je je 
naaste onvoorwaardelijk lief hebt.

Eigenlijk hebben we geen idee wat 
het betekent om ergens anders ter 
wereld op te groeien in een land dat 
zich geen Nederland noemt. Andere 
culturen zien ons land als een vrijge-
vochten bende of als democratische 
staat of als land waar je voor een 
zwaar vergrijp een lichte taakstraf 
krijgt en geen koning of minister-
president daar een mening over mag 
geven. Kortom: hoe je kijkt naar een 

“Wees de verandering 
die jij in de wereld wilt 
zien gebeuren!”.

land en de cultuur in dat land is sterk 
afhankelijk van waar je wiegje stond 
en met welke gebruiken je bent 
opgegroeid. 

Doe iets positiefs met wat jij hebt 
meegekregen.

Wereldwijd is er enorm veel aan 
de hand. Jaarlijks zijn er meer dan 
500 natuurrampen met meer dan 
100.000 slachto� ers en 27 miljoen 
mensen raken hun huis kwijt; twee-
maal zoveel als in de jaren zeventig. 
Door de klimaatveranderingen 
zullen deze cijfers alleen nog maar 
toenemen. Oorlogsgeweld neemt 
ook toe en de aandacht hiervoor 
groeit door groeperingen als IS. 
Aantallen van 200.000 doden zijn on-
voorstelbaar, maar wel echt. Evenals 
11 miljoen vluchtelingen, waarvan 
Unicef vermeld dat er meer dan 1 
miljoen kinderen op de vlucht zijn. 
Het wereldvoedselprogramma heeft 
geldgebrek en heel dichtbij: circa 
vierduizend doden bij de burger-
oorlog in Oekraïne. De wereld wordt 
steeds een beetje donkerder.

Als we God de schuld 
geven van alle ramp-
spoed, op Hem schelden 
en Hem vervloeken, 
waarom geven we Hem dan niet de 
eer van onze overvloed? In Neder-
land hebben we een overvloed aan 
middelen. Wij leven in een christelijk 
werelddeel dat bovenmatig geze-
gend is in materiële zin. Daar liggen 
de directe kansen voor jou om iets te 
beteken in het leven! Voor anderen 
die je kent, maar ook voor anderen 
die je nooit ontmoet hebt. Voor de 
vreemdeling en voor mensen die 
jouw hulp zo nodig hebben. 

De God ‘van de vrede’ 
heeft het geheim van 
rust en vrede gegeven.
Stichting Rusland Kinderhulp zet 
zich in voor alle kinderen in Belarus! 
Wij willen juist ook de gehandicapte, 
zieke en armoedige jongeren helpen. 
Help jij mee een lichtend voorbeeld 
te zijn in onze donkere wereld? 
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Klaas Koops
Voorzitter Stichting 
Rusland Kinderhulp

Help ons alstublieft helpen! 
Dit jaar in het bijzonder voor de 
gehandicapte kinderen in Belarus.

Opbrengst 2014 in vogelvlucht
           622 gasten uitgenodigd.

€ 42.816  aan humanitaire goederen gebracht

€ 60.810  Landbouwopbrengsten bij scholen

€ 32.412  Financiele adoptie door gezinnen

€ 25.295  Voedselpakketten en schoolacties

€ 60.000 Children Beds voor kinderen met kanker



Kort verslag presentatie van dr. Roobol (rivm) tijdens de landelijke SRK vergadering.
• Je wordt niet radioactief van het omgaan met de kinderen. 
• De kinderen hebben waarschijnlijk niet meer radioactieve stoff en in hun lichaam dan wij. 
• Er is geen jodiumbesmetting meer, die stof is maar kort radioactief en nu vervallen. 
• Er is nog wel cesiumbesmetting, die stof vervalt erg langzaam. 
• Als je dingen eet die van deze gronden komen, met name paddenstoelen (die hebben diep reikende schimmeldraden die 
bouwstoff en opzuigen, waaronder ook cesium), dan heb je kans dat je wat radioactieve stoff en binnenkrijgt. 
• Dat is op zich niet alarmerend, je zal daar niet dood van neervallen, maar je vergroot daarmee het risico dat je over 15 tot 
30 jaar zult doodgaan aan kanker. Bij straling werkt het net zo als met roken: je kunt in principe al van één sigaret dood-
gaan. De kans is enorm laag, maar niet nul. 
• En tenslotte: ja, er zijn veel erg zieke kinderen daar. Dat komt niet door de radioactiviteit. In de jaren na het ongeval zag je 
bij kinderen nog wel schildklierkanker, veroorzaakt door radioactief jodium. Die gevallen zijn er nu niet meer. 
Wel zijn er nog veel kinderen die in bar slechte sociale en economische omstandigheden moeten opgroeien, en dat doet 
wat met je gezondheid, en dat is voor mij de verklaring dat de ziekenhuizen daar zo vol zitten met kinderen die van
 alles en nog wat mankeren. 

Straling en de kinderen van Belarus
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Bijna 30 jaar na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl zijn veel Duitse wilde 
zwijnen nog steeds te radioactief.

Straling in 2016Straling in 2004

Hun vlees is niet voor menseljke consumptie geschikt en 
moet worden vernietigd.  Dit blijkt uit onderzoek bij 586 
everzwijnen die in de deelstaat Thüringen zijn doodge-
schoten, aldus de krant Leipziger Volkszeitung zaterdag.

Duitse wilde zwijnen 
nog te radioactief door Tsjernobyl

Het probleem betreft vooral wilde zwijnen die in bossen leven. Die woelen in de grond en vreten vervolgens wortelstelsels 
van paddenstoelen op. Daarin is radioactief cesium opgeslagen dat bij de kernramp in 1986 vanuit Oekraïne naar Midden-
Europa waaide. Bijna 10 procent van de wilde zwijnen in Thüringen is daardoor te radioactief om op te eten. Jagers worden 
gecompenseerd voor het vernietigde vlees. Volgens de wet ligt de grens bij 600 becquerel per kilo vlees. 1 Becquerel is 
gelijk aan 1 uiteenvallende atoomkern per seconde. Het probleem zal ook niet gauw zijn opgelost. Het cesiumisotoop dat 
de radioactiviteit in de bossen van Thüringen veroorzaakt, heeft een halfwaardetijd van 30 jaar. Dit betekent dat pas na 
drie decennia 50 procent van het resterende radioactieve cesium is afgebroken door het uiteenvallen van de atomen.

Kort samengevat lopen wij dus geen 
risico door de kinderen hier naar-
toe te halen. Met het eten van pro-
ducten uit de streek die “rood” is op 
de radioactiviteitskaart loop je een 
beperkt risico, zeker bij het eten van 
paddenstoelen. En verder (maar dat 
is een persoonlijk en geen weten-
schappelijk standpunt) is het beetje 
risico wat wij hier lopen ontzettend 
veel kleiner dan de winst die die paar 
weken in Nederland opleveren voor 
die kinderen.
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Agrarische projecten in Belarus

Landbouw projecten met geweldige grote opbrengsten. Input vanuit Nederland 
netto € 12.000 levert een kwadratische opbrengst van netto € 60.000 op. 
Henk, Hendrik-Jan en Roelof hebben samen met Alexander (BY Coördinator) vroeg in het voorjaar voorlichting 
gegeven en in de zomer en tijdens het groeiseizoen drie keer de projecten bezocht. Dit allemaal in het kader van 
voorlichting en begeleiding aan de scholen en schoolinternaten. 

Een belangrijke vraag die wij vaak krijgen, is het nog steeds noodzakelijk te helpen in Wit Rusland? Het antwoord is sim-
pelweg ja. Er blijken grote verschillen met Nederland te zijn in de beleving ten aanzien van het produceren van voedsel. 
Met name daar waar het om de scholen en internaten gaat. In Nederland kennen wij geen voedsel programma voor de 
kinderen van de scholen. 

In Belarus moet elke school voor maaltijden zorgen voor de kinderen die naar school gaan, hoe ze dit moeten doen word 
daarbij niet verteld. Behalve in de grote steden hebben eigenlijk alle scholen de beschikking over grond waar de produc-
ten geplant en gezaaid kunnen worden. Ten aanzien van grondbewerking en het verplegen van de gewassen heeft een 
ieder zijn eigen ideeën over. Wij hebben meegemaakt dat er in juli een heel mooi gewas aardappelen aanwezig was, bij het 
volgende bezoek in augustus waren de aardappelen besmet met een virusziekte, op vraag hoe dit in een paar weken zo 
kan gebeuren werd ons als antwoord gegeven, er zijn voldoende aardappelen in de grond ze hoeven wat ons betreft 
niet meer te groeien. Er word geen aandacht meer aan besteed en het resultaat is dat het gewas besmet raakt.  

Jammer, met enige moeite had het gewas nog groen geweest en was het gezond gebleven. Juist tot het eind toe voldoen-
de aandacht aan het gewas besteden is zo belangrijk. Ten eerste heb je meer opbrengst en wat nog belangrijker is je hebt 
een opbrengst van goede kwaliteit, o.a. ook belangrijk voor de bewaring. Gezonde gewassen kunnen nou eenmaal beter 

Coördinator: Henk Kerssies

Meer dan 5.200 kinderen hebben 
gezond eten voor een langere periode.



bewaart worden dan gewassen die 
aangetast zijn door ziekte.

