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10-jarig bestaan 

en de radioactieve controle voor land-
bouw en bosbouw in vervuilde gebie-
den werd aangescherpt. Na een kwart
eeuw kunnen we zeggen dat Belarus
overgaat in een post -Tsjernobyl perio-
de, een etappe waarin getroffen gebie-
den herleven. 

Het is zeer belangrijk dat Belarus niet
alleen stond in de tragedie. De 
thematiek van Tsjernobyl kwam op de
agenda van de Verenigde Naties toen
in 1990 de eerste Tsjernobyl resolutie
werd aangenomen in de Generale
Assemblee OON en andere buitenland-
se organisaties zoals het Internationaal
Atoomenergie Agentschap in Wenen,
UNICEF en de Wereldbank. Onze vrien-
den en partners in vele Europese 
landen bestreden de Belarussische
armoede en verleenden onschatbare
hulp om de gevolgen van de Tsjernobyl
ramp te bestrijden.

Wij zijn de Nederlandse regering ont-
zettend dankbaar voor de aandacht die
zij wijdde aan de gezondheid van de
Belarussische kinderen. Wij waarderen
de activiteiten van organisaties en
stichtingen die reizen naar Nederland
voor hen organiseren. Waardering
voor organisaties die materiële en
humanitaire hulp verlenen aan scho-
len, internaten, kindertehuizen en
medische instellingen. Wij zijn oneindi-
ge dank verschuldigd aan de vrijwilli-
gers die zich het lot van onze kinderen
aantrekken, voor hun gastvrijheid en
hartelijkheid. De activiteiten van hulp-
verlenende stichtingen in Nederland
zijn niet alleen succesvol, er is ook een
effectieve toenadering tot ons land. Het
versterkt de vriendschappelijke verhou-
dingen tussen onze volken. In Belarus
wordt gezegd dat vrienden elkaar pas
goed leren kennen in tijden van armoe-
de. Er zijn mogelijkheden voor onze
kinderen om weer gezond te worden
maar ook om de cultuur te leren ken-
nen zoals de historie en de tradities van
Nederland. Onze kinderen op hun beurt
vertellen onze Nederlandse vrienden
over de cultuur en de historie van
Belarus. Ik geloof dat zij de herinnering
aan Nederland hun hele leven zullen
koesteren.

Ik ben Stichting Weeshuizen Belarus
oprecht dankbaar voor haar onschatba-
re werk. Bijzondere dank voor de aan-
dacht voor kinderen met een handicap
die in tehuizen wonen, kinderen die bij-
zondere zorg en warmte nodig hebben.
Kinderen zijn onze toekomst en het is
erg belangrijk dat wij samenwerken om
te zorgen dat ons aller toekomst
gezond en ongevaarlijk zal zijn.

Met oprechte hoogachting, 

Elena Gritsenko

is de ongelofelijke moed van de red-
dingwerkers die stierven voor hun
landgenoten om verspreiding van
radioactiviteit tegen te gaan.
Belarus kreeg een enorme klap door de
gevolgen van deze catastrofe in
Tsjernobyl; 23 % van ons land werd
blootgesteld aan radioactieve veront-
reiniging. Dit had serieuze medische,
sociale en psychische gevolgen voor
een kwart van onze bevolking en
tevens voor de economie van Belarus. 
Dit is de realiteit na 25 jaar. 

Belarus deed ervaring op met langduri-
ge radioactieve vervuiling, stichtte
wetenschappelijke instellingen op dit
gebied en werkte aan de baanbrekende
productie van radiometrische installa-
ties. De wetgeving werd uitgebreid
voor medische en sociale bescherming

Allereerst wil ik Stichting Weeshuizen
Belarus feliciteren met het 10-jarig jubi-
leum. Ik wens het bestuur, medewer-
kers en vrijwilligers succes voor de 
toekomst met het goede werk voor de
kinderen in Belarus. Het is symbolisch
dat het tienjarig jubileum van de stich-
ting samenvalt met de 25-jarige her-
denking van de Tsjernobyl-ramp, een
zware, historische en menselijke cata-
strofe. Miljoenen mensen werden
blootgesteld aan radioactieve straling,
duizenden verloren hun gezondheid,
moesten hun huizen verlaten en hun
leefwijze veranderen. Onvergelijkbaar

Jubileum 10 jaar

Beste vrienden

In het district Minsk ligt het dorpje Kalinovka. Niet ver daarvandaan, langs de
oever van de rivier de Njoman staan de resten van een oud paleis. De ruïne heeft
majestueuze kleuren en er heerst een mysterieuze stilte. Hier, aan de bron van de
Njoman, kwamen aan het eind van de 19e eeuw wereldberoemde geleerden en
werden er buitengewone wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. 

Vele jaren eerder kocht Otton Narkevitsj-Ijodko een klein landgoed, zes kilometer
van de rivier. Eén van zijn kinderen, Jacob, zou in de toekomst een groot natuur-
onderzoeker worden en professor in de elektrongrafie. Hij zou bekend worden om
zijn liefdadigheid. Op het landgoed, genaamd Ottonowo, lag een park met voor
die tijd zeldzame bomen. Er werden huizen en boerderijen gebouwd en er verre-
zen enorme graanschuren.

Jacob werd geboren in 1848. De wetenschap en de kunst lokte hem. Zijn eerste
wetenschappelijke experimenten deed hij op het terrein van Ottonowo en bereik-
te grote successen. De ligging van Ottonowo was niet gunstig. Otton kocht daar-
om een stukje grond aan de oever van de Njoman. Jacob trouwde, bouwde er een
paleis en noemde het Nadnjoman. Hij ging naar Europa en studeerde daar natuur-
kunde, meteorologie, biologie en medicijnen. In 1872 keerde hij terug en besteed-
de zijn tijd aan onderzoek en bestudering van elektriciteit en magnetische krach-
ten in de natuur. 

In de omgeving van Ottonjoman werden huizen gebouwd. Zo ontstond het dorp
Xinatsjovo. Vervolgens werd de naam Sinetsjovo en later Kalinovka. In 1892
opende Jacob een sanatorium en noemde het Ottonovo. Hij gaf kuurbehandelin-
gen door middel van speciale gymnastiek en dranken uit melk van hoefdieren,
o.a. van kamelen. De armen behandelde hij gratis. Ottonovo is de plaats waar nu
ons internaat staat.

gevoel van trots. Wat is er in die tien
jaar veel veranderd! Onaangename
situaties en frustraties leidden uitein-
delijk tot samenwerking en wederzijds
vertrouwen. Drie jaar geleden werd de
eerste subsidie door de Belarussische
overheid verleend. Dat voelde als een
overwinning! Dit jaar financiert de
overheid zelfs tweederde van het hui-
dige project. ‘Logisch’, zult u zeggen.
Bedenk wel dat dit uniek is voor
Belarus. Die tien jaren zijn absoluut
niet voor niets geweest. Als u deze
krant leest zult beseffen dat ú het bent
die het mogelijk heeft gemaakt om tot
zulke uitstekende resultaten te komen.
Maar we zijn er nog niet! Gezamenlijk
werken we verder aan duurzame pro-
jecten waar vele duizenden kinderen
profijt van hebben. Het zijn projecten
die uitgevoerd worden samen met de
overheid. Wat ben ik blij… na tien jaar!
Dank voor uw vertrouwen en alstu-
blieft, blijft ons steunen. 

Ria Schraverus, voorzitter/secretaris

Ons postadres is gewijzigd in:
Oosterpoort 5, 5283 HL Boxtel.
info@weeshuizenbelarus.,nl
www.weeshuizenbelarus.nl
mobiel: 0641216763
Rabobank:121144615 

Kalinovka

Mevrouw ambassadeur Elena Gritsenko neemt het boek en de ePUB versie 
van roman Pjotrs borsjt in ontvangst

Ongelofelijk dat de stichting dit jaar al
weer tien jaar bestaat! Als de dag van
gisteren herinner ik me die eerste keer,
de treinreis van ruim 25 uur naar een
onbekend land. Nu, in dit Jubileumjaar
besef ik pas goed wat er in die tijd is
gebeurd. Al die ontelbare gesprekken,
acties, lezingen, bijeenkomsten en de
voortdurende strijd om het benodigde
geld binnen te krijgen. Geweldig
waren de stimulerende woorden van
heel veel lieve mensen die me een hart
onder de riem staken. Jammer ook de
opmerkingen van mensen die negatief
waren. Gelukkig hebben de eersten
het van de laatsten gewonnen anders
had het leven van honderden kinderen
er nu heel anders uitgezien. Het was
geen makkelijke tijd. Twee maanden
per jaar wonen zonder warm water,
douche of normaal toilet was onge-
makkelijk. De isolatieruimte waar ik
sliep werd jaren later omgetoverd tot
een slaapkamer en nu is er soms
warm water. Daar was de eeuwigdu-
rende strijd tegen de bureaucratie, de
achterdocht en de nooit aflatende, niet
nagekomen beloftes. Ja, het wás een
strijd, een strijd die ik niet nogmaals
zou willen voeren. Ruzie maken is
niets voor mij maar als het om kinde-
ren gaat… ‘Tigre’, tijger werd ik
genoemd en dat gaf gek genoeg een

25 jaar geleden zwaar getroffen gebieden in
Belarus

Ria Schraverus. 
Foto: Chris van den Bijgaart

Door: mevrouw Elena Gritsenko,
ambassadeur van de Republiek
Belarus in het Koninkrijk der
Nederlanden.

25 jaar geleden! Vergeten? Nooit!
In de jaren zestig werd een grote kern-
centrale gebouwd, 16 kilometer van de
grens met Belarus. In 1986 vond er een
enorme explosie plaats waardoor grote
hoeveelheden radioactief stof de
atmosfeer in werd gespuwd. Verhoog-
de radioactiviteit werd gemeten in
Zweden en Uppsala. Volgens de
Russische staatstelevisie was er niets
aan de hand, maar de paniek rond de
kerncentrale was groot. Zonder
beschermende kleding schepte men
grote ladingen radioactief stof in kui-
len. Velen werden ziek en stierven.
Orders kwamen laat, pas na zes dagen
werden omliggende dorpen ontruimd.
Vliegtuigen werden het luchtruim in
gestuurd. Zij stortten chemische stof-
fen uit boven radioactieve wolken die
hun giftige inhoud dumpten boven
Belarus. Een kwart van het land werd
zwaar besmet. In de dorpen en steden
wist men van niets en vergiftigde zich-
zelf met groenten uit de tuin en melk
van eigen vee. 
In het IJsselmeer en de rivieren was het

stralingsniveau tot tienmaal zo hoog
maar onze deskundigen beweerden dat
er niets aan de hand was. Pas 60 uur
later begonnen de alarmbellen in Den
Haag te rinkelen. Haastig werd een cri-
siscentrum ingericht, een graasverbod
ingesteld en groenten vernietigd.
Tsjernobyl gaf geen informatie waar-
door West-Europa lang onwetend bleef
van een ramp die de grootste kernramp
uit de geschiedenis zou blijken te zijn. 