Al met al zien we vooruitgang in de re-
sultaten, in de zomer word voldoende 
aandacht besteed aan het schoon-
houden van het gewas, de motivatie 
is goed tot zeer goed. Iedere school 
weet dat wanneer ze onvoldoende 
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aandacht geven aan het project er 
een gele kaart uitgedeeld word, is er 
ook bij de volgende rondgang geen 
verbetering zichtbaar dan krijgen 
ze nog een gele kaart. En net als bij 
het voetbal twee keer geel is rood 
met het gevolg dat de school uitge-
sloten word van verdere deelname.
Afgelopen jaar heeft SRK het mogelijk 

gemaakt dat meer dan 5.200 kinderen 
voedsel hebben voor de periode 2014 
tot de volgende oogst in 2015. Dat is 
onze motivatie om door te gaan met 
dit belangrijke werk voor de kinderen.

Input vanuit Nederland € 12.000 levert een 
kwadratische opbrengst van netto € 60.000 op.
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De opbrengst van de landbouwprojecten € 60.000
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Het zal ons uiteindelijk lukken om in 2015 de doelstelling 
te realiseren. Na heel veel onderhandelen (touwtrekken) 
hebben we vorig jaar besloten om 3 stuks geheel inge-
richte units te bestellen!

Een geweldig resultaat van alle 
SRK werkgroepen. Het betreft 
drie vol geisoleerde woon-
chalets met ieder twee vol 
ingerichte twee-
persoonverblijven, 
elk twee bedden, een 
verwarming, douche/
toilet en een wasgele-
genheid.  Tevens zit er in 
iedere unit een volle-
dige kookinrichting.

Het geweldige 
bedrag van € 60.000 
is overgemaakt 
naar het nationale 
Oncologische Zie-
kenhuis in Belarus. 
Medio december 
heben we het 
goede bericht 
ontvangen dat 
de € 60.000 is 
vrijgegeven voor 
belasting.  Dus 
100% wordt 
besteed aan de 
doelstelling! 
Er zijn inmid-
dels al meer-
dere chalets 
geplaatst, er 
worden totaal 
twintig chalets 

geplaatst. Er zijn er al negen geplaatst in 2014. We verwach-
ten midden 2015 de rest van de huisjes te kunnen plaatsen, 

de kleuren zullen allen blauw met een 
orange dak worden. 

De directrice vertelde 
ons dat ze de laatste 
twintig jaar allerlei 
instelling in de wereld 

heeft verzocht om te 
helpen. Niemand gaf thuis, 

ja het ziekenhuis was en is 
geweldig,
maar de situatie voor de 
ouders was verschrikkelijk. 

In Europa en Amerika 
zijn er overblijfhuizen 
(de Ronald MacDonald 
huizen) en organisa-
ties. Maar niemand 
was geintereseeerd. 
Nu, na twintig jaar dit 
fantastiche project! 
Echt geweldig, 
bedankt aan allen 
die gecollecteerd 
of meegeholpen 
hebben. 

Om u een idee te 
geven hoe gewel-
dig de bijdrage 
van Stichting Rus-
land Kinderhulp 
is jaarlijks zullen 
er ongeveer 
driehonderd 
gezinnen met 
kinderen die 

nabehande-

Project: Children Beds voor 
kankerpatientjes in Wit Rusland
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ja het ziekenhuis was en is ja het ziekenhuis was en is 
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ja het ziekenhuis was en is ja het ziekenhuis was en is 
geweldig,geweldig,
maar de situatie voor de maar de situatie voor de 
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In Europa en Amerika In Europa en Amerika 
zijn er overblijfhuizen zijn er overblijfhuizen 
(de Ronald MacDonald (de Ronald MacDonald 
huizen) en organisa-huizen) en organisa-
ties. Maar niemand ties. Maar niemand 
was geintereseeerd. was geintereseeerd. 
Nu, na twintig jaar dit Nu, na twintig jaar dit 
fantastiche project! fantastiche project! 
Echt geweldig, Echt geweldig, 
bedankt aan allen bedankt aan allen 
die gecollecteerd die gecollecteerd 
of meegeholpen 
hebben. hebben. 

Om u een idee te Om u een idee te 
geven hoe gewel-
dig de bijdrage dig de bijdrage 
van Stichting Rus-van Stichting Rus-
land Kinderhulp land Kinderhulp 
is jaarlijks zullen is jaarlijks zullen 
er ongeveer 

nabehande-

Met veel zeer inzet zijn alle SRK werkgroepen bezig geweest om geld bijeen 
te brengen, om het project tot een succes te brengen.

€ 60.000
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Alvast van de directeur van het Oncologische Ziekenhuis mevrouw Olga 

Olejnikova een geweldige grote dank je wel, voor de Nederlandse bijdrage.

ling / dagbehandeling gebruik gaan maken van de door 
u gesponseerde huisjes! Het grote probleem wat hiermee 
verholpen is; kinderen die uit het zesmaal grotere land 
Belarus een intake hebben en een dagbehandeling moeten 
volgen moesten vroeg aankomen en na behandeling direct 
weer vertrekken want er waren geen bedden. Dat is en was 
een onmogelijke situatie voor hen. Een kind laten reizen 
met een zwak imuumgestel en niet laten slapen, het was 
mens onterend.

Ook het op tijd komen s’morgen is met zes tot tien reisuren 
een groot probleem. Het ziekenhuis met 115 vaste bed-
den heeft nu per jaar 200 bedplaatsen meer om de paten-

tientjes te kunnen (na)behandelen.  De moeders en vader 
willen graag bij hun doodzieke kind blijven, emotioneel 
een zeer zware opgave. Met dit “bedden verblijf” project is 
de nabehandeling van kankerpatientjes veel humaner.  De 
huisjes zijn bijna ondehouds vrij.

De Rotery van Minsk heeft de plannen bekostigd, vergun-
ningen en tekeningen. 
Sponsoren met aantal: 
• De regering van Polen was de eerste die dit plan spon-
sorde en € 35.000 Euro overmaakte (1x).
• De Belarus bank $ 2 billion bijgedragen (1x).
• De Prior bank (2x).
• Pharmacy Companies (1x).
• Sun for Children of Chernobyl uit Duitsland  (1x).
• Chernobyl Children’s Trust uit Ireland (1x)
• China Republic (1x).
• Stichting Rusland Kinderhulp (3x).

Klaas Koops in overleg met de aannemer TD 
ziekenhuis en de projectleider Evgeuny.

Eén van de bouwplaatsen.
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Kinder 
Kerstproject Putten
Werkgroep Putten heeft eind vorig jaar voor het eerst 
een relatief kleine groep nieuwe kinderen uitgenodigd. 
Voorheen hebben wij ook grote groepen kinderen in april 
/ mei uitgenodigd maar omdat het steeds moeilijker te 
organiseren is hadden wij het plan bedacht een kleinere 
groep kinderen uit te nodigen waardoor er ook minder 
gastgezinnen nodig zijn. 

Zoals gezegd was het vorig jaar rond de kerst voor het 
eerst dat wij zes nieuwe gastgezinnen bereid hebben ge-
vonden acht kinderen uit de buurt van Vergnedvinsk op te 
nemen. In de weken dat zij hier waren hebben wij met alle 
kinderen, gastouders en werkgroep en keer ko�  e/thee en 
limonade gedronken en hebben de kinderen een bezoek 
aan de dierentuin in Amersfoort gebracht. De kinderen 
hebben twee heerlijke weken in de gastgezinnen doorge-
bracht.

Ook deze Kerst periode hebben wij weer nieuwe gast-
gezinnen bereid gevonden om kinderen uit de buurt 
van Vergnedvinsk uit te nodigen. Nu gaat het om twaalf 
kinderen. 

Voor ons als werkgroep Putten is dit een goede manier om 
ook kinderen die nog nooit in het buitenland geweest zijn 
een kans te geven een bezoek aan Nederland te brengen 
en hier heerlijk te genieten van al het moois in ons land 
of wel ons mooie Putten. Wij hopen dan ook dat wij deze 
vorm van kinderen uitnodigen ook in de toekomst kunnen 
blijven uitvoeren. 

Nieuw project in 
Pervomaysk
Werkgroep Nieuwlande Elim heeft zich dit jaar naast de ge-
bruikelijke collectes en braderieën, waar we uiteraard met 
onze bloemstukken aanwezig waren, vooral bezig gehou-
den met het vinden van een nieuw schoolproject in Wit-
Rusland.

Nadat een jarenlang goed contact met de school in Ka-
men, waarvan niet alleen de kinderen in onze dorpen 
geweest zijn, maar waarvan wij ook de directeur en zijn 
vrouw (lerares op de school) in Nieuwlande hebben mo-
gen ontvangen, verliep het contact de laatste twee jaar 
niet goed. De school werd van staatswege gerenoveerd en 
de “oude”directeur werd vervangen door iemand die helaas 
met onze werkgroep geen contact opnam. Wij hebben veel 
inspanningen verricht, maar helaas is er na de directeurs-
wisseling geen contact meer geweest.

Samen met Henk Kerssies gezocht naar een nieuwe 
school, waarvoor wij binnenkort de contracten voor on-
dersteuning van een landbouwproject zullen tekenen. 
De school bevindt zich in het dorp Pervomaysk en ligt in 
het zuid-westen van Wit-Rusland. Wij zijn heel blij dat er nu 
ook goede voortgang is bij het realiseren van de huisjes 
die komen te staan bij het oncologisch centrum en zijn 
ook trots te melden dan wij als kleine werkgroep 25% van 
een van de huisjes hebben bekostigd.

Wij hopen voor volgend jaar via het  nieuwe landbouwpro-
ject weer veel kinderen te ondersteunen en zo een bijdrage 
te leveren aan hun welzijn en wij danken eenieder die zich 
daarvoor met ons inzet.

Putten

Nieuwlande



Eind januari bracht onze werkgroep een bezoek aan het 
Oncologisch ziekenhuis in Barovlani. We gaan dan eerst 
samen met iemand van het ziekenhuis naar een grote 
supermarkt en slaan van alles in. Dit brengen we dezelfde 
dag nog naar het ziekenhuis, en we delen het direct uit 
aan de moeders en kinderen. Ook nemen we altijd wat 
speelgoed en gebreide truien mee die in Nederland door 
vrijwilligers gemaakt zijn. Roltong�uitjes en ballonnen 
doen het ook altijd goed en toveren op elke bleke snoet 
al snel een glimlach. Inmiddels is dit voor onze werkgroep 
een jaarlijks terugkerend ritueel, maar het blijft bijzonder 
om dit te kunnen en mogen doen. 

De schrijnende verhalen en soms ontmoetingen met 
kinderen die er een jaar geleden ook al waren blijven ons 
ontroeren en geven ons de stimulans om door te gaan.

In februari hield de Ichthuskerk in Voorthuizen een project  
met de kindernevendienst. Zij hebben twee lange slingers 
met  vlaggen gemaakt. Ook hebben zij witte zakdoeken 
versierd  met een hart erop en zowel op de vlaggen als 
op de zakdoeken allemaal goede wensen geschreven. 
Aangevuld met een �nanciële bijdrage hebben wij dit aan 
Mirjam Koops mee kunnen geven en zij heeft dit gebracht 
naar het ziekenhuis in Barovlani. Voor het geld zijn al-
lemaal voedselpakketten gekocht die er ook uitgedeeld 
zijn aan de kinderen en hun ouders, die in het zieken-
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Een terugblik op 2014
huis verbleven. Dit alles was een project van Vreugde en 
Verdriet. Twee onderwerpen die vooral in het ziekenhuis 
natuurlijk heel dicht bij elkaar liggen. Ook hebben we in-
middels hulpgoederen verzonden voor het kinderhospice 
en oncologisch ziekenhuis in Barovlani. Dit waren enkele 
elektrische verstelbare ziekenhuisbedden, een peuterbed, 
box en kinderstoel. Ook een groot aantal dekbedden 
en hoofdkussens en kleding. De elektrische verstelbare 
ziekenhuisbedden werkten niet meer toen we ze kregen, 
maar met behulp van een vrijwilliger en de leverancier van 
de onderdelen is dit gratis geregeld en loopt het weer als 
een zonnetje.

We hebben dus niet echt stil gezeten het afgelopen jaar, 
waar mogelijk proberen wij als werkgroep ons samen 
met onze vrijwilligers in te zetten bij evenement (o.a. als 
verkeersregelaars, kaartverkoop bij de kassa of andere 
voorkomende werkzaamheden) om op deze manier geld 
bijeen te brengen. Dit lukt ons redelijk dus we hebben 
inmiddels genoeg geld bij elkaar gespaard om in maart 
2015 een nieuwe groep kinderen in Nederland uit te 
nodigen. 

We zijn nu dus volop bezig met de voorbereidingen voor 
dit project. Als God ons de gezondheid geeft dan gaat dat 
vast helemaal goed komen. Ook zijn we dan vast een keer 
op bezoek geweest om de huisjes te bekijken die bij het 
ziekenhuis geplaatst worden in kader van project Child-
rensbed. Want aan dit project dragen we ook ons steentje 
bij.

Werkgroepen

Omdat wij dit jaar geen kinderen uit-
nodigen naar Nederland proberen we 
altijd bij hen op bezoek te gaan. 

Barneveld



Werkgroepen
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Heel vroeg op eerste kerstdag in 1999 
kwam onze eerste groep in Den Ham, 
een dag later dan verwacht. Wat waren 
de kinderen moe en verreisd en wat 
zagen ze eruit! Er was geen kind met 
redelijke kleren aan en er was geen 
kind dat  er nog een beetje schoon 
uitzag.  Bellen met het thuisfront 
was er vaak niet bij. Er moest contact 
gemaakt worden met  buren of andere 
familie. Skypen of Google Translate 
kenden we toen nog niet.  We ver-
taalden met een woordenboekje in 
onze hand. Maar wat zijn er goede 
contacten gegroeid en gebleven. Nog 
steeds zijn er nog veel contacten met 
kinderen uit deze eerste groep.

Op 17 oktober 2014 haalden we onze 
vijfde groep uit Chashniki. Dit keer een 
groep van 20 kinderen, een heftige 
groep op papier. Veel kinderen die in 
de thuissituatie te maken hebben met 

alcoholproblemen en allen die op of 
onder de armoedegrens leven. Maar 
wat is het een heerlijke groep. 

Op een aantal getrokken kiezen na 
zijn er geen problemen. Iedereen ge-
niet met volle teugen in de gezinnen. 
En wat hebben we leuke en liefde-
volle gezinnen. Gezonde Hollandse 
nuchterheid gecombineerd met een 
enorme brok liefde voor het Wit Rus-
sische kind dat in hun gezin kwam.  
Ondanks de armoede kunnen de 

meesten Skypen of bellen met het 
thuisfront.  En iedereen kent het 
vertaalprogramma en maakt er goed 
gebruik van. De kinderen integreren 
volop in het dagelijkse leven van Den 
Ham. De voetbalclub heeft extra voet-
ballers en de clubs extra leden.  

De kinderen genieten van de extra-
tjes zoals het bezoek aan de zorg-
boerderij of het spelen bij de Beerze 
Bulten.  Op 13 december 2014 zijn de 
kinderen helaas weer uitgezwaait.

Chashniki en Den Ham al 15 jaar samen!
De gastouders van de 
eerste groep weten het 
nog heel goed. 

Bergentheim

Den Ham

Afgelopen zomer zijn Erik en Janny de 
Lange en Henk en Hilda Ribberink op 
vakantie geweest bij onze vrienden/
gastkind in Matski, Minsk en regio 
Berezino. We hebben daar een heel 
mooie tijd gehad, veel gezien en bij 
heel wat families op bezoek geweest.

In Berezino werden we bij het mi-
nisterie van onderwijs uitgenodigd. 
Wij dachten om te gaan praten over 
onze nieuwe groep kinderen die we 
in februari 2015 hopen te ontvangen. 
Daar hebben we het ook wel over 
gehad en over een agriproject. Maar 
het belangrijkste was toch wel dat 

Oorkonde
ze ons werk en de � jne samenwer-
king zo waarderen dat wij voor onze 
werkgroep een oorkonde in ontvangst 
mochten nemen. Wat een mooie 
gebeurtenis!! Eerst kregen we in 2007 
van onze juf al namens het ministerie 
een oorkonde en nu werd er 1 aan ons 
zelf overhandigd! Wat doet dit goed! 
We zijn ook heel dankbaar dat we dit 
werk mogen en kunnen doen, vooral 
voor diegenen die het zo hard nodig 
hebben! De vakantie was al zo goed 
verlopen maar kon na deze ontmoe-
ting niet meer stuk!!

Als werkgroep zijn we nu druk bezig 

met de voorbereidingen voor februari. 
Nu, begin november 2014, staat de 
stand op 22 kinderen. We hopen dat 
er nog wat gastgezinnen bij komen, 
maar we hebben nog even de tijd. 
Wij wensen jullie allen maar bovenal 
SRK Hollandscheveld veel kracht toe 
bij het werk wat we doen voor de al-
lerarmsten in BY.
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Doel hiervan was ook een stuk van een shelter bij elkaar 

te sparen, dit is goed gelukt. In April zijn onze 2 CVK’s 
naar Bostyn en Waluta gegaan om “onze” kinderen op te 
halen, mooi hierbij was dat wij deze 2 dorpen toebedeeld 
kregen, nadat wij in 2013 zelf hier op bezoek zijn geweest. 
De ervaringen die de CVK’s tijdens hun bezoek hebben 
opgedaan, hebben we ook bij de plaatsingen in de gezin-
nen goed kunnen gebruiken.Het bezoek van de groep 
aan Westland was een daverend succes, ondanks dat er 
altijd wel iets in deze 7 weken gebeurt dat je niet wilt.