Uiteindelijk werd Reactor 4 ingepakt in
een betonnen sarcofaag. De overige 3
reactoren werden weer in bedrijf
gesteld. Pas jaren later werd de bouw
van reactor 5 en 6 gestaakt. De
Oekraïense regering werd onder druk
gezet door president Bill Clinton die
eiste dat de reactoren vóór het jaar
2000 gesloten moesten zijn in ruil voor
financiële hulp. In 2006 bracht
Greenpeace een rapport uit en sprak
van 90.000 aanwijsbare doden. Een
rapport van de Verenigde Naties meldt
200.000 doden, 250.000 gevallen van

kanker en een miljoen Europese geval-
len met dodelijke afloop. Het TORCH
rapport werd gepresenteerd en ook
hier kwam men tot andere conclusies
dan wetenschappers in het rapport van
het Internationaal Atoomenergie
Agentschap. Nú nog werken 374 boer-
derijen in Groot-Brittannië met beper-
kende maatregelen. Na de ramp in
Japan is opnieuw discussie op gang
gekomen over kernenergie. Ook deze
keer zullen de gevolgen pas over vele
jaren duidelijk worden. 

In artikelen wordt mijn naam veelvuldig genoemd. Ik wil er nadrukkelijk op 
wijzen dat de eer ons allen toekomt: donateurs, sponsors en iedereen die
op enigerlei wijze ons project heeft gesteund. 
Ria Schraverus



Hallo allemaal! Ik schrijf een stukje
over Belarus en over mijzelf. Ik ben
Cézanne en ik ben 9 jaar. Ik geef mijn
speelgoed aan de weeskinderen in
Belarus omdat ik het zielig vind voor
die kinderen en ik heb heel veel
speelgoed en die kinderen niet. Mijn
oma die gaat naar Belarus en die
geeft dat speelgoed aan de kinderen.
Ze zijn er dan altijd heel blij mee
vertelt ze en ze mailt mij ook foto’s
van die kinderen. Dit ben ik met mijn
zusje Maan, zij geeft haar knuffeltjes-
diertjes aan de kindjes.

Wij, Eva, Maud, Yente, Bregje,
Daniek en Lienke, zes vriendinnen
uit groep 8 van de dr. Landman-
school,  gaven op 25 juni een
klassenfuif. 'Een Gooische party',
helemaal over de top. We hebben
veel lol gehad! Vooraf hadden we
besloten dat we het cadeaugeld aan
een goed doel gingen schenken: de
Stichting Weeshuizen Belarus. We
hebben de kinderen uit onze klas
hier van tevoren van op de hoogte
gebracht. Het was een vrijwillige bij-
drage, niet verplicht. Bijna alle
kinderen uit de klas waren er. Er is
een bedrag opgehaald van honderd
euro en vijfenvijftig cent!! Klas-
genoten: nogmaals bedankt. Het
geld zal een goede bestemming krij-
gen. Wij wensen alle mensen en
kinderen van het weeshuisproject
veel succes.

Presentatie Pjotrs
borstj in Helvoirt
Tijdens een optreden van de
Pebblestone Jazzband waar Wim
Dik, voormalig directeur van de PTT,
de drums bespeelt werd onze
roman Pjotrs borsjt gepresenteerd.
Dit boek werd belangeloos ge-
schreven voor de stichting om
kinderen in Belarus te helpen. De
gehele opbrengst van het boek zal
besteed worden aan de zorgbehoe-
vende kinderen in weeshuizen. Wim
en zijn vrouw Alice zorgden die dag
voor de promotie van het boek en
Jose signeerde de boeken.

Speelgoed Medische zorg

Ik wist dat er ontzettend veel werk op
me stond te wachten, maar ik had twee
belangrijke motivaties die mij inspi-
reerden: ten eerste dat al het geld wat
het boek opbrengt naar kinderen in

Niet zo lang geleden, tijdens een lezing
van de bekende schrijver en vertaler
van Russische literatuur Hans Boland,
heb ik Jan en Mila ontmoet. Mila komt
net zoals ik uit Belarus en wonderlijk
genoeg uit dezelfde stad Vitebsk en
zelfs dezelfde straat. Onze vensterra-
men keken jarenlang naar elkaar, maar
wij zijn elkaar pas tegengekomen in
Nederland.

Met groot enthousiasme vertelden
Mila en Jan over hun samenwerking
met Stichting Weeshuizen Belarus. Zij
verkochten het zojuist gepubliceerde
boek van José Hennekam ‘Pjotrs
Borsjt’ over een Belarussische jongen
die heel veel heeft geleden door de
gevolgen van de Tsjernobyl-ramp. 

Vanzelfsprekend heb ik dat boek ook
gekocht en meteen uitgelezen. Het dra-
matische lot van Pjotr, - een jongen met
erg weinig kansen voor een normaal
leven - én ook mijn eigen herinne-
ringen aan de tijd na de Tsjernobyl-
ramp waren ontzettend ontroerend. Ik
bedacht dat ik het boek in het Russisch
zou willen vertalen, zodat Russisch
sprekende mensen het verhaal ook
kunnen lezen. 

Belarus zou gaan en ten tweede zou ik
groot plezier beleven aan het proces
van vertalen want ik geniet van litera-
tuur en letterkunde. 

Vensters naar elkaar

Kranten schrijven: Gezondheidszorg in
Belarus voldoet niet aan de behoeften
van de bevolking. Onvoldoende opge-
leid personeel en ondermaatse techno-
logie hebben geresulteerd in een sys-
teem waarin de elementaire medische
diensten ontbreken. Dit alles draagt bij
aan de slechte gezondheid van de
bevolking. De zorg voor slachtoffers
van de Tsjernobyl-ramp hebben het
systeem overbelast. 

Scienceguide schrijft:
Honderdduizenden kinderen lijden
ernstig onder de repressie. Het wordt
kinderen onmogelijk gemaakt een
behandeling in gespecialiseerde klinie-
ken in West-Europa te laten onder-
gaan. Bijna alle import van speciale
medicijnen wordt geweerd. Het zou-
den dekmantels zijn voor spionnen 
uit het Westen. Medicijnen die wel
doorgelaten worden moeten een extra

Maan 2 jaar en Cézanne 9 jaar
foto: Henk Pijnenburg

Klassenfuif

foto: Kees Besselaar

Zo was het 

Zo is het nu

Van 2008-2010 werd een project uitge-
voerd op de babyafdeling van het
Centraal Ziekenhuis in Soligorsk. Nog
nooit had dit ziekenhuis buitenlandse
hulp ontvangen. Na een eerste bezoek
met gedeputeerde van Sociale Zaken
Barieva, werd bij thuiskomst direct
met het bestuur van de stichting over-
legd of we konden helpen. Een arts,
gezondheidspsycholoog en orthope-
dagoog gingen een aantal malen mee
in verband met de project voorberei-
dingen. De stichting ging op zoek naar
sponsors en vonden ook de SMHO,
NCDO en de Wilde Ganzen bereid 
te helpen. Zoals altijd stelden we voor-
waarden en ook deze keer zou de 
overheid van Belarus een aandeel 
hebben in het project.

Na een gesprek het Departement van
Gezondheidszorg kon een juridisch
contract worden getekend met de
geneesheer-directeur van het zieken-
huis. Een deel van de uitvoering ver-
liep moeizaam maar het resultaat was
een succes. De overheid in Minsk én
de gemeente Soligorsk financierden
volgens afspraak de verbouwing van
kraamkamers en de babyafdeling.
Verbaasd maar verheugd zagen we bij
een bezoek in mei 2011 en dat men ook
met een verbouwing van de kinderaf-
deling begonnen was. Onderzoeken,
overleggen en samen handelen geeft
praktische resultaten en heeft een
grote impact op de gezondheid van
vele pasgeborenen. Resultaat: minder
handicaps en minder sterfgevallen.

O.a couveuses, warmtebedjes, zuurstof-
aggregaten, operatielampen, kraambedden
en echoapparatuur werden aangeschaft

Door: Luba Bazan, Founder en voormalig directeur het Marc Chagall Museum Vitebsk-Belarus

Luba Bazan

Belarus kijkt 
25 jaar terug
Op 26 april 1986 om 01:23 uur vond
in de kerncentrale van Tsjernobyl de
grootste nucleaire ramp in de
geschiedenis plaats. Miljoenen
mensen beseften dit nauwelijks en
konden zich niet beschermen. Veel
gezinnen hebben hun huis, werk en
leefomgeving moeten verlaten. De
omvang van de ramp had veel gro-
ter kunnen zijn zonder de moed en
zelfopoffering van honderdduizen-
den van onze landgenoten die de
gevolgen van de ramp moesten
bestrijden. Met gevaar voor eigen
leven hebben ze hun plicht gedaan
en mensen beschermd tegen de
dodelijke invloed van radioactieve
vervuiling. De nucleaire aanval was
verraderlijk, snel en kort. Belarus
was hiervan het grootste slachtof-
fer. Ernstige radioactieve neerslag
op 23% van ons grondgebied! 
De schade aan onze economie,
gezondheid en morele schade is
niet te bepalen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog heeft Belarus elke
vierde inwoner verloren. De kern-
ramp maakte elke vijfde inwoner
slachtoffer. De ramp in Tsjernobyl
heeft de wereld wakker geschud. 
Er zijn geen woorden om onze 
dankbaarheid te uiten aan al die
mensen die om Belarus en haar
inwoners geven. G.

Veel mensen in Nederland zetten zich
in voor ontwikkelingslanden. Meestal
zijn zij georganiseerd in plaatselijke
groepen en organisaties. Men probeert
samen met projectpartners in ontwik-
kelingslanden projecten van de grond
te tillen. Om deze initiatieven te onder-
steunen werd het programma ‘Klein-
schalige plaatselijke Activiteiten’ in het
leven geroepen. Dit programma werd
uitgevoerd door de Nationale Commis-
sie voor Internationale Samenwerking
en Duurzame Ontwikkeling, de NCDO.
Subsidies werden verstrekt door het
ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Al sinds 2006 verleent de NCDO elk jaar
subsidies aan Stichting Weeshuizen
Belarus. In verband met de herziening
van de wet op Ontwikkelingswerk
wordt vanaf 2011 geen enkele subsidie
meer uitgekeerd. Financiering van ons
project in 2012 zien we met angst en
beven tegemoet. Vele malen heeft de
stichting subsidies mogen ontvangen,
waarvoor veel dank aan onze overheid
en aan de mensen van NCDO die ons
zo geweldig hebben bijgestaan en 
dikwijls een steuntje in de rug hebben
gegeven. Mede dank zij hen is het pro-
ject nu al een succes.

Jose Hennekam en Wim Dik

importheffing betalen van 30%. 
Dhr. P.H. Omtzigt, lid van de Assem-
blee van de Raad van Europa schreef
vorig jaar: ‘Het Wit- Russische regime
lijkt onderzoek op het gebied van de
gezondheid te blijven blokkeren. Het
gevolg is dat Europa daardoor onvol-
doende lering uit de gevolgen van de
ramp trekt. 