Vanaf mei zijn we ook bezig met onze “Westlandse Drui-
ven” actie, waarbij wij een paar kassen mogen gebruiken 
voor de druiven teelt, wij moeten het werk doen en het 
grootste gedeelte van de oogst opbrengst is voor ons. 
Dus takken binden/druiven krenten/ blad trekken en 
oogsten met veel vrijwilligers.

De komst van meer dan 25 gasten in de kerstvakantie 
vind ik ook het vermelden waard. Nu wij het aankoop-
bedrag van een shelter weten, gaan WIJ ervoor om er 
namens onze werkgroep 1 neer te zetten. Acties hiervoor 
zijn we aan het organiseren, zoals de verkoop van artike-
len tijdens de Kerst markt en weer een Nieuwjaarsrecep-
tie. Nu de prijs bekend is gaan wij ook sponsoren actief   
benaderen voor 1 Westland Huis.

2014 in Westland was voor de werk-
groep een mooi jaar. Dit begon met 
een nieuwjaarsreceptie in s-Graven-
zande, de opbrengst min kosten was 
voor ons. 

Werkgroepen

Verslag Westland

Westland

Met 8 personen zijn wij in Papend-
recht 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.

Aan de slag met de 
eerste groep 
kinderen!

Papendrecht



Werkgroepen
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”Kringloopwinkel” voor Belarus

Dit voorjaar hoorden wij dat er schoolmeubelen overbodig zijn bij diverse 
scholen uit onze regio. Kunnen wij daar iets mee? Natuurlijk wel want de 
stoeltjes en tafels in de scholen waar wij regelmatig komen, zijn van een 
inferieure kwaliteit  en duidelijk aan vervanging toe. Dus gaan wij op pad. 

Bij de kinderopvang in Dalen en Sleen kochten wij houten stoeltjes en 
tafeltjes voor het Doveninternaat in Rechitsa. Verder kregen wij van hun al-
lerlei materiaal zoals een poppenkast, schoolborden, spellen etc.; allemaal 
uitstekend te gebruiken voor een nieuwe kleuterklas. Het internaat wil 
graag dove kinderen eerder naar school halen zodat deze kinderen eerder 
les kunnen krijgen.

Naast diverse projecten willen wij jullie iets vertellen over goederen die bij ons 
niet meer gebruikt worden maar nog prima te gebruiken zijn voor de mensen in 
Wit-Rusland!

De kinderen en de ju�en zijn blij met hun nieuwe spullen.

Bij de basisschool “De Hoeksteen” in Nieuwlande konden wij een grote partij bureaus, stoelen en tafels kopen voor de 
basisschool in Barchovka (regio Gomel). Alles is in april, via Henk Kerssies, naar Belaus verzonden en inmiddels in gebruik 
genomen. Ook zijn er 60 computers en een aantal beeldschermen verstuurd voor o.a. een Evangelische gemeente in 
Minsk, het Doveninternaat en de basisschool in Barchovka. Nu denken wij weer aan voedselpakketten voor 100 adressen 
in Novoselje en Novopolje bij Minsk. Deze worden verdeeld door de pastor van de Evangelische gemeente.

Noordscheschut

De oude stoelen
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Het is de tiende groep kinderen die naar Zwijndrecht komt in 20 jaar tijd! We zijn dankbaar en blij dat we zo bij elkaar 300 
kinderen in warme gezinnen mochten verwelkomen en hen van de liefde van Jezus mochten vertellen. Voor de nieuwe 
groep zijn we al begonnen met kleding inzamelen en op zoek gegaan naar een locatie waar de kinderen naar school kun-
nen. Het laatste is nog niet helemaal rond, maar er wordt hard aan gewerkt. Kledinga�ches zijn gemaakt en uitgezet  in 
verschillende kerkbladen. Dit heeft gelukkig al heel wat kleding opgeleverd! 

We hebben een paar maal vergaderd. We zijn hard bezig om de formatie van de werkgroep weer op peil te krijgen. Ook al 
is de werkgroep wat klein op dit moment, we gaan er met elkaar voor om de nieuwe groep met kinderen een onvergete-
lijke tijd te bezorgen!

ADOPTEER EEN KIND FINANCIEEL!
Kijk voor een opgaveformulier op onze actuele website!

Werkgroepen

De tiende groep komt er aan!!
Halverwege het afgelopen jaar zijn wij enthousiast begonnen met de voorberei-
dingen van  de nieuwe groep kinderen uit Rovbitsk, Suchopol, Murava en omge-
ving die wij zullen ontvangen in sep/okt 2015. 

Zwijndrecht

“Sergey, wat heeft het jou gebracht dat jij naar Nederland mocht komen?”  
Sergey antwoordde: “Wat heeft het me niet gebracht? Wij behoren tot de arme mensen van het platte land en hebben 
maar weinig privileges. Ik mocht op jullie uitnodiging naar Nederland, hier ontmoette ik  aardige mensen die als een 
familie voor me zijn geworden. Wat bracht het me? Het bracht me alles. Ik ben de mensen erg dankbaar die dit mogelijk 
maken voor jongeren zoals ik ben. We krijgen kansen die we anders nooit hadden gekregen.” 

Sergey komt al jaren in Nederland bij gewone aardige gastouders. Hij woont in een klein dorpje buiten Chashniki. 
Hij is opgegroeid zonder vader. 
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Er is met veel publiciteit voor elkaar gekregen om 15 gast-
gezinnen uit Baarn, Soest en Laren beschikbaar te krijgen. 
Alle media zijn daar weer voor ingezet, maar bijvoorbeeld 
ook een marktkraam op de vrijmarkt met Koningsdag 
moest hieraan bijdragen. Aanvankelijk ging de werkgroep 
voor 30 kinderen uit de armste gezinnen uit Bychov, plat-
telandskinderen, het werden echter 19 kinderen uit Bychov 
stad. Uiteraard zijn dit ook kinderen die dit uitje hard nodig 
hebben maar je merkt wel dat deze kinderen het vergele-
ken met de plattelandskinderen net iets beter hebben, zo 
communiceerden de meesten met het thuisfront via Skype. 

De kinderen hebben wel een prachtige periode meege-
maakt. De gastgezinnen waren enthousiast en je merkte 
dat de kinderen het reuze naar hun zin hadden. Ze maakten 
kennis met een Circus school, bezochten Monkey Town en 
de Baarnse Scouting Merhula. Sinterklaas kwam dit keer 
niet langs op school maar bezocht na een kerkdienst de 
kinderen op. 

De werkgroep werd ook dit jaar geholpen door een aantal 
vaste sponsors: fruit, friet, ijsjes en kibbeling werd ook dit 
jaar weer met luid gejuich begroet. Bij 1 kind diende 2 kie-
zen getrokken te worden in het ziekenhuis, en 5 kinderen 
kregen een bril aangeboden van Optiek Zuid in Soest Zuid.

De Wit Russische ju�en begeleidden de kinderen tijdens 
de schooluren op het Poorthuis. Tijdens een bonte avond 
lieten de Wit Rusjes zien dat ze op school niet alleen taal en 
rekenen leerden, maar dat ze ook enkele acts ingestudeerd 
hadden. Reken je dan nog de nodige uitjes van de gastou-
ders mee, dan kom je tot 6 top weken waarna de kinderen 
niet alleen fysiek gezonder, maar ook mentaal sterker naar 
huis gaan. 

Op 6 december was het dan weer zover dat er afscheid 
genomen moest worden. Zoals altijd met gemengde ge-
voelens van gastgezin en kind, met een lach en een traan. 
Vanaf 2006 ontvangt werkgroep Baarn om het jaar een 
groep kinderen uit omgeving Bychov, dus we  gaan op voor 
2016, wat dan de zesde keer zou betekenen. Dit betekent 
dat er vanaf december 2015 weer hard gewerkt moet 
worden om gastgezinnen en sponsors over de streep te 
trekken!

Afgelopen 25 oktober tot en met 6 
december werd de werkgroep Baarn 
weer verblijd met een groep Wit 
Russische kinderen uit Bychov.

Kinderen uit Bychov stad in Baarn

14. Stichting Rusland Kinderhulp

Baarn
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Werkgroepen

Na twee dagen verblijf in Minsk gingen we met de trein 
naar Mogilëv. Daar werden we ontvangen door Irina, de 
contactpersoon in Wit-Rusland die ons met haar man naar 
Drybin bracht. We hebben de dagen daarna veel gezinnen 
en scholen bezocht. We zijn ook gastvrij ontvangen door 
Wina haar gastfamilie van jaren geleden. We hebben tevens 
gastkinderen ontmoet die ooit bij ons  zijn geweest. Dit was 
voor ons persoonlijk heel waardevol. 

Op 5 maart zijn we vroeg in de ochtend vertrokken richting 
Nederland. De reis verliep prima. Het samengaan van de 
kinderen met de gastgezinnen was nog wel een uitdaging 
maar dat is toch vrijwel volledig gelukt. De aankomst was 
hartverwarmend. Alle gezinnen stonden klaar met bloemen 
om hun kind te ontvangen. We hebben 5 mooie weken 
gehad. 

Terugblik 2014 Werkgroep Stiens

Na een lange voorbereiding was het in 
maart 2014 eindelijk zover. Wina en 
Ursula reisden af naar Wit-Rusland om 
de 15 kinderen en 2 ju� en op te halen. 