Stichting Weeshuizen Belarus leest de
kranten en doet iets! Zoals in het 
kinderziekenhuis van Soligorsk waar
we een groot project uitvoerden met
financiele hulp van NCDO, Wilde
Ganzen en Stichting Medische
Hulpverlening Oost-Europa. 

Project 
Baby-Help-
Soligorsk



overleg. Een belangrijk punt heeft haar
aandacht: een barrièrevrije omgeving,
goed onderwijs voor kinderen met een
beperking en re-integratie in de maat-
schappij. Zij schrijft: 

Mevrouw Taica Ivanovna Danilevitsj is
hoofd van het Uitvoerend Comité van
het Departement van Onderwijs. De
laatste jaren zijn er uitstekende con-
tacten en is er ruimschoots tijd voor

Vertrouwen in zelfstandig leren leven
Zelfstandig kunnen leven is de wens
van ieder mens. Hoe die wens gereali-
seerd kan worden was voorheen een
grote vraag. Er waren geen mogelijk-
heden om leerlingen op een zelfstandig
bestaan voor te bereiden. In het
Kopylskaja schoolinternaat wonen kin-
deren met een beperking, verstoken
van hun ouders. Ze hebben nooit een
gezinsleven gekend en nooit geleerd
zelfstandig beslissingen te nemen. Dat
is de reden waarom het Uitvoerend
Comité van het Departement van
Onderwijs het initiatief van de stichting
ondersteunt. 

Het Departement zelf is zeer actief
betrokken bij de uitvoering van het
Agro-Socio-Project. Het is heden onze
doelstelling om kinderen zelfstandig 
te leren leven zoals dat in gezinnen
gebeurt. Zij moeten ervaring opdoen
en verantwoordelijkheden leren ne-
men. Het is belangrijk dat zij een pro-
fessionele opleiding krijgen en kunnen
integreren in de maatschappij. Dit 
echter vereist zaken zoals het aanleren
van sociale vaardigheden. We kunnen
dit alleen realiseren door ons geza-
menlijk in te spannen. Wij van onze
kant hebben al het mogelijke gedaan
om de bouw van twee woonprojecten
gedeeltelijk te financieren. We heb-
ben tevens geld geïnvesteerd in het
internaat zelf. Dankzij het project leren
jongeren voor zichzelf te zorgen. Ze
krijgen scholing, leren werken en ont-
vangen een diploma. Wij zorgen ervoor
dat ze een betaalde baan krijgen en een
onafhankelijk leven kunnen leiden.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit een
belangrijk project is, niet alleen voor dít

Mevrouw T.I. Danilevitsj, Hoofd Departement van Onderwijs UV

10 jaar in vogelvlucht
In augustus bracht ik een bezoek aan
de Sociale Dienst in Neswich en ont-
moette daar departementslid Maria
Xydaja. We bezochten een weeshuis in
het dorpje Nagornoe waar zwakbegaaf-
de wezen woonden. Direct na thuis-
komst werd op 7 september stichting
Weeshuizen Belarus opgericht.

In het voorjaar ging ik terug naar
Nagornoe. Het idee ontstond om een
boerderij op te zetten om gezonde voe-
ding voor de kinderen te garanderen.
Verwarming werd aangelegd, keuken-
materiaal aangeschaft en appelbomen
geplant. Er werd een Agro-business-
plan gemaakt.

We werkten aan de voorbereidingen
van een Agro-project. In mei verhuis-
den we met de kinderen naar Kalinovka.
De grond was hier schoon. We kregen
van de gemeente Kopyl landbouw-
grond toegewezen. In Nagornoe kwam
een reguliere school, voorheen geves-
tigd in 5 barakken waarvan er al één
was ingestort. 

Centrum
Het project ‘Centrum’ werd augustus
2010 afgerond en in september fees-
telijk geopend. Het was een span-
nende dag voor de leerlingen. Voor
het eerst gingen 14 van hen in een
huis wonen, sliepen niet op slaapza-
len maar in een eigen kamer. Onder
24-uurs begeleiding leerden zij voor
zichzelf te zorgen. Allen slaagden in
juni 2011 voor het examen. Drie van
hen hadden zich zo goed ontwikkeld
dat zij een eenvoudige vervolgoplei-
ding konden gaan volgen op een
normale school.

Het Centrum: leerlingen van de 
professionele opleiding

10 juni 2011: start bouw ‘wooneenheden’ 

Nieuw project 
‘wooneenheden’
In de toekomst gaan leerlingen hier
wonen met begeleiding op afstand.
Contractueel werd met de overheid
in Belarus overeengekomen dat zij !
van de totale begroting zou financie-
ren. Net voordat men met de funde-
ring zou beginnen sloeg de financië-
le crisis toe en de Belarussische roe-
bel kelderde dramatisch. Salarissen
bleven gelijk, doch de prijzen bleven
stijgen. Door het tekort aan buiten-
landse valuta kon men geen produc-
ten meer invoeren en de schappen in
de winkels werden leger. De gega-
randeerde roebels van de overheid
waren niet genoeg om het bouwpro-
ject in zijn geheel af te maaken. De
stichting bevroor de valutarekening
en eiste garanties dat de bouw
geheel uitgevoerd zou worden. Na
aandringen en talloze brieven werd
tenslotte het aantal roebels bijna ver-
dubbeld. De bouw startte op 10 juni
2011 en zal in 2012 worden afgerond. 

2001

Verwarming 

2002

Slaapkamer

We bouwden een koeienstal. Wilde
Ganzen verstrekte de eerste premie. 
De bouw van nog twee stallen werd
voorbereid. De eerste tractor werd 
aangeschaft en de grond ontgonnen.
Een onderwijsprogramma voor een
aangepaste professionele agrarische
beroepsopleiding werd goedgekeurd
door het Ministerie van Onderwijs. 12
Leerlingen met een verstandelijke
beperking begonnen aan de opleiding.
De naam van het project werd gewij-
zigd in Agro-Socio-Project. 

Meer landbouwmachines werden aan-
geschaft en meer landbouwspecia-
listen ingeschakeld. Een particuliere
boer in Belarus werd adviseur. Voor
2500 euro kochten we een houten huis-
je dat men zelf opknapte, de eerste aan-
zet voor het project ‘zelfstandig leren
wonen’. Orthopedagoog/gezondheids-
psycholoog Marc Jansen gaf adviezen
en workshops. Het project ‘Zelfstan-
dig Wonen’ werd gelegaliseerd door 
de overheid. Een grote broeikas met
een praktijkleslokaal werd gebouwd.
Gennadi Ermak werd directeur en ver-
ving de gepensioneerde Raisa Spakov.

2003

Blij met nieuwe T-shirts

2004

De melkster en twee leerlingen

In mei deden 12 leerlingen het  allereer-
ste examen. De overheid zorgde voor
werk en woonruimte, een sociaalpeda-
goog begeleidde hen 2 jaar. Marc
Jansen gaf opnieuw workshops. We
kochten een vrachtwagen, een tweede
tractor en een ploeg. Gesponsorde
pootaardappels en groentezaden wer-
den naar Belarus vervoerd. Gesprekken
vonden plaats met de Pedagogische
Universiteit, Kinderbescherming, In-
specties en Departement van Onder-
wijs. We ontvingen de eerste subsidie
in Nederland van NCDO, ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Professor Sjinkarenko, plaatsvervang-
end Rector Magnificus en docent aan
de Pedagogische Universiteit ‘Maxima
Tanga’ gaf cursussen. Opvoeders en
leerkrachten ontvingen een upgrading
van hun diploma. Mevrouw Victorovs-
kaja, directeur van het ‘Centrum voor
Rehabilitatie en Correctie’ zette zich in
voor de projecten. Nieuwe lokalen voor
de beroepsopleiding werden ingericht.
Een hooiopslag, een schuur voor zaden
en een aardappelopslag werd ge-
bouwd. De laatste met een subsidie van
de Belarussische overheid. Directeur
Ermak bezocht Nederland. Schrijver
Jose Hennekam logeerde een maand in
het internaat en deed ideeën op voor de
roman Pjotrs borsjt.  

2005

project zelfstandig wonen 1e fase

2006

Eerste examen in 2006

Leermiddelen werd aangeschaft, een
handenarbeidlokaal en een computer-
klas ingericht. Mevrouw Victorovskaja
en de heer Koelesj, eerste directeur 
van het Uitvoerend Comité van het
Departement van Onderwijs kwamen
naar Nederland. Het bestuur kreeg
nieuwe  leden, zittende bestuursleden
traden na 7 jaar af. De bouw van de
Mini-leerboerderij werd een feit. Arts
Tom Romein bezocht het kinderzie-
kenhuis in Soligorsk en medische 
afdelingen in internaten. We kregen
een Ridderorde en in hetzelfde jaar 
een hoge onderscheiding van het
Parlement in Belarus.

Na 2 jaar voorbereiding werd het pro-
ject Baby-Help-Soligorsk uitgevoerd
met financiele hulp van Stichting Me-
dische Hulpverlening Oost-Europa,
Wilde Ganzen en NCDO.  In het Doven-
internaat in Gorodeja werden twee
leermiddelenprojecten uitgevoerd. De
crisisopvang in Kopyl werd bezocht,
dat jaar hadden we geen financiele
middelen om te helpen. 

Hoofd van het Uitvoerend Comité 
van het Departement van Onderwijs
mevrouw Danilevitsj bezocht Neder-
land.  Het Centrum werd in september
geopend. Een deel van het internaat

2007

Prof. A.Sjinkarenko, Ria, M. Jansen,
N.Victorovskaja, G.Ermak 

werd gerenoveerd, gefinancierd  door
de overheid. In juni werd Marina
Krepskaja directeur. In oktober werd in
Kalinovka een Republikeins seminar
gehouden en in diezelfde maand werd
onze roman ‘Pjotrs borsjt’ gepresen-
teerd. Mila en Jan Groenendijk staken
al hun vrije tijd in het promoten van het 
boek.

In april herdachten we op grootse wijze
de ramp van Tsjernobyl met Stichting
Rusland Kinderhulp. Landbouwspecia-
listen van deze stichting bezochten
Kalinovka met het doel de oogsten te
verbeteren. De Russische vertaling van
roman ‘Pjotrs borsjt’ werd aangeboden
aan de ambassadeurs van Belarus,
Oekraïne en Rusland. In juni startte de
bouw van wooneenheden, voor twee-
derde gefinancierd door de overheid
van Belarus. Er meldde zich een spon-
sor voor de crisisopvang in Kopyl. (Ria)

2008

2009

O.a. couveuses werden aangeschaft

internaat maar ook voor weeskinderen
met handicaps in andere internaten. Na
reorganisatie zullen in 2012  drie van
dit soort internaten in de regio Minsk
overblijven. Wij zijn zeer geïnteres-
seerd om ook in de toekomst samen 
te werken met het doel om hoogwaar-
dig aangepaste beroepsopleidingen 
op te zetten. De afgelopen acht jaar 
zijn goede resultaten bereikt dankzij
nauwe samenwerking met Stichting
Weeshuizen Belarus en vele mensen
die hun medewerking verleenden. 
Dit alles werd mogelijk door Ria die
steeds opnieuw naar Belarus kwam 
en altijd adviezen en aanbevelingen
gaf. Daarnaast werd hulp verleend
door orthopedagoog en gezondheids-
psycholoog Marc Jansen. Professor
Vladimir Sjinkarenko van de Peda-
gogische Universiteit Maxima Tanga in
Minsk werkte aan de realisatie van een
aanvullende opleiding voor leerkrach-
ten en opvoeders.