Ontvangst bij de burgemeester, kleding uitzoeken, wel-
komstdienst in de kerk, een optreden van de showband 
Takostu, een dagje Monkeytown. En als klap op de vuurpijl 
een prachtige slotavond met een echte, door de kinderen 
uitgevoerde, musical. We hadden van Takostu een prachtig 
onderkomen  waar de ju� en overdag goed les konden ge-
ven. Dit alles was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder 
de inzet van de gastouders, de werkgroep, vrijwilligers en 
sponsoren. Een mooie ervaring om op terug te kijken.

We hebben daarna niet stil gezeten. We hebben in het 
najaar al weer een kledingactie gehouden. Wij bereiden ons 
voor om geld in te zamelen voor de voedselpakketten. In 
de toekomst willen we opnieuw een groep uitnodigen.  
Dat gaan we doen door huis-aan-huisacties te organiseren, 
oproepen in de huis-aan-huiskrant etc. Dus een werkgroep 
die volop actief is. Al met al is 2014 een jaar om met genoe-
gen op terug te kijken. 

Stiens
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Werkgroep Koekange - Ruinerwold

Omdat ons dorp dit jaar geen grote groep kinderen uit Wit 
Rusland ontving, was 2014 een relatief rustig jaar voor de 
werkgroep uit Dronryp. Maar wij hebben zeker niet stil ge-
zeten.  Zo mochten wij bijvoorbeeld zo’n 40 spreidbroek-
jes ontvangen voor SRK. In Wit Rusland ontvangen ze deze 
graag, omdat van overheidswege dit soort materiaal niet 
wordt verstrekt. 

Ook hebben wij een grote partij met verpleegkundige uni-
formen gekregen vanuit een zorgcentrum. Wel 18 dozen 
vol! Ook hier zijn ze in Wit Rusland erg blij mee. 
Al met al een mooie bijdrage voor de humanitaire trans-
porten van SRK. 

Verder hebben we in oktober onze jaarlijkse voedselpak-
kettenactie gehouden. Met 31 vrijwilligers uit ons dorp 
zijn we langs de deuren geweest. Deze collecte heeft 
ongeveer €1600,- opgebracht. Onze werkgroep laat 150 
voedselpakketten samenstellen. Vele Rypsters hebben 
ook een pakket besteld voor ‘hun’ Wit Russische gezinnen. 

Wat mooi dat er op deze manier nog steeds aan elkaar 
gedacht wordt!

Tot slot zijn er natuurlijk ook in 2014 weer verschillende 
vakantiekinderen en kerstkinderen in Dronryp geweest, 
op uitnodiging van hun gastgezinnen. Het blijven bijzon-
dere en waardevolle contacten!   

Spreidbroekjes en uniformen

Voorjaar 2013 heeft de werkgroep Koekange/Ruinerwold, 
ondanks haar beperkte omvang, met veel succes een 
groep kinderen naar hier gehaald. Aangestoken door hun 
enthousiasme, en met het warme gevoel hoeveel het voor 
de kinderen betekent, hebben zich langzaam maar zeker 
meer voormalige gastouders aangemeld voor een plaatsje 
in de werkgroep.  

In 2014 is de werkgroep enthousiast van start gegaan met 
Lars van der Zande, Rianne Kreuze, Jan Oosting, Roelof 
Mannes, Rinus van der Haar en Paula van den Bosch.
Aan verschillende keukentafels komt vergadering na 
vergadering tot gestalte; wat onze doelstellingen zullen 
zijn en hoe deze in te vullen, aangevuld met waardevolle 
informatie door de overdracht van voormalige werkgroep-
leden. 

Voor ons is een belangrijke doelstelling meer zichtbaar te 
worden en vooral te blijven voor de bevolking van onze 
dorpen. Daarnaast om te bezien hoe wij concrete hulp 
kunnen bieden in Novaja Guta en Berjosky, twee dorpen in 
de regio Gomel.

Zichtbaarheid wordt onder meer ingevuld door terugke-
rende activiteiten als de braderie in Koekange, de statie-
geld� essen actie in Ruinerwold en Koekange en natuurlijk 
onze presentie tijdens het Kerstrondje in Ruinerwold. 
In Novaja Guta is een groentetuinproject gestart en we 
zijn aan het oriënteren over een humanitair transport naar 
daar. Voor ons is het principebesluit om in 2016 wederom 
een groep kinderen naar Nederland te halen een span-
nende, hoopvolle uitdaging waar we ons best voor gaan 
doen.

Koekange - Ruinerwold

Dronrijp
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Jaarverslag 2014 - 2015

Landbouwproject werpt positieve 
vruchten af!
Tijdens ons jaarlijkse bezoek zijn we ook bij een aantal 
scholen wezen kijken, om diverse redenen. De school 
in Lunin hebben we bezocht i.v.m. ons Agri-Project en 
je ziet dat er toch progressie gemaakt wordt door “onze 
hulp” daar. We zijn ook bij 4 scholen in deze omgeving  op 
bezoek geweest om kennis te maken en te bekijken of 
er scholen bij zijn, waarvan we kinderen in 2014  kunnen 
uitnodigen naar Westland. 

Tot ons plezier hebben we 2 scholen gevonden, waarvan 
de kinderen onze hulp nodig hebben. Wat ons wel is op-
gevallen is dat de dorpjes langzaam leeglopen. De scholen 
krijgen minder kinderen per klas en er zijn zelfs scholen 
die dichtgaan, omdat er te weinig leerlingen zijn. Deze 
leerlingen worden dan wel in andere dorpjes onderge-
bracht.

Acties vanuit het Westland: in 2013 hebben wij wederom 
de opbrengst voor een groot gedeelte gekregen van een 
warenhuis met Druiven.

Wij zij onze sponsors zeer dankbaar voor deze geste. Ook 
willen wij melden dat in oktober 2013 een groep van 38 
mensen uit Westland een reis heeft gemaakt naar Drogi-
cyn, naar “hun” families. Zodat ook de Nederlandse gezin-
nen kunnen meemaken/beleven hoe de leefomstandig-
heden bij de kinderen op het platte land in Wit-Rusland is. 
Voor 2014 ligt bij ons de focus op een groep kinderen. Ook 
wil Westland nog steeds een opvanghuis bij het kinder-
kankerziekenhuis nabij Minsk. 

We gaan in elk geval door met het leven van onze vrien-
den te ondersteunen en de kwaliteit van leven te verho-
gen, niet alleen voor de gezinnen, maar zeker ook voor de 
mensen die dit het hardst nodig hebben.

11 april 2014 begon het avontuur met de wit russische kinderen. Toen we bij de 
kerk waren duurde het niet lang of de bus stond op de parkeerplaats. We verzamel-
den in de kerk en toen werd het ons duidelijk. Het meisje met het rode mutsje en 
de zwarte jas mocht met ons mee naar huis. Haar naam is Angelina. Toen we thuis 
waren,  hebben we het hele huis laten zien. Het was in het begin wel even wennen, 
maar het was al snel supergezellig. 

De volgende dag was er een kledingbeurs. Daar mochten alle kinderen  nieuwe 
kleren uitzoeken, want de meeste kinderen hadden zowat niets mee. ’s Middags 
gingen we een � ets uitzoeken. Thuis heeft Angelina geen � ets,  dus moesten we 
wel even goed oefenen. 

(Sanne is 9 jaar en hun gezin was gastgezin voor Angelina ). 

’s Maandags ging Angelina voor het eerst in Meppel naar school, gelukkig maar een paar dagen want ze vond school niet 
echt leuk. Het volgende weekend was het Pasen, en je raadt het al we gingen paaseieren zoeken.  Het leek erop dat Ange-
lina nog nooit van het woord delen had gehoord. Ook gingen we een keer naar de dierentuin. Dat vond ze heel erg mooi 
en vooral de gira� en staken hier met hun kop boven uit. Maar ook de andere dieren vond ze schitterend want een dieren-
tuin hebben ze niet, waar zij woont. We gingen nog meer leuke dingen en ook met de groep gingen ze nog leuke dagjes 
weg, bv. Naar het zwembad, het pretpark en het strand. 

Zelfs mochten we nog naar een disco waar je pas vanaf je 18e heen mag, dat was echt super!!!  Zo gingen de twee maan-
den snel voorbij.  Ik vond het superleuk en ik heb veel geleerd. Ik hoop haar graag nog eens te zien.

Paka oftewel tot ziens allemaal!!! Groetjes Sanne

Het avontuur met Angelina

Meppel

Westland



Wilt u mee naar Belarus? U kunt meereizen als er plaats is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website ruslandkinderhulp.nl

Zomerkinderen & Kerstkinderen
Dit is de busplanning voor het uitnodigen van minder-
jarige vakantiekinderen en volwassenen uit Belarus naar 
Nederland. Het verblijf van minderjarige kinderen kan 
uitsluitend plaats vinden door uitvoering van strenge 
selectieregels. De verblijfsperiode in Nederland is 
maximaal 1 maand. 

Aankomst /vertrekplaats is Hollandscheveld, doorgaans 
de Sporthal “de Marke” - Otto Zomerweg  69. 
Vertrek tijd is altijd 09.00 uur.