We zijn dankbaar dat we zelf kennis
konden maken met dergelijke projec-
ten in uw land. We zagen hoe oprecht
de wens van de Nederlanders is om
onze kinderen te helpen en hen een
beter leven te geven. Wij waarderen de
inzet van alle mensen, kinderen en
sponsors die geld voor het project
genereerden. Hartelijk dank voor uw
vriendelijke hart, uw begrip en uw
steun. Wij zien uit naar verdere vrucht-
bare samenwerking. Met dank en veel
respect,

Hoofd afdeling Departement van
Onderwijs, Uitvoerend Comité in
Minsk T.I. Danilevitsj

2010

Karel Hubée, adviseur en Taisa Danilevitsj

2011

Start bouw wooneenheden



Getroffen door
enthousiasme
Wanneer ik precies met Stichting
Weeshuizen Belarus in aanraking
kwam weet ik niet meer. Wat ik nog
wel weet is dat ik getroffen werd door
het enorme enthousiasme en de be-
vlogenheid van Ria toen ze mij vertel-
de over haar project in Belarus en wat
daarbij allemaal gedaan moest worden
om de kinderen daar een beter leven te
geven en te gunnen. Ik was dusdanig
getroffen dat ik graag mijn medewer-
king toezegde toen ik als graficus
gevraagd werd om de stichting te hel-
pen bij het opzetten en drukken van de
nieuwsbrief zoals we die nu kennen.
Maar dat niet alleen. Op enig moment
kregen we het voor elkaar om haar
paginagroot full colour in Linda
Magazin te laten poseren met op haar
T-shirt het gironummer van de stich-
ting. Of dat een substantiële bijdrage
heeft opgeleverd  aan de kas van de
stichting weet ik niet maar wel dat ze
er prachtig op stond.  

Nu Stichting Weeshuizen Belarus 10
jaar bestaat en we in de nieuwsbrief
kunnen lezen en zien wat er allemaal
bereikt is in deze periode dan ben ik
alleen maar blij dat ik mijn medewer-
king verleend heb. Dat het ook nog
gewaardeerd wordt door de kinderen
bleek, toen ik de laatste nieuwsbrief bij
Ria afleverde en verrast werd met een
door de kinderen gemaakte levens-
boom die nu een speciaal plekje heeft
in mijn kantoor. Dat je bij projecten als
deze hulp van anderen nodig hebt is
duidelijk. Daarom bedank ik Jean
Philipse en Karin Jonkers voor hun
medewerking bij de vormgeving en
drukkerij Hendrix bij het drukken van
de nieuwsbrief, in de hoop dat we dit
nog lange tijd kunnen blijven doen.
Paul Croonen, Croon Litho en Druk BV,
Esch

Namens 
ons allen!
Deze Jubileumkrant werd vormgege-
ven door Karin Jonkers en Jean
Philipse uit St. Michielsgestel. Paul
Croonen en drukkerij Hendrix drukten
deze prachtige krant. Zonder financiele
hulp van hen was de krant niet ver-
schenen. Het is onmogelijk om alle
mensen te bedanken die tien jaar lang
medewerking hebben verleend, dona-
ties en advies hebben gegeven. U heeft
uw hart opengesteld voor onze kinde-
ren in Belarus en hen een kans op een

Beste
Boekverkoper
van Nederland
Monique Burger van De Nieuwe
Boekhandel aan de Bos en Lommer-
weg 227 te Amsterdam heeft 20 jaar
boekhandelservaring en is in 2010
uitverkozen tot ‘Beste Boekverkoper
van Nederland’. Voor de verkoop en
promotie van Pjotrs Borsjt heeft zij
ruimte gemaakt in haar prachtige
winkel. De stichting is blij met de
vakkundige ondersteuning en inzet
van Monique.

info@denieuweboekhandel.nl
www.denieuweboekhandel.nl

Vmeste betekent ‘samen’
Laten wij ons even voorstellen. Wij zijn de Vereniging voor Russisch spreken-
den in Breda, ‘Vmeste’ genaamd. Vmeste betekent ‘samen’ in het Russisch en
dat is ook waar we naar streven. Als locale Russische gemeenschap willen we
samen dingen ondernemen. Waar mogelijk helpen we Russisch sprekenden te
integreren in de Nederlandse maatschappij en geven diverse vormen van
ondersteuning. Wij willen mensen helpen en daarom hebben we besloten om
een goed doel te steunen. Vorig jaar hebben we een gezin in Wit-Rusland
geholpen en we blijven daar nog even om het weeshuisproject te steunen.
Jan en Mila Groenendijk hebben het project binnen onze vereniging op 
allerlei manieren gepromoot en hebben zelfs een mooie presentatie gegeven
tijdens de ledenvergadering. We kunnen u melden dat ook wij van de partij
zullen zijn en we zijn er trots op een geldelijke bijdrage te kunnen leveren.
Namens Vmeste wensen we de stichting veel succes en we worden graag op
de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen!

Mark Coenen
Secretaris “Vmeste” Breda

belangrijke vragen: waarin we geloven,
wat we willen bereiken, waar we ons
nu bevinden en welke veranderingen
noodzakelijk zijn. Het hielp ons na te
denken over vernieuwingen, innovatie
om positieve veranderingen te weeg te
brengen. 

Een kind dat opgroeit tussen goede
ouders is vrolijk en gelukkig. Het groeit
op als een plant in vochtige aarde
onder de warme zon. Des te meer lief-
de het kind ontvangt in zijn jeugd, des
te meer hij dat aan anderen kan door-
geven. Als een kind te weinig liefde en
warmte ontvangt is het mogelijk dat hij
niet van andere mensen kán houden.
Met de tijd zal het gevoelens van sen-
sualiteit ontwikkelen maar zal teder-
heid, hoogachting en zelfopoffering
niet kunnen begrijpen en uitdragen.
Wat blijft is ontevredenheid, een onvol-
daan verlangen naar liefde. Deze mens

Veranderingen voltrekken zich lang-
zaam, dat gaat niet van het ene op het
andere moment. Bij de start van het
project waren we allemaal zeer onge-
rust en de steun van de stichting was
heel belangrijk. Langzaam werd onze
praktische kennis groter en kregen de
projecten een evolutionair karakter. De
omstandigheden binnen en buiten het
internaat begonnen te verbeteren. Het
team werd hoger opgeleid, de profes-
sionele agrarische opleiding werd een
feit. Leraren begonnen zelf na te den-
ken over het oplossen van problemen
en het werk werd beter gecoördineerd.
De positieve veranderingen hebben
ons naar een hoger niveau gebracht.
Elke verandering was moeilijk maar
samen met de stichting doorliepen we
stap voor stap al die etappes. We leer-
den bedroefd en gelukkig te zijn in
voor- en tegenspoed. We probeerden
antwoord te geven op een reeks

Geloof, hoop en liefde
zal lijden en niet begrijpen wat de
essentie is van groots en prachtig ver-
langen. 

Om een warm gevoel van binnen te
krijgen moet je proberen te denken aan
diegene die je het meest dierbaar is en
hoe voelt het als je het woord ‘mamma’
uitspreekt. Vele kleine weesjes hebben
hun mamma nooit gezien. Zij zullen
haar ook nooit zien. Jammer of geluk-
kig maar? Geloof in de toekomst geeft
ons kracht om problemen te overwin-
nen. Onze kinderen willen communica-
tie op voor hen te begrijpen manieren.
De kinderen reageren op de liefde van
volwassenen met hun gevoel en emo-
ties. Psychologen zeggen dat gevoels-
taal  intenser en vertrouwelijker is dan
woordentaal. Laten we ons best doen
om deze stilzwijgende taal leren begrij-
pen. 
G.N

Een beperking…
nou en!
Enkele jaren geleden schreef de voor-
malig directeur van het internaat:
‘Onwetendheid, onverschilligheid en
angst hebben in de loop der jaren naar
isolatie van kinderen geleid. Mensen
waren bang om een zwakbegaafde te
ontmoeten. In dit land weet men niets
over hen. Men denkt dat deze kinderen
agressief zijn of besmet en ouders
laten daarom hun kinderen niet met
hen spelen. Het is juist de agressie
rondom deze kinderen die uitdaagt tot
een antwoord, tot een explosie van
agressie’.

Nu… jaren later… Wat is er veel veran-
derd! Er heeft een ommekeer plaatsge-
vonden in het denken van mensen. De
stichting heeft bewezen dat men onge-
lijk had, dat zwakbegaafden net als
‘normale’ mensen behoefte hebben
aan aandacht en liefde. Het is bewezen
dat, wanneer deze kinderen als mens
worden gezien, zij totaal ander gedrag
vertonen dan als zij worden weggehou-
den van het normale leven. Het is
bewezen dat ze zelfstandig kunnen
leren wonen, alleen of met begelei-

ding. Het is bewezen dat ze kunnen
werken. Hun beperking nood alleen tot
meer aandacht, tot eenvoud. Het leidt
absoluut niet tot minder hard werken.
Of zoals de directeur van de sovchoze
zei, ‘hoeveel van die lui kunnen we krij-
gen’. Dát is vooruitgang, dát is anders
denken. Diegene die jaren geleden zei
dat je die gekken nooit iets zou kunnen
leren zegt nu: ‘Sorry, wie volhoudt
overwint’. 

Dank zij financiele hulp van ASML
Foundation konden we een groot pro-
ject uitvoeren in ons weeshuis in
Kalinovka. Een handenarbeidlokaal en
een computerlokaal werden ingericht.
Aanschaf van vele leermiddelen ver-
beterden het onderwijs. Een jaar later
werd opnieuw een contract getekend
met directeur Henk van Engelen. Hij is
ruim 25 jaar werkzaam bij ASML
Nederland en is sinds de oprichting
van de Foundation bestuurder van
deze stichting. Dit keer werd een pro-
ject uitgevoerd in samenwerking met
Stichting Financiele Steun voor
Katholiek Onderwijs. In een internaat

Leerproject voor
doven in Gorodeja

voor dove- en slechthorende kinderen
in Gorodeja werd een ringleiding aan-
gelegd en leermateriaal aangeschaft
om het onderwijs te verbeteren. Een
jaar na beeindiging van het project
beheersten de leerlingen gebarentaal
door een speciaal computerprogram-
ma. De aangepaste leermethodes voor
alle vakken hebben veel invloed op de
leerprestaties van kinderen van 7 tot 16
jaar. In de nieuwe computerklas 
kunnen zij huiswerk maken d.m.v. aan-
gepaste programma’s. In het kader van
de vernieuwingen werd een bezoek
gebracht aan het Doveninstituut in
St.Michielsgestel.  