Opgave formulier
vakantiekinderen: 
is te vinden op de website!

Jaarverslag 2014 - 2015
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Kinderuitwisseling

Juli
Week 27  1 juli
Week 28  8 juli
Week 29  15 juli
Week 30  22 juli
Week 31  29 juli
Augustus
Week 32  5 augustus
Week 33  12 augustus
Week 34  19 augustus
Week 35  26 augustus
Kerstbussen 
Week 52  23 december

Juli
Week 27  2 juli
Week 28  9 juli
Week 29  16 juli
Week 30  23 juli  
Week 31  30 juli
Augustus
Week 32  6 augustus
Week 33  13 augustus
Week 34  20 augustus
Week 35  27 augustus
Kerstbussen  
Week 1   5 januari

Dit is de busplanning voor het uitnodigen van minder-

Groepen kinderen nieuwe stijl.
Zoals jaren geleden al geopperd werd, is de eerste kleine 
groep kinderen een feit.  Nu kunnen er voortaan
kleine groepjes kinderen (vanaf 10 kids) tijdens de kerstda-
gen of zomer periode verblijven in Nederland.

 Dit kan dan ook in plaats van een verblijf korter dan 8 we-
ken als dit de planning toelaat maar ook de reiskosten (..). 
Dit is heel uitzonderlijk en kan alleen bij gelegenheid van 
afwezigheid van aansluitende groepen.

Het overleg voor groepje kinderen graag ruim van tevo-
ren bespreken, De prijs en organisatie voor bovenstaande 
groepjes is bepaald op € 225,00 p/p, welke in de zomerbus-
sen of kerstbussen reizen. De overige groepen blijven 
€ 7.500

2015 - 2016: Verwenweken voor kids 
uit Belarus
Minderjarige kinderen per klas, inclusief de juf, voor 4, 5 of 
6 weken in de vakantie periode uitnodigen is mogelijk. Dit 
kan tijdens het schooljaar, met speciale toestemming van 
het ministerie voor onderwijs uit Minsk. Voor 2015 staan er 
meerdere groepen kinderen gepland voor een periode van 
2 maanden. Overleg is nodig vanwege de beperking van 
capaciteit en voorbereiding. Plan uitsluitend na overleg om 
teleurstelling te voorkomen.

Uitnodigingen van uw gastkind en of 
volwassenen.
Voor uitnodigingen van volwassen uit Belarus, vallen onder 
EU regels. De ambassade heeft de volgende papieren 
daarvoor nodig: de laatste 3 salarisstrookje van een van de 
Nederlandse gastouders en uw garantverklaring, deze haalt 
u bij de gemeente in uw woonplaats bij afdeling bevolking.

Opgave van uw gastkinderen kan via 
de website.
Gasten kunnen maximaal voor 4 weken worden uitgeno-
digd, mochten de ritten niet vol zijn, dan zullen deze ritten 
komen te vervallen. De kosten van een reis is € 200 voor 
een minderjarige. Bij 18 jaar en ouder kost deze € 260 
(inclusief transport, verzekering en kosten Schengen 
visum).

Opgave uitsluitend via onze website (www.ruslandkinder-
hulp.nl). U krijgt na betaling meteen een antwoordmail, 
deze dienen wij retour te ontvangen met handtekening van 
beide Nederlandse ouders.

Planning groepen kinderen
2015 Bergentheim  feb – april
 Barneveld  maart – april
 Rotterdam  eind feb – april
 ?    april –juni
Vakantiebussen
 Zwijndrecht  sept  – okt  
 Huizen   okt –  dec  
Kerstbussen
2016 ?   dec – feb
 ?   feb – april  
 Koekange  april - juni  
  
Vakantiebussen 
 Vakantiekinderen Bus 1-10 
 ?   sept – okt 
 ?   okt – dec  
Kerstbussen   kerstvakantie

Uw gastkind opnieuw uitnodigen!

Alle papieren separaat per post bij ons landelijk secretariaat 
te worden aangeleverd, bij voorkeur binnen 10 dagen na 
uw digitale aanmelding. opgave tot 30 ApriL 2015!
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Waarom geven we 
voedselpakketten 
in 2015?
Met het in elkaar zakken van de economie en de crash in 
december van 2014 met meer dan 30% in� atie, hoeven we 
niet meer uit te leggen dat een voedselpakket al 50% meer 
waard is dan begin 2014.

Zoals bekend is de situatie in Wit Rusland niet te verge-
lijken met de onze. Ook hebben wij te kampen met een 
negatief schrijvende pers en stille armoede. 

Een dringend beroep om toch jullie vrienden te helpen? 
De actie voor de Voedselbank in Nederland is niet voor 
niets. Toch willen we aandacht vragen voor onze kinderen 
en gezinnen in Belarus. De winter is nu ook ingevallen in 
Wit Rusland. Aan het eind van de winterperiode is de nood 
het hoogst, de voorraadkast of kelder is dan leeg. Daarom 
doen wij een dringend beroep op u om een voedselpakket 
te kopen en beschikbaar te stellen aan uw gezin of om de 
armste bewoners. Uw giften worden geheel gebruikt voor 
goederen in een voedselpakket. Dit voedselpakket wordt 
daar ter plaatse samengesteld. Hiermee steunen we de 
plaatselijke economie. De kosten van het pakket bedragen 
€ 20,00 per stuk. 

Uitsluitend voor gezinnen onder de armoede grens of met 
een invalide kind! We hopen dat u uw hart laat spreken 
en een pakket zult bestellen. De wetgeving in Wit Rusland 
is van dien aard dat er per gezin maar 1 pakket per adres 
afgegeven mag worden. Dat vinden wij misschien betreu-
renswaardig, maar daar kunnen wij niets aan veranderen. 
Mocht u bereid zijn meerdere pakketten te willen bestellen 
dan gaat een volgend pakket naar een ander gezin, dat 
onder de armoede grens leeft. Onze contact persoon daar 
draagt er zorg voor, dat alleen de armste gezinnen een pak-
ket krijgen.  info@ruslandkinderhulp.nl

Na de Tsjernobylramp in 1986 werden er honderdduizen-
den kinderen uitgenodigd. Het land Belarus was voor meer 
dan 25% overspoeld met nucleaire fall-out uit de kerncen-
trale. Dit is inmiddels meer dan 25 jaar geleden. Het gevaar 
van besmetting en bestraling is terug naar aanvaardbare 
niveaus volgens de staat. De groepjes schoolkinderen 
worden door regionale SRK werkgroepen naar Nederland 
gehaald voor een verblijf van vooraf vastgestelde periodes. 
Deze buitenlandse verblijven geven de kinderen van 9 of 
10 jaar een positieve boost, zowel lichamelijk als geestelijk. 

Maar het gaat niet alleen om deze e� ecten. Even weg uit 
de dagelijkse sleur, even de gezinnen in Belarus een andere 
inkijk te geven op de Europese (lees: Nederlandse) maat-
schappij. Een maatschappij die niet altijd vriendelijk wordt 
voorgesteld. Wij geloven in een actieve benadering van 
“Heb je naaste lief” dichtbij en veraf. Wij hebben de op-
dracht het lichtend licht te zijn in deze donkere wereld. 
In een wereld verdeeld in armoede en rijkdom, hebben we 
de opdracht van “geef hen te eten”.

Een positief resultaat.
Vandaag de dag zien we de tegenstellingen tussen Belarus 
en Europa groeien. Kinderen in de dorpen hebben geen 
zicht op een betere toekomst. Vaders en moeders zijn vaak 
werkzaam op de staatsboerderij van het dorp. De toekomst 
is somber, het eenzijdige nieuws alleen maar negatief. 
SRK werkgroepen bieden deze kansarme kinderen, een ver-
wen vakantie, een kijk in een andere wereld. SRK inspireert 
en bemoedigd hen tot een positief leven. Met als resultaat 
dat kinderen gaan studeren, sporten en een positieve uit-
werking hebben op hun omgeving. 

Kinderen uit 
Belarus
De koude oorlog en de aanleiding voor 
het uitnodigen van groepjes kinderen 
uit Belarus. 
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Namens SRK namen Henk Kerssies en Geert Metselaar deel 
aan de vierdaagse International Chernobyl Network confe-
rentie in Kraisau (Polen). We legden contacten met enkele 
Europese partners over mogelijke samenwerking op het 
gebied van kantoorgebruik, we wisselden informatie uit 
over ieders ervaring met de huisjes bij het Kankercentrum 
Baravlani en we spraken over de visumproblemen die 
steeds groter dreigen te worden door de eis van biometri-
sche gegevens die door Europese landen worden geëist.

Een belangrijk onderwerp was het belang van samenwer-
king om in aanmerking te komen voor een nieuw Euro-
pees subsidieproject voor Belarus.  Het gaat om kleinere 
projecten en lijkt heel goed afgestemd te zijn op de wen-
sen en mogelijkheden als de onze. Meestal is het nodig dat 
organisaties uit meerdere landen samen werken en dat is 
het natuurlijk niet moeilijk om elkaar in ICN verband te vin-
den. Wij hebben in het bijzonder aandacht gevraagd voor 
de agrarische projecten van SRK.  In 2015 zal met IBB en de 
partners bekeken worden hoe dat geregeld zou moeten 
worden.