Enkele zaken die zíjn aangeschaft in Gorodeja 

toekomst gegeven. Alstublieft blijf ons
helpen! Namens de directie, personeel,
kinderen van het Kopylskaja Skola
internaat en het bestuur van Stichting
Weeshuizen Belarus heel hartelijk
dank! 

Kinderen van de eerste klas

Vincent Bijlo, cabaretier en schrijver is
geboren in Amsterdam. Omdat hij
blind is bracht hij een deel van zijn
jeugd door op het Koninklijk Instituut
tot Onderwijs voor Slechtzienden en
Blinden in Huizen. Hij behaalde zijn
VWO diploma in Bussum en studeerde
Nederlandse Taal aan de Universiteit in
Utrecht. In 1988 deed hij mee aan het
Leids Cabaretfestival en behaalde 
de publieks- en persoonlijkheidsprijs.
Vincent is columnist en schrijft voor
het AD. Wekelijks presenteert hij
Hollanddoc-radio op radio 1. In de
Volkskrant schreef men dat Vincent de
wereld scherper beziet dan je zou ver-
moeden. Na zijn bezoek aan een scho-
lengemeenschap in Barendrecht waar
hij het luisterboek Pjotrs borsjt in ont-
vangst nam en promootte aan leerlin-
gen schreef hij:

Ik voelde de straling al toen we het
Calvijn Groene Hart College in
Barendrecht binnenliepen. We hadden
geen geigerteller nodig. Deze straling
was niet gevaarlijk, het was puur

Ik voelde de straling!
enthousiasme dat we voelden. De aula
was een reactor, een warm bad waarin
alles onder controle was. Maurice, ex-
leerling van de school, zat op het po-
dium te drummen. Hij zweepte de leer-
lingen op met roffels, riffs en breaks.
De warmte nam toe, maar het was vei-
lige warmte. Het was warmte bestemd
voor de kinderen van Belarus.

Daar stond ik, 25 jaar en 4 dagen na de
ergste kernramp die de wereld tot nog
toe heeft getroffen, 2 maanden en 19
dagen na de kernramp in Japan. En ik,
ik nam Pjotrs Borsjt in ontvangst. Een
boek over het onheil dat de mensheid
zichzelf keer op keer aandoet. Het móet
geschreven, het móet gelezen, het
móet beluisterd, het móet gehoord
worden. Het was een mooie pauze, in
de aula, men was zo blij dat mijn vrouw
Mariska en ik er waren. We hebben het
graag gedaan, voor de kinderen van
Wit-Rusland en van Barendrecht uiter-
aard. 

Vincent Bijlo

foto: Milan Rinck 
Rechts: Vincent Bijlo neemt Pjotrs borsjt in ontvangst. Links: schrijver Jose Hennekam 

Wijziging postadres
Oosterpoort 5 
5283 HL BOXTEL
info@weeshuizenbelarus.nl
mobiel: 06 41 21 67 63

In artikelen wordt mijn naam
veelvuldig genoemd. Ik wil er
nadrukkelijk op wijzen dat de eer
ons allen toekomt: donateurs,
sponsors en iedereen die op eni-
gerlei wijze ons project heeft
gesteund.     

Ria SchraverusBelarus
Stichting Weeshuizen



Ik was blij verbaasd

Tom Romein heeft geholpen bij de voorbereidingen van het project Baby-
Help-Soligorsk. Een enorm project waarbij veel apparatuur werd aange-
schaft. Als voorwaarde werd gesteld dat de overheid de baby- en kinderafde-
ling zou renoveren.

Door: Tom Romein, arts verstandelijk gehandicapten 
In 2008 mocht ik voor de stichting werkzaamheden verrichten en dat heb ik
met heel veel plezier gedaan. Ik werd door mijn collega Marc Jansen, toen
orthopedagoog van het Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) op het
werk van de stichting en nog meer op de onverzettelijke inzet van Ria geatten-
deerd. Na mijn pensionering als hoofd medische dienst en eerste geneeskun-
dige van de Hondsberg te Oisterwijk, ben ik parttime gaan werken voor het
OCB. Graag wilde ik daarnaast tijd besteden aan projecten elders in de wereld
in de zorg voor verstandelijk beperkten, dus sloot dit mooi op elkaar aan. Als
arts-specialist was ik buitengewoon geïnteresseerd in de medisch-somatische
gevolgen van de ramp van Tsjernobyl. 

Mijn eerste bezoek aan Belarus vond plaats in april. Samen met Ria en Marc
heb ik het internaat in  Kalinovka bezocht. Daar heb ik met name alle aspec-
ten van de gezondheidszorg voor de aldaar wonende kinderen en jeugdigen
geïnventariseerd. Ik bezocht het internaat voor slechthorenden en doven in
Gorodeja en het Centraal District Hospitaal in Soligorsk. Ik was blij verbaasd
over de positieve inzet van begeleiders en verpleegkundigen maar consta-
teerde ook veel gebreken en onmacht om de zo graag gewenste goede zorg
te kunnen geven. Het grootste gezondheidsprobleem ‘de enorme hoeveelheid
alcoholisten’ wordt door de overheid onvoldoende onderkend en aangepakt.
In oktober ging ik opnieuw naar Belarus. Nu was mijn doel om advies uit te
brengen aan de stichting over de prenatale zorg in het Hospitaal te Soligorsk.

Vóór mijn reis liet ik me in een tweetal ziekenhuizen in Nederland uitvoerig
voorlichten over de prenatale zorg en de werkwijze van prenatale afdelingen.
Ook tijdens dit bezoek aan Belarus werd ik getroffen door de geweldige inzet
en betrokkenheid. Diverse zaken zoals personeel, hygiëne, voeding, appara-
tuur en onderhoud werden door mij kritisch geïnventariseerd. Ik kon op basis
van mijn conclusies en adviezen de stichting gericht helpen het nodige te
doen voor de baby- en kinderafdeling van dit ziekenhuis. Ik heb het werk voor
de stichting als heel positief en plezierig ervaren. Het was een enorme erva-
ring die ik niet had willen missen. De zorg in andere landen blijft mij boeien.

Glimlachend kijkt Katja me aan. De jon-
geren in het Centrum voor zelfstandig-
heidstraining krijgen twee sjoelbakken.
Tijdens de competitie die werd geor-
ganiseerd werd zij winnaar. De jonge-
ren speelden fanatiek en met veel ple-
zier. Het is kwart over tien, iedereen
gaat naar bed want morgen moet er
gewerkt worden op de boerderij. Ook 
ik ga naar boven, vannacht slaap ik 
hier met de jongeren en begeleider
Alexander. In 2005 kwam ik voor het
eerst in het Kopylskaja Skola-internaat
op verzoek van Ria. De bedoeling was
dat ik een ‘foto’ zou maken, een weer-
slag van de kwaliteit van het onderwijs
en de zorg voor kinderen. Van de wijze
waarop in dit land onderwijs werd
gegeven aan licht verstandelijk beperk-
te jongeren had ik geen enkel beeld. 
In het eerste jaar voerde ik tientallen

Iemand biedt aan een boek te schrij-
ven, vliegt naar Belarus en woont een
maand in ons weeshuisinternaat om
daar ideeën op te doen. Die iemand
is…José Hennekam. 
De roman Pjotrs borsjt verscheen in
twee talen en werd uitgegeven in
eigen beheer. 

Door: José Hennekam, schrijver van de
roman Pjotrs borsjt

In 2007 hoorde voor het eerst de naam
‘Ria’ en ‘Stichting Weeshuizen Belarus’.
In eerste instantie dacht ik: weer
iemand die op vakantie is geweest, een
weeshuis heeft bezocht en het daar alle-
maal zó zielig vond dat ze nu ladingen
kleding en spullen daarheen brengt.

Drie weken later zat ik in het vliegtuig

De roman Pjotrs borsjt zal vele harten
doen smelten. Het zal mensen doen
inzien dat niet zover van Nederland
mensen wonen die het niet zo breed
hebben. Sommigen van hen hebben
een ijzeren wil om te overleven, kan-
sen te zoeken en te grijpen. Dit boek
werd pro Deo geschreven en de gehele
opbrengst gaat naar de stichting. Dat
is fantastisch, dat is geweldig maar
dan zijn we er nog niet. Het boek moet
worden verkocht en dat is een grote
klus. De grootste fans van Pjotrs borsjt
zijn Jan en Mila Groenendijk uit
Hendrik Ido Ambacht. Zij doen alles
wat in hun macht ligt om het boek te
promoten. Zij schrijven:

Zo rolden we erin en rollen we door.
Alweer 4 jaar geleden wees iemand
ons op schrijver José Hennekam die
naar Belarus ging om daar belangeloos
een boek te schrijven over kinderen
met een beperking. Hij logeerde daar in
één van de weeshuizen. Omdat mijn
vrouw Mila uit Belarus komt en ik daar
samen met haar al eens een SOS -
Kinderdorp had bezocht, was de aan-
dacht al gauw gewekt. We namen con-
tact op met Stichting Weeshuizen
Belarus en na een ontmoeting met Ria
en verdieping in haar activiteiten groei-
de het enthousiasme. We werden

We bruisen nog 
van de ideeën

donateur en al snel actief vrijwilliger.
Vooral het verkopen en promoten van
roman Pjotrs borsjt werd ons doel. Ons
streven was 100 boeken te verkopen.
Dat aantal bereikten we al snel in onze
eigen omgeving. 

Mila raakte steeds meer betrokken bij
vertaalwerk voor de stichting en zo kon
zij oefenen met de zojuist geleerde
Nederlandse taal. Tegelijkertijd zagen
we wat er zich allemaal afspeelde en
welke resultaten werden behaald. We
maakten scholen en winkels enthou-
siast en ontwikkelden een professione-
le verkoopstand. Mila, een fan van
Petra Berger, wist Petra zelfs te interes-
seren om ambassadeur te worden voor
de stichting. Wat kan een balletje soms
mooi rollen! We hadden stands bij de
Tsjernobyl herdenkingen en we maak-
ten PowerPoint versies in meerdere
talen. Alles kreeg een steeds professio-
nelere uitstraling door de hulp van vele
vrienden. 
We zien meer en meer hoe het werk
van de stichting wordt gezien en
gewaardeerd. Ónze verkoopteller staat
nu boven de 300 boeken. Ons streven
is er een 0 achter te krijgen !.
We bruisen nog van de ideeën dus het
balletje rolt nog wel even door.
Mila en Jan Groenendijk, vrijwilligers.

Ook ik ben veranderd
door: Marc Jansen, orthopedagoog/GZ-psycholoog Amarant

gesprekken met leerkrachten, opvoe-
ders, onderdirecteuren onderwijs en
zorg, sociaal pedagogen etc. Dat was
niet gemakkelijk. Er was de taalbarriè-
re, maar ook het verschil in cultuur en
referentiekader. Bovendien hadden de
medewerkers aanvankelijk het gevoel
door mij gecontroleerd te worden. Het
duurde even voordat men gewend was
om in alle openheid over het werk te
spreken. De kwaliteit van werken bleek
alleszins goed. Met veel minder midde-
len wordt onderwijs geboden dat over-
eenkomt met het systeem dat wij in
Nederland hanteren. Wel viel op dat de
aandacht meer uitging naar theoretisch
dan naar praktijkgericht onderwijs en
dat er nog weinig nagedacht werd over
de manier waarop jongeren voorbereid
kunnen worden op een zelfstandig
leven na het internaat. 