De jaarvergadering 
ICN in Kraisau

Geplande nieuwe kerncentrales zijn luchtkastelen maar 
let op de bestaande. Op de jaarlijkse “Partnerschafts-
konferenz” zijn de gevaren van kernenergie een steeds 
terugkerend onderwerp.  Voor de vergadering van 2014 
in het Poolse Kreisau was de in Parijs wonende ener-
gie- en atoomexpert Mycle Schneider uitgenodigd. Hij 
onderzoekt ontwikkelingen op het gebied van nucleaire 
energie. Zijn conclusie is dat heel waarschijnlijk geen van 
de nieuwe geplande centrales ooit stroom zal produceren. 
De ontwikkelings- en bouwprocessen duren te lang, de 
kosten rijzen de pan uit en er komen steeds meer alterna-
tieven.

Daarmee stelde hij deelnemers uit onder ander Polen 
en Turkije, die zich verzetten tegen de plannen van hun 
regeringen, min of meer gerust. Hij waarschuwde vooral 
tegen de gevaren van de bestaande installaties. Die 
worden regelmatig vernieuwd en dan wordt er nieuwe 
techniek geplaatst in centrales die aan het einde van hun 
levensduur zijn en gebouwd zijn volgens technieken van 
30 jaar en ouder. Hij vergeleek dat met het plaatsen van 
de nieuwste mercedesmotor in een volkswagen van 30 
jaar oud. Als er ergens brokken verwacht mogen worden 
dan is het daar.

In 2011 wees de toenmalige premier van Brandenburg op 
de partnerschapsconferentie ook al op de gevaren.  Nog 
niet zozeer omdat hij de techniek niet vertrouwde maar 
wel omdat de garantie van voldoende koelwater, mede 
door de veranderingen in het klimaat, steeds minder 
verzekerd lijkt te zijn en omdat men hem niet wijs kon 
maken dat wij in het westen wel de computers van Iraanse 
kerninstallaties kennelijk wel konden kraken maar zij niet 
de onze. Wij hebben bij onze vrienden in Wit Rusland wel 
genoeg ellende gezien van de gevolgen van Tsjernobyl 
(op gebied van gezondheid, onzekerheid, sociale omstan-
digheden enz.) Toch maar wat anders verzinnen als het 
om energie gaat...

Geplande 
kerncentrales
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De veiligheid van onze gastkinderen.
Een VOG voor de veiligheid van onze gastkinderen. 
Voor SRK is het heel belangrijk dat onze minderjarige 
gastkinderen in een voor hen veilige omgeving worden 
opgevangen. Om te voorkomen dat individuen met 
verkeerde bedoelingen toch kans zouden zien om via ons 
buitenlandse pleegkinderen in hun omgeving te krijgen 
zijn wij streng bij de selectie van gastouders en vragen 
o.a. altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag. Omdat onze 
gastouders al zoveel voor hun rekening nemen is het raar 
dat ook degene op wiens gedrag niets valt aan te merken, 
ook moeten betalen voor een VOG.

VOG subsidie is gestopt
Na heel vele jaren van overleg (het was zeker niet gemak-
kelijk) is het in 2015 eindelijk zover gekomen dat SRK de 
via elektronische weg aangevraagde VOG’s volledig ge-
subsidieerd kunnen krijgen. Binnen SRK centrale adminis-
tratie, worden alle aanvragen geadministreerd. 
Het aanvragen van de VOG is één onderdeel van het plaat-
singsbeleid. Hierbij zijn ook andere voorwaarden, zoals 
het hebben van een overeenkomst met de beide gastou-

ders, het bezoek thuis en die beoordeling daarvan door 
het hoofdbestuur. Waarbij ook de door de gastouders 
opgegeven referentieadressen kunnen worden gecheckt. 

Nieuw “in veilige handen”.
SRK heeft over bovenstaande 4 april 2014 een intentie-
verklaring “preventie seksueel misbruik minderjarigen” in 
vrijwilligerswerk van de NOV ondertekend (Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) die met de 
werkgroep “in veilige handen” de procedures controleert. 
Wenst u meer informatie dan is die bij www.inveilige-
handen.nl te vinden. De CVK (contact persoon kinderen, 
binnen de regio of SRK werkgroep) 

De SRK werkgroepen kunnen, in overleg, de VOG aanvra-
gen zelf verzorgen door hun CVK. Zonder de CVK zouden 
onze gasten niet kunnen komen. Deze CVK functionaris 
heeft een contract met de SRK landelijk, waarin een ge-
heimhoudingsclausule is opgenomen.

VO
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Voorkomen is beter dan genezen. Dit cliché 
geldt zeker voor seksueel misbruik en grens-
overschrijdend gedraag. Lees meer over het 
probleem, de omvang ervan en de gevolgen.

Voorkom misbruik van minderjarigen binnen 
een vereniging of vrijwilligersorganisatie. 
Dat is de doelstelling van het project ‘In veilige 
handen’. Inzet: minderjarigen een veilige plek 
binnen het vrijwilligerswerk bieden.



Oekraine nieuws (10 uur rijden)
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...Laat me niet lachen! 
Dit was wat onze Wit Russische vriend op 1 januari j.l. ons 
vertelde.... Crisis in Nederland, dat is pas een goede mop.  
Hij had na twaalf uur s’avonds (na oud en nieuw) een half 
uurtje rondgelopen en wist het nu zeker, “de wereld” is gek. 
Met 80 miljoen euro aan vuurwerkverkoop heeft hij het 
niet ver mis. In hoeverre mate is onze maatschappij ziek. 
Of is de wereld de weg al langer kwijt? Dat laatste is het 
meest waarschijnlijke. 

Nog meer geweldig nieuws. (...) Je vraagt je af of goed 
voorbeeld goed volgen altijd werkt...? Het antwoord:  
Ja, het werkt. Jaren geleden vroeg ik of het mogelijk was 
om in Wit Rusland zelf hulp goederen te gaan verzamelen.  
Nee, dat kon niet, daar waren ze te arm voor! Toch vroeg 
ik (Klaas Koops, voorzitter SRK) het me af. Ik weet dat arme 
mensen meer weggeven dan rijke mensen. Dus als je een 
beetje hebt kun je dat weggeven. 

In de burgeroorlog in Oekraïne zijn er veel huizen kapot 
geschoten. Gezinnen zijn in de verdrukking gekomen. 
Er is een enorme nood ontstaan. In Belarus zijn er vorig jaar 
allerlei initiatieven ontstaan. Er worden vluchtelingen opge-
vangen, er zijn kledinginzamelingen geweest en er worden 
gezinnen gehuisvest. Ja, de president heeft allerlei positief 
stimulerende maatregelen genomen. Kleding, schoeisel 
en schoolmaterialen maar ook invalide materialen zijn 
zeer noodzakelijk.

OORLOG 2015! Politieke systemen schieten mensen 
dood. Verwoeste levens en gezinnen. Wit Russen 
helpen nu ook slachto� ers van deze  oorlog.

Hulpgoederen op kleine schaal zijn zeker nodig, heel erg 
nodig in Wit Rusland en ook in Oekraïne. Ik durf het bijna 
niet te schrijven want in dat buurland is de armoede nog 
veel groter. 

Armoede in NL...
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“Selectief inzamelen is het beste” zegt Henk 
Kerssies. Het heeft geen zin om kasten, zeep, 
vloerkleden en oude �etsen te brengen. Ook 
Belarus kent grote gebieden waar men onder 
het bestaands minimum leeft.

Meest waardevolle goederen; kinderschoenen, 
kinderkleding, invalide spulletjes voor kinderen zoals 
rolstoelen, schoolartikelen (schooltafeltjes en stoeltjes). 

Helpt u mee gericht in te zamelen? Iedere vracht 
kost € 3.000. Het kan uw project zijn!

Onze hulp helpt!
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De SRK geeft actief hulp aan kinderen en aan families, die wij in het westen de “armsten van de armsten” noemen. 
In Nederland werken we allen Pro Deo voor deze doelstelling.  Door mee te helpen in de ontwikkeling van kinde-
ren, bewustwording en het ondersteunen van leerprocessen, is Rusland Kinderhulp dagelijks bezig met een betere 
wereld. Helpt u mee!

Steun SRK of word donateur!

IBAN: NL92RABO 0316 6277 39 K.v.K.: 41020087 Fiscaal nr. 8129.95.582  Incassant ID:  NL95ZZZ410200870000 ANBI geregistreerd: www.ruslandkinderhulp.nl emailadres: info@ruslandkinderhulp.nl

Middels een eenmalige machtiging 
voor een bedrag van:  

* Voor hulp aan:  kinderprojecten - Agri projecten bij scholen - 
   voedselpakketten - Humanitaire transporten - Children beds.

Ik machting Stichting Rusland Kinderhulp dit bedrag eenmalig 
rond de 28e van de maand van mijn rekening af te schrijven. 