Tijdens mijn bezoek in 2006 sprak ik
met de medewerkers over een
Nederlands model voor zelfstandig-
heidstraining. Men was geïnteresseerd
en de directeur had de moed om dit
model over te nemen. Een unicum voor
Wit-Rusland! Sinds mijn bezoek in
2005 is er veel veranderd. Er is een
boerderij gebouwd waarin jongeren
zich kunnen bekwamen in landbouw,
veeteelt en tuinbouw. Zij lopen tevens
stage op een sovchoz buiten het dorp.
Het Nederlandse model voor zelfstan-
digheidstraining is ‘vertaald’ naar Wit-
Russische omstandigheden. Dit ging
met vallen en opstaan. Er werd een
huisje in het dorp gekocht, waar aan-
vankelijk jeugdigen konden oefenen
met zelfstandig leven. In 2010 werd het
Centrum voor zelfstandigheidstraining
gebouwd op eigen terrein. In juni 2011
startte men met de bouw van vier
wooneenheden waar jongeren bege-
leid zelfstandig kunnen wonen. 

En ook ik ben veranderd: ik heb geleerd
van de liefde en het enthousiasme
waarmee de medewerkers de zorg
voor de jongeren vormgeven. Met min-
der middelen, maar met professionele
kennis en toewijding kan veel bereikt
worden. Mijn werk voor het internaat 
in Kalinovka heeft me problemen in
Nederland leren relativeren. Boven-
dien heeft het me geleerd dat hulp,
geboden op de manier waarop
Stichting Weeshuizen Belarus die
biedt, daadwerkelijk de situatie van
jongeren verandert. Het is vijf uur, de
wekker loopt af. Met twee meiden en
twee jongens ga ik koeien melken, 
varkens voeren en kalveren verzorgen.
Ze nemen hun werk serieus, maar er
wordt ook gelachen. Ze zijn bezig om
hun kansen in de toekomst te vergro-
ten.

De volwassenen boven v.l.n.r. Marc Jansen, directeur sovchoz, praktijkbegeleider,
directeur internaat. Op de voorgrond 5 leerlingen.

Pjotrs borsjt is te koop in het Nederlands en Russisch
info@weeshuizenbelarus.nl

2008: Tom Romein tweede van rechts, naast hem Marc Jansen Orthopedagoog en
Gezondheidspsycholoog

Veel tehuizen daar hebben tekorten en
alle hulp die ze krijgen is fantastisch.
Maar het blijft water naar de zee dra-
gen, iets wezenlijks verandert er niet
door. 

Ik bleek me schromelijk vergist te heb-
ben. Stichting Weeshuizen Belarus
deed veel meer. Er werd er iets opge-
bouwd, niet op een door emotie geleide
amateuristische wijze maar heel profes-
sioneel. Kinderen met een verstandelij-
ke beperking werd een vak geleerd. Een
boerderij werd gebouwd die niet alleen
kinderen kans gaf een vak te leren maar
ook zorgde voor voedsel. Het project
was zo succesvol dat de overheid het
project als model uitriep, een voorbeeld
voor weeshuizen in de rest van het
land. En dat in een land dat door som-
mige mensen in het Westen als de laat-
ste dictatuur van Europa bestempeld
wordt. Ongelooflijk! 

Hoe professioneel ze bezig was bleek
toen ik haar ontmoette. Mijn schamele
Russisch verbleekte totaal bij het horen
van het telefoongesprek dat net binnen-
kwam. Om niet afhankelijk te zijn van
een tolk had ze zich de taal maar eigen
gemaakt. Hoe moeilijk dat was wist ik
uit eigen ervaring. Vol vuur vertelde ze
me over haar nieuwe project: het opzet-
ten van kleine wooneenheden waarin
kinderen zelfstandig konden leren
wonen. Ik was meteen enthousiast.
Probleem was echter het geld. 

In een opwelling bood ik aan een boek
te schrijven, een roman die zich in
Belarus af zou spelen en waarvan de
totale opbrengst naar het project zou

gaan. Drie weken later zat ik in het vlieg-
tuig, op weg naar een maandje wees-
huis. Het resultaat was ‘Pjotrs borsjt’,
een roman die eind 2010 het levenslicht
zag. Inmiddels zijn er heel wat boeken
verkocht, maar nog niet genoeg. Dus...
als u het 10-jarig bestaan van de stich-
ting passend wilt vieren, bestel dan via
info@weeshuizenbelarus.nl een exem-
plaar. Het boek is sinds 23 april ook in
het Russisch verkrijgbaar. Ria en alle
mensen in het weeshuis van harte gefe-
liciteerd!!!

Jose Hennekam

Russisch                       Nederlands 



De introductie van het Agro-project
werd nauwlettend in de gaten gehou-
den door het Departement van Onder-
wijs in Minsk en afdeling Onderwijs in
Kopyl. Door het Agro-project konden
we een eigen concept beroepsonder-
wijs ontwikkelen. Er werden klassen
gevormd met als specialiteit ‘veehou-
derij en tuinderij’. Jonge mensen kre-
gen de mogelijkheid extra onderwijs te
volgen wat absoluut noodzakelijk is
voor een volwaardig bestaan in de
maatschappij. 

Wij gebruiken psychopedagogische
testen die uitwijzen of de leerlingen
geschikt zijn voor het beroepsonder-
wijs. De nieuwe pedagogische metho-
des geven ons veel mogelijkheden en
we hebben gebruik gemaakt van
Nederlandse ervaringen. Leerlingen
leggen een beroepsexamen af, krijgen
een diploma van de overheid en een

Examen in 2006 en 2011
certificaat van de stichting. Het inter-
naat legt contact met de toekomstige
werkgever en begeleidt hen geduren-
de twee jaar. In 2006 werd het eerste
diploma uitgereikt, een belangrijke
gebeurtenis in het leven van leerlingen
en leraren.

Examen in 2011
Door: Marina Krepskaja, directeur
Kopylskaja Skola internaat

De  schooltijd is de spannendste,
zwaarste en de meest onvergetelijke
periode in het leven van een mens.
Onze pedagogen geven als goed zor-
gende ouders hun gevoel, kennis en
ervaring aan de leerlingen door. Ze 
leiden hen naar een toekomstig leven
als volwassene. 
Dit jaar deden 14 leerlingen examen en
studeerden af in groenteteelt,  tuin-
bouw en veeteelt. Leerlingen met een
beperking kunnen moeilijk concurre-
ren op de arbeidsmarkt. Onze taak is
het hen hulp en vertrouwen geven
voor de toekomst. Om die toekomst te
verbeteren werd jaren geleden het
Agro-Socio-Project opgezet. 

Nu is het onze leerlingen gelukt om in
het Centrum zelfstandig te leren
wonen zoals normale kinderen in een
gezin. Dit project geeft ons de moge-
lijkheid om het wonen, leren en opvoe-
den van onze kinderen te verbeteren.
Zij hebben nooit een gezinsleven
gekend maar kunnen zich nu optimaal
emotioneel, verstandelijk en lichame-

Nina Victorovskaja, directeur van het
Centrum voor Bijzonder Onderwijs en
opleidingen en Nikolaj Koelesj, eerste
directeur van het Departement van
Onderwijs bezochten in ons land o.a.
zorgboerderijen. Dit in verband met de
aangepaste professionele agrarische
opleiding in Kalinovka. We gingen naar
een geitenboerderij, een ‘open stal’ met
80 koeien en een grote kippenfarm.
Onze gasten zagen hoe hard en hoeveel
uren boeren moeten werken om hun
bedrijf in stand te houden. Ze dachten
dat alle Nederlanders rijk waren, nau-
welijks hoefden te werken en toch veel
geld verdienden. 

Verbaasd waren ze over de effectiviteit
en de strakke agenda’s, de punctualiteit
van afspraken nakomen en de goede
organisatie op scholen. De bezoeken
aan woonprojecten voor jongeren met
een beperking, de sociale werkplaatsen
en de lunch in een restaurant waar jon-
geren met een beperking werken maak-
ten heel veel indruk. De relatie tussen
woonkosten, prijzen in de winkels, ver-
zekeringen en salarissen deed hen
inzien dat 1000 euro verdienen niet
betekent dat je rijk bent. Nee, wij beste-
den geen geld aan een hotel en eten in
een restaurant. Zij logeerden en aten bij
ons, mensen thuis. Zij waardeerden dat
enorm en waren blij verrast over de
vriendelijkheid, openheid en behulp-
zaamheid van de Nederlanders. 

Leef met wat je
hebt, niet met
wat je ontbreekt

Eerste examen in 2006
Door: Bobko Onderwijszaken 

lijk ontwikkelen. Nu, op deze bijzonde-
re examendag denken de jongeren
terug aan hun jeugd. Natasja weet nog
hoe moeilijk was dat eerste jaar. Nu is
ze enthousiast en vertelt hoe geweldig
het was om samen eten klaar te
maken. Zjenja vertelt dat hij pannen-
koeken heeft leren bakken en hoe fijn
het was om gasten te leren ontvangen.
Leerlingen vertellen ons over het zelf-
standig werken. Ljoeda herinnert zich
die eerste keer, dat ze heel vroeg
moest opstaan om te melken en hoe
bang ze was om zich te verslapen. 

Op het examen werd gekwalificeerd
geëxamineerd en tijdens het praktijk-
gedeelte toonden de jongelui hun ken-

nis van veelteelt, tuinbouw en fruit-
teelt. Dit jaar haalde 80% van de leer-
lingen gemiddeld het cijfer 8. Dat is
een geweldig resultaat!
Bij het afscheid wisselden de jongelui
adressen en telefoonnummers uit. Ze
maakten grapjes maar er werd ook
gehuild. Ze begrepen dat hun jeugd
hier eindigende en niet meer terug-
komt. Ook pedagogen hadden tranen
in de ogen maar zijn nog steeds blij en
trots dat het hen gelukt is. De kinderen
kunnen nu zelfstandig beslissingen
nemen, met elkaar omgaan en keuzes
maken. De pedagogen willen geen lie-
ver geen afscheid nemen van hun kin-
deren maar moeten wel zodat ze zich
van hen los kunnen maken. 

Certificaten uit Nederland in 2006

Uitreiking van Nederlandse certificaten 2011

Rechts: Nina Victorovskaja bezoekt een 
geitenboerderij

van de overheid. Stilzwijgen en ontken-
ning. Nu, inmiddels 25 jaar later, heb-
ben we meer ervaring en weten we
meer van de afschuwelijke gevolgen
van de ramp in Tsjernobyl. Lees het
verhaal in de nieuwsbrief van oktober
2010 over ‘schildklierkanker, gemiddel-
de leeftijd, toename van kanker,
gedwongen verhuizingen, onvruchtba-
re landbouwgrond, geen werk, geen
inkomen en grote alcoholproblemen’.
De zich in de toekomst voordoende
problemen in Fukushima laten zich
raden…

Zorgen maken en praten is een, de han-
den laten wapperen en actie onderne-
men is twee. De mensen in Belarus
mogen zich - alles is relatief overigens
- gelukkig prijzen. Er zijn altijd enkelen,
in dit geval ene Hollandse Ria die zich
het lot aantrekt van die anonieme
slachtoffers. Nadat de hulpverlening
een richting opging die niet de hare

Notaris en lid van het Comité van
Aanbeveling Charles Witlox heeft tien
jaar lang alle voorkomende zaken van
de stichting geheel belangeloos behar-
tigd. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
inzet,  steun en luisterend oor. Hij
schrijft:

De afgelopen maanden werden we
opnieuw geconfronteerd met de
indrukwekkende, negatieve gevolgen
van kerncentrales. De geschiedenis van
Harrisburg en Tsjernobyl lijkt zich te
herhalen in Fukushima. Wie weet wat
de gevolgen zullen zijn voor de mensen
en hun omgeving. Ondanks de publici-
teitsrust aan het front ziet het er voor-
alsnog onheilspellend uit en moeten
we ons grote zorgen maken over de
gevolgen op de lange termijn. 

Ook bij de ramp van Tsjernobyl, 25 jaar
geleden, behoorde het verstrekken van
nieuws niet tot de favoriete bezigheden

Een wereld
vrij van kernenergie?

was, nam zijzelf het initiatief. Ze richtte
een stichting op en begon haar een-
mansactie, met name gericht op de kin-
deren van Belarus.

Vanaf de zijlinie en op afstand heb ik
gadegeslagen hoe zij al haar energie en
vrije tijd in haar Belarus- project stopte
en dat is niet gering. Grote bewonde-
ring is er voor de wijze waarop zij -
zichzelf Russische woordjes lerend tij-
dens de dagelijkse uitjes met de hond -
het hulpprogramma heeft geïnitieerd
en uitgebouwd tot wat het nu is en
iedereen laat meedelen in het grote
succes. Nog beter zou het zijn - wellicht
een utopie - indien we tot een afspraak
zouden kunnen komen dat de wereld
zoveel mogelijk ‘kernenergie vrij’ wordt
zodat de kans op rampen zoals die van
Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima
ons bespaard blijft.

Ch. Witlox

Ik had er geen
weet van
In 2006 zijn wij bij toeval in aanraking
gekomen met Stichting Weeshuizen
Belarus. We geven al vele jaren een bij-
drage aan Wilde Ganzen en krijgen dan
de nieuwsbrief over de projecten die zij
steunen. In 2006 las ik over een project
in Belarus dat door hen gesteund werd
en ook stonden daar een aantal foto’s
bij. Op één van de foto’s dacht ik mijn
nicht Ria te herkennen. Ik heb haar
direct gebeld en gevraagd of zij het was
die in Belarus zo’n enorm project leid-
de. Met haar enorme enthousiasme
vertelde ze het verhaal hoe ze daar
terecht was gekomen en wat ze er voor
deed! Ondanks de enorme prestaties
die ze voor ‘haar’ stichting leverde, had
ik daar geen weet van. Vanaf dat
moment zijn we donateur geworden
van de stichting! We hebben diepe
bewondering voor de inzet en het door-
zettingsvermogen om dit belangrijke
werk te verrichten, maar zeker ook voor
het doorzettingsvermogen om de
Belarussische overheid te overtuigen
van haar manier van aanpak, van hulp
en opleiden van gehandicapte kinderen
die daardoor een toekomst hebben in
hun land. Wij wensen de stichting nog
heel veel goede jaren toe.
Marita en Jan Proper 

Volwassenen spreken….
Wil je weten hoe het is als je man
sterft na Tsjernobyl? Zijn neus werd
drie keer zo groot! Ik heb geprobeerd
hem te troosten. De laatste weken

Kinderen spreken…

waren verschrikkelijk, hij stierf in de
eenzaamheid van zijn lichaam. Nu weet
ik hoe het is te sterven na Tsjernobyl. Ik
stopte de klok, het was zeven uur.
We hadden een leven van liefde en
warmte, we waren onafscheidelijk. Hij

moest naar Tsjernobyl en stierf na drie
jaar. Hij wachtte op zijn dood net als al
die anderen. Hij was groot en sterk en
eindigde met 45 kilo. Mijn lieve man is
dood. Ik ben kapot en leef verder als
een gebroken vrouw.

Kinderen spreken…..
Anna, 9 jaar:
De ramp was een duivel en hij nam
mensen mee. Ik ben ziek. Mamma zegt
door de ramp maar ik weet het niet.
Het is toch zo lang geleden. Dat kan
toch niet? Ik ben gewoon ziek omdat ik
ziek ben. Denk je ook niet? Maar oma
is ook ziek en opa ook. Dat is wel raar! 
Sacha, 8 jaar:
Toen kwam die grote wolk en die was
geel en dat was een dodendeken. Als
je daaronder kwam ging je dood.
Soms was je ziek, zo heel erg dat je
dood ging. En nu kan je die deken niet
meer zien maar hij is er wel en daar-
om zijn mijn vriendjes ziek. Ikke niet. 
Luda, 8 jaar:
Niemand weet hoe erg het is, want
wie het weet is al doodgegaan. Mijn
opa weet het ook hoor, toen mijn oma
dood ging en toen mijn kleine moeder
heel ziek was. Toen ze groot was kreeg
ze een dode baby en toen nog een. Ik
was niet dood gelukkig. Ik kan niet zo
goed leren maar ik doe wel erg heel
erg mijn best. Mamma is nu ook dood
en pappa is altijd dronken. Ik woon nu
bij héél veel vriendjes. 

Mee blijven
doen
Met overtuiging heb ik weer de
Schenking Periodieke Giften voor
Stichting Weeshuizen Belarus met vijf
jaar verlengd. Vanwaar deze overtui-
ging? Door mijn vele reizen heb ik
gezien hoeveel mensen, maar vooral
kinderen in armoede leven, verwaar-
loosd en zonder scholing. De Tsunami
in Thailand bracht mij en een aantal
vrienden op het idee om via een stich-
ting heel direct een zestigtal weeskin-
deren in een aantal huizen in Phuket op
te vangen. Naast de primaire opvang
van wonen, eten, drinken en kleding
krijgt ieder kind nu de zo noodzakelijke
scholing, zodat ze zich te zijner tijd 
zelfstandig kunnen redden. Deze aan-
pak bleek erg effectief en de opbreng-
sten werden nagenoeg voor 100% aan
de kinderen besteed. Na uitleg door Ria
over de werkzaamheden van ‘haar’
stichting en de doelgroep, was ik snel
overtuigd om ook deze stichting te
gaan ondersteunen. Al eerder had ik
met mijn kinderen vastgesteld dat 
kleine beetjes hulp aan iedereen niet
het juiste effect en voldoening gaf.
Ondersteuning aan Stichting Weeshui-
zen Belarus gebeurde dan ook door
middel van een ‘Schenking Periodieke
Giften’ waardoor je vanwege het fis-
cale voordeel bijna twee keer zoveel
kunt geven. Door de looptijd van vijf
jaar werk je tevens aan de continuïteit
in uitvoering van projecten. Door regel-
matige informatie en de ‘grotere
betrokkenheid’ heb ik de stichting goed
kunnen volgen en constateer dat er
direct, maar ook indirect, erg veel in
Belarus is bereikt. Dit alles met niet 
of nauwelijks algemene kosten en
bureaukosten. Weer verlengen van de
overeenkomst en het verder mee blij-
ven doen aan het succes was dan ook
snel besloten. Ik wens het bestuur dan
ook veel succes toe in de volgende tien
jaar!

Jan Wilgenhof



Boeren rond het Nationaal Park
Loonse en Drunense Duinen
verenigden zich in 1992. Stichting
Duinboeren werd opgericht omdat
door de overheid het Nationaal Park
werd vormgegeven. Voor de boeren
rond dit gebied braken onzekere 
tijden aan. Inmiddels is de groep
Duinboeren uitgegroeid naar 170
leden en heeft de stichting zich
ontwikkeld tot een volwaardig pro-
fessionele organisatie. De boeren
houden met elkaar het kwetsbare
natuurgebied in stand en dragen
hun kennis en ervaring over aan
anderen. Ze behouden het land-
schap rond dit gebied en voeren
projecten uit die een bijdrage 
leveren aan milieu- en diervrien-
delijke landbouw. Een aantal jaren
geleden zochten we contact met
Stichting Duinboeren. Jan de Kort
uit de Moer ging mee naar Belarus
om te helpen bij de ontwikkeling
van ons landbouwproject. Jan was
niet te stuiten in zijn enthousiasme
om er iets goeds van te maken. De
hoeveelheid informatie was enorm
en daarom schreef Jan een werkrap-
port dat nog steeds wordt gebruikt. 

Duinboer
bezoekt
Belarus

Ambassadeur 
Petra Berger

elders het een en ander beschreven.
Ria heeft ontzettend hard gewerkt om
de inwoners van Belarus te helpen zich
te ontwikkelen. Zij heeft werkelijk alle
kanalen aangeboord om mensen warm
te krijgen voor het doel wat ze zich
gesteld heeft: hulp aan mensen die het
hard nodig hebben. Bewondering heb
ik voor de wijze waarop ze dat dag in
dag uit doet. Bewondering ook voor de
energie die ze daarbij aan de dag legt:
onvermoeibaar en onverstoorbaar
doorwerkend. De resultaten mogen er
zijn, met name ook omdat het geld
direct wordt aangewend, zonder al 
te veel tussenkomst van derden.
Bovendien worden de lokale bewoners
betrokken bij en mogen, moeten zij
meewerken aan de realisatie van het
project.

Enkele jaren geleden heb ik Ria een
Koninklijke onderscheiding mogen

De eerste grote ramp met een kerncen-
trale staat nog in ons geheugen
gegrift. Tsjernobyl werd letterlijk in
één klap op de kaart gezet. Op het
moment van de ramp kon niemand
zich een voorstelling maken van de
gevolgen voor de bewoners in de
wijde omtrek. Op vele plaatsen wer-
den acties georganiseerd. Er kwam
ook een einde aan de hulp terwijl de
gevolgen meer en meer zichtbaar wer-
den. Velen, vooral kinderen, werden
het slachtoffer van een bijna vergeten
ramp.

In Helvoirt was Ria één van de mensen
die actie ging voeren. In eerste instan-
tie dacht zij met name aan weeskinde-
ren, maar allengs merkte zij dat ze via
goed onderwijs op meerdere niveaus
een veel bredere doelgroep kon berei-
ken. Over haar werk en wat zij bereikt
heeft, en nog steeds bereikt, wordt

geven, Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Een bewijs en een erkenning
die niet alleen ik, maar vele andere
mensen in Nederland zagen en nog
steeds zien hoe goed het werk is wat ze
doet.