(aanvinken wat van toepassing is)

Naam :____________________________________________________  (IBAN) Rekeningnummer :___________________________________________

Adres :____________________________________________________  E-mailadres :______________________________________________________    

Postcode :_____________ Plaats:______________________________  Handtekening: 

 

Ik doneer eenmalig een gift!*

Geeft u de zekerheid

dat uw geld goed 

gebruikt wordt.

JA!





  € 10,00

  € 15,00

  Anders, namelijk:  € ..................





  €  5,00

  € 20,00



Digitaal kan ook!

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Rusland Kinderhulp deze incasso-opdracht te sturen naar uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Opmerkingen :

Medio 2014 hebben we de nieuwe ambassadeur mr. 
Barysevich verwelkomt met een bos bloemen. Zijn 
o�  ciële naam is:  Z.E. de heer M. BARYSEVICH en hij 
heeft inmiddels in een o�  cieel bezoek bij Koning 
Willen Alexander zijn geloofsbrieven aangeboden. 

We hebben in een prettig gesprek kennis gemaakt. 
Hij is 44 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen en hij 
laat weten de Stichting Rusland Kinderhulp een warm 
hart toe te dragen. 

Embassy of the Republic
of Belarus in the Kingdom 
of the Netherlands.
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Pervomaysk a pedagogical complex a day nursery-gardens high school

Berezovsky area, the Brest area

Huge gratitude of the organisation “Stichting Rusland Kin-derhulp” and personally to mister Klaas Koops for the rendered help in realisation of the agricultural project. Thanks to the help, the school has provided itself with vegetables for all 2014-2015.We hope for the further cooperation not only within the limits of the agricultural project, but also in improvement of children, rendering of the material humanitarian help.

Yours faithfully,
Principal Igor Zelyonko

Pervomaysk a pedagogical complex a day nursery-gardens high school

Berezovsky area, the Brest area

Huge gratitude of the organisation “Stichting Rusland Kin-derhulp” and personally to mister Klaas Koops for the rendered help in realisation of the agricultural project. Thanks to the help, 

Dear sir Klaas Koops and the organisation “Stichting Ruslsnd 

Kinderhulp”!

We are very glad to cooperation with you throughout these years. 

Are sincerely grateful to you for the help rendered to our school in 

cultivation of agricultural production.

We wish you career growth, prosperity of your organisation, a 

sound health.

We hope for the further cooperation with you.

The director of boarding school, 

Victor Mihalovsky

«The Seljutsky psycho-neurologic house-boarding school for aged and 

invalids»

Vitebsk area, Vitebsk area

Dear people,

The administration and all collective of the house-boarding school are 

sincerely grateful to you for fruitful cooperation with us. 

Thanks to the agricultural project we have a possibility to improve and 

diversify the menu in a food of patients. On a table always there are the 

fresh vegetables which have been grown up by employees of the house-

boarding school with the assistance of living patients. 

Thanks you for keenness and ability to empathize, ability and desire 

to support those who needs it.

We are assured that your example is indicative and for other philan-

thropists.

We wish you all blessings, health and prosperity on your course of life.

Yours faithfully,

The director of the house-boarding Vladimir Motin

Vele bedankbrieven ontvangen 
we jaarlijks. Hierbij 3 van de 50 
scholen die de SRK helpt.

Bedankbrieven
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Excursiereis Hollandscheveld
Mijn gedachten na de ontmoeting 
met Iwan...
Na een lange reis en lang wachten komt Alicia (tolk) ons 
halen om Iwan weer te zien. Bij een winkel wacht hij ons 
op. Knu�elen en schrikken, wat is hij mager! Dan verder 
rijden en een lang stuk lopen met onze bigbags. Eindelijk 
zijn we bij zijn “huis”.  Niks is er. Oma is al aangeschoten en 
moeder lijkt nuchter, maar schijn bedriegt. Er zijn 4 kinde-
ren Iwan, Artur , Natja en Luba. Allemaal mager en te klein 
voor hun leeftijd. Ik zie witte gezichtjes.

We geven ze kadootjes, ze glunderen en komen een beet-
je los. Ik knu�el de meisjes, ze schrikken maar komen toch 
bij me. Ze stinken en zijn smerig maar ze zijn zo lief. Artur 
is ziek (hart en bloedvaten) en heeft een ontwikkelings-
achterstand. We krijgen thee, koekjes, brood en natuurlijk 
staat er wodka. De kinderen krijgen niets, moeder zegt 
dat ze al soep hebben gehad. Ik zeg tegen de tolk 

dat zij ook moeten eten. Ze willen wel, want ze hebben 
echt honger. ”Ik loop door het ‘huis’. P�f die geuren en zo 
ontzettend smerig! Oma en moeder blijven wodka drin-
ken en worden stiller. 

Dan moeten we weer weg helaas. Je wilt zo graag wat 
voor ze doen maar de middelen ontbreken. Zo komt het 
afscheid, de kinderen willen niet dat we gaan want er is 
eindelijk iemand die ze vertroeteld en aandacht geeft. 
Oma en moeder geven ons een omhelzing, ze ruiken naar 
alcohol en stinken naar urine. Dan komt het moeilijkste, 
de kinderen. Wat is het ontzettend zwaar om ze achterla-
ten in deze trieste, uitzichtloze situatie. Je zou ze het liefst 
mee naar huis willen nemen...

Wat raakt mij dit diep. Mensen die het niet willen of kun-
nen geloven moeten zelf een gaan kijken. Ik hoop en bid 
dat het zal veranderen, het heeft mij diep geraakt om 
zoveel jaar terug te gaan in de tijd en deze vier kinderen 
zo te zien. Gelukkig hebben wij een leuke excursiegroep  
met leuke mensen die je op dat moment even kunnen 
opvangen.

Geschreven door Anita Schonewille

Hollandscheveld
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De activiteiten in 
vogelvlucht
Kinderprojecten 
• Vakantie kinderen 
• Kerstkinderen 
• Hulp aan (kinder) hulporganisaties                                 
Schoolprojecten 
• Agri projecten bij scholen
• Voedselpakketten
• Hospice 
• Hulp aan scholen en internaten  
Humanitaire transporten 
• Financiële adoptie 
• Excursiereizen en busreizen
• Visumaanvragen 
• Children beds 
• Spreidbroekjes voor baby’s

De werkgroepen:
• Actie’s tijdens kerstdagen.
• In  2014 is de rolstoelbus vervangen
• Hulp aan ziekenhuizen
• Geld voor groter gezinnen en gezinnen met 
invalide kinderen 
• Bouw van woningen voor kinderen met ernstige 
ziektes
• Hulp voor kinderen met een down syndroom 

Baarn
Barneveld 
Bergentheim
Den Ham 
Dronrijp
Heuvelrug 
Hoek van Holland
Hollandscheveld 
Koekange / Ruinerwold
Meppel 
Nieuwlande / Elim
Noordscheschut

Papendrecht
Putten
Rotterdam
Stiens 
Westland
Zwijndrecht

Nieuw:
Huizen
Drachten
Westerbork

SRK Werkgroepen

Facebook.com/StichtingRuslandKinderhulp

Like ons op 
Facebook!
Voor de meest actuele aankomst en 
vertrektijden van de bussen kunt u 
terecht op onze facebookpagina. 

SRK Facebook!
SRK O
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DOE OOK MEE!



Voorwaarden voor schenkingen:
Om de schenking af te kunnen trekken voor de belastingdienst, dient de schenking aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Het moet een schenking zijn aan een zogenaamd algemeen nut beogende instelling (ANBI) of vereniging;
• De schenking moet in de vorm zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
• De schenking moet minimaal vijf jaar achter elkaar worden gedaan;
• Tegenover de schenking mag geen tegenprestatie staan;
• Bij de aangifte inkomstenbelasting moet de gift als persoonsgebonden aftrekpost worden opgegeven;
• De schenking dient te worden vastgelegd in een notariële akte.

De website is 
ACTUEEL! 

www.ruslandkinderhulp.nl 

Daar vind u de � nanciële verantwoording, 
de doelstelling, het beleidsplan, ANBI verklarin-
gen, statuten en de SRK verantwoording over 
de gerealiseerde projecten.

Start met � nanciële adoptie!!!
Voor studenten, grote gezinnen, uw gastgezin 
of persoon. Doneer een éénmalige gift of legaat. 
Vraag om advies. We zijn u graag van dienst.

RABO rekening:
IBAN: NL92RABO0316627739 t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp
BIC: RABONL2U
Doelstelling: 
Hulp bieden aan kinderen in Wit-Rusland volgens de statuten

 Fiscaal/RSIN nummer: 8129.95.582
ANBI geregistreerd
Kamer van Koophandel: 
K.v.K. 41 02 00 87 sinds 17 februari 1994

Dit magazine is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat sommige stukjes zijn ingekort door de redactie. 
Heeft u nog vragen over dit magazine of wilt u iets plaatsen voor de volgende editie, mail naar info@ruslandkinderhulp.nl

Redactie: Klaas Koops Vormgeving: Annemarie Hoekstra.

Geeft u de zekerheid

Geeft u de zekerheid

dat uw geld goed 
dat uw geld goed 

gebruikt wordt.
gebruikt wordt.

Januari 2015 - Dit jaarverslag verschijnt 1 keer per jaar.