Ook ben ik heel blij dat verschillende
overheden in Belarus worden betrok-
ken en hun medewerking geven aan 
de projecten. Graag ontvang ik hen op
ons gemeentehuis wanneer zij Neder-
land zijn om daarmee aan te geven hoe
belangrijk wij dit werk vinden. Proficiat
met het 10-jarig jubileum van
"Stichting Weeshuizen Belarus". De
mensen zijn je er eeuwig dankbaar
voor.

Frans Ronnes
Burgemeester gemeente Haaren
Lid Comité van Aanbeveling

Graag ontvang ik hen
op ons gemeentehuis

'Toen ik gevraagd werd ambassadeur
te worden van Stichting Weeshuizen
Belarus heb ik mij uiteraard eerst ver-
diept in wie die mensen zijn en wat de
stichting doet. Ik was al snel overtuigd
van de enorme passie, de inzet van de
betrokkenen en de fantastische resul-
taten die behaald zijn. Ik verbind mij
van harte met de stichting en hoop op
nog vele mooie ontwikkelingen in de
toekomst.’

Petra Berger groeide op in een muzi-
kaal gezin. Samen met haar zus Lida
schreef ze zich in voor de Soundmix-
show en bereikte met het nummer ‘I
Know Him So Well’ de finale. Onder de
naam Chess scoorden ze al snel een
hit. Niet lang daarna volgde de door-
braak met het nummer ‘I Dreamed A
Dream’. Petra speelde een hoofdrol in
de musical ‘Sweeney Todd’, zong in
‘Belle en het Beest’ en later ‘Maria’ in
‘The Sound of Music’. Haar eerste
soloalbum ‘Eternal Woman’ kwam uit
in 2001. Niet alleen in Nederland maar
over de hele wereld werd het album
een succes. Tijdens de reeks ‘Night of
the Proms’ in 2002 verwierf Petra grote
bekendheid. Na twee succesvolle Cd’s
ging ze op theatertour langs de
Nederlandse theaters. Vanaf 2006
treedt ze regelmatig op met de
Nederlandse pianovirtuoos Jan Vayne.
Petra zong duetten met de Italiaanse
sterren Andrea Bocelli en Alessandro
Safina. In 2008 startte de succesvolle
samenwerking met dirigent/organist
Martin Mans die leidde tot de succes-
volle reeks ‘Kathedraalconcerten’. In
oktober 2011 start haar nieuwe thea-
tertour “Touched by Streisand” en
komt haar nieuwe Cd op de markt.. 

Links Vladimir Mateko, 
rechts Jan de Kort

Petra Berger en Jan Vayne
www.petraberger.nl of www.janvayne.nl 

Op kinderafdelingen in ziekenhuizen
worden baby’s met een beperking dik-
wijls achtergelaten. Hun lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling laat te
wensen over hoewel de zusters hun
uiterste best doen aandacht aan hen te
schenken.

Men kent in Belarus geen huisartsen. In
stadjes op het platteland kom je kleine
ziekenhuisjes tegen, poliklinieken zou-
den wij ze noemen. Deze instellingen
verzorgen vaak uitgestrekte, dun
bevolkte gebieden. In ernstige gevallen
wordt de patiënt naar het ziekenhuis in
Minsk vervoerd met een busje dat in de
verste verte niet lijkt op een ziekenwa-
gen. Achtergelaten baby’s moeten vol-
gens wettelijk voorschrift een heel jaar
in het ziekenhuis blijven. De geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling blijft ach-
ter door onvoldoende liefde en aan-
dacht. Als kinderen een jaar zijn en de
procedure voor voogdijschap is afge-
rond gaan ze naar een weeshuis en blij-
ven daar tot het zesde jaar. In  wees-
huisinternaten voor kinderen van 7e tot
15e jaar leven ze verder. De zwaardere
gevallen verdwijnen in gesloten instel-
lingen en komen nimmer meer onder
de mensen. Jongeren met een lichte
beperking vallen vaak tussen wal en
schip en zijn aan de Goden overgele-
verd. Zij hebben altijd in grote groepen
geleefd in een afgesloten gemeenschap
met een dagelijkse opeenvolging van
commando’s. Alles was van iedereen,
bruut geweld tussen elkaar was aan de
orde van de dag. Zij hebben nooit enke-
le privacy gekend, nooit geleerd zelf na
te denken, en nooit geleerd initiatieven
te nemen. Zij kunnen zich nooit handha-
ven in een wereld tussen mensen in
een voor hen vreemde wereld. Zij gaan
zwerven, raken aan de alcohol, snuiven
lijm en komen geregeld met de politie
in aanraking. In de strenge winters ster-
ven ze soms van de kou en verdwijnen
onder massa’s sneeuw. 

In Kalinovka hebben we er met z’n allen
voor gezorgd dat het anders werd gere-
geld. Hier blijven de jongeren tot 18-19
jaar. Ze leren een vak. Internaten liggen
geïsoleerd, ver van de bewoonde we-
reld. Wij leren hen de buitenwereld te
verkennen door naar de markt in Kopyl
te gaan. Twee jaar lang was er een
sponsor die er voor zorgde dat alle kin-
deren op excursie konden gaan naar de
dierentuin of de speeltuin. De oudste
leerlingen gingen zelfs drie dagen naar
Brest en sliepen in een hotel. Dat is het
begin van integratie, het begin van zelf-
standig leren leven. Onze leerlingen
behalen een diploma, hebben leren
werken en leren leven tussen voor hen
vreemde mensen. Ze hebben geleerd
dat je niet hoeft te vechten om te over-
leven.  

‘Dichterbij’: 
Hulp vanuit het hart 
Fridy Latijnhouwers schreef in het
blad van de Rabobank ‘Dichterbij’
een artikel over de stichting. Onder
het kopje ‘investeringen’ schreef zij:

‘De afgelopen jaren investeerde de
stichting veel euro’s dankzij diverse
gelden en subsidies in een zorgboer-
derij, stallen, grond en landbouw-
machines, een beroepsopleiding,
een mini-leerboerderij en wooneen-
heden. Tal van organisaties en par-
ticulieren doneerden geld. De
Rabobank was en is huisbankier.
Zelf stak Ria al haar energie en
beschikbare uren in haar project. Ze
reisde tientallen keren op eigen kos-
ten naar het gebied en verbleef
maandenlang in het weeshuis. Haar
advies: ‘Ga niet voor een beetje hulp
hier en daar, ga voor 100 procent
inzet op één plek. Begin niet voordat
alles op papier staat. Investeer veel
tijd en aandacht in plaatselijke con-
tacten en gewoontes. Werk met
lokale partners en… laat de plaatse-
lijke overheid participeren in het
project. Het zijn tenslotte hun kinde-
ren.’ Haar bevlogenheid en vasthou-
dendheid werpen hun vruchten af.
Trots vertelt ze: ‘Volgend jaar is het
project klaar. Ik weet dat je moet
voortbouwen op ervaringen van
anderen. Daarom ga ik de overheid
adviseren bij het invoeren van dit
voorbeeldproject bij andere interna-
ten. Dat blijf ik doen zolang ik kan.’

In Belarus wordt bijzonder onderwijs gekarakteriseerd door steunvakken die
worden toegevoegd aan het lesprogramma, vakken die niet in normale

scholen worden onderwezen. Een
voorbeeld is aangepaste sociale oriën-
tatie. In het Kopylskaja Skola-internaat
werd in november vorig jaar een
Republikeins seminar gehouden met
als onderwerp:‘Invoering van nieuwe
methoden in het bijzonder onderwijs’. 

Doel was om moderne methodes te
laten zien en actuele vragen te beant-
woorden die verband houden met
onderwijs aan zwakbegaafden. Er
waren prominenten aanwezig zoals
o.a. mevrouw Zmoesjko van het minis-
terie van Onderwijs en eerste directeur
Onderwijs de heer Koelesj en vele
anderen. Ook directeuren en onderdi-
recteuren van bijzondere scholen uit
het hele land waren hier naar toegeko-
men. Eregast was de voorzitter van
Stichting Weeshuizen Belarus Maria
Elisabeth die een lezing in het Russisch
hield. 

Er werden ook lezingen gegeven door
doctoren Pedagogische Wetenschap-
pen. Voordrachten werden gehouden
door docenten van de Pedagogische
Universiteit, de Academie voor
Postacademische Opleidingen en het
Nationaal instituut voor Onderwijs. Er
werden nieuwe methodes getoond en
ervaren pedagogen gaven open lessen
in rekenen en sociale oriëntatie. De

Republikeins seminar

N.P. Koelesj, eerste directeur Onderwijs Minsk

Door: Nina Konstantinovna Victorovskaja, Directeur Centrum Bijzonder Onderwijs en Opleidingen

betekenis van het Agro-Socio-Project
en de speciaal aangepaste manier van
werken werd breed uitgemeten. Men
bezocht het Centrum waar leerlingen
zelfstandig leren wonen, de boerderij
en de mini-leerboerderij. Opvoedings-
methoden met individuele aanpak wer-
den zeer uitgebreid besproken. Dit alles
maakte veel indruk en men was over-
tuigd van het feit dat het professionele
peil van de pedagogen in Kalinovka
hoog is. 

Het thema van het Republikeins semi-
nar werd voortgezet in maart 2011 op
het districtsseminar, wederom in
Kalinovka. Onderdirecteuren en leer-
krachten van bijzondere scholen uit het
district van Minsk maakten kennis met
het Agro-Socio-Project. Tijdens het
seminar was er gelegenheid om te
spreken met leerlingen die in het
Centrum wonen. Zij vertelden hoe zij
zelfstandig leren leven en men zag de
grote invloed van het Agro-Socio-
Project op hun ontwikkeling. Er waren
open lessen en praktijkopdrachten.
Aan het eind van de dag spraken deel-
nemers hun dank uit. De stichting werd
geprezen voor de onschatbare hulp die
wordt verleend aan het Kopylskaja
Skola-internaat. De kwaliteit en de
betekenis van het project maakte grote
indruk onder de aanwezigen.

In de steek
gelaten

Niet dat ik er
zelf heen fiets
Ria vroeg me op een dag of ik wilde
helpen met het maken van een website
voor Stichting Weeshuizen Belarus. Ze
legde uit waar het precies over ging en
ik hoorde het verhaal aan met een
zwaar gevoel. Niet om de hulpvraag
maar het urgente motief en de inhoud
ervan. De omstandigheden van straat-
arme kinderen in Wit-Rusland sprak me
aan. Niet dat ik zelf er heen fiets om
hulp te bieden maar eerder het idee dat
je zelf maar mooi op een veilige plek
woont terwijl ergens anders, zij het om
uiteenlopende redenen, het verblijf op
aarde dikwijls een zorgelijke zaak is. Ik
herinner me Tsjernobyl en de ontplof-
fende kernreactor nog goed. Die och-
tend, in 1986, kampeerde ik met vrien-
den ergens op een weiland. In de
dagen er na moest het vee in de stal
blijven. Het was voor het eerst dat ik
besefte wat een impact dergelijke
‘onveilige’ fabrieken kunnen hebben
op hun omgeving. De ramp was wat
omvang betreft niet duidelijk. We
weten er na 25 jaar veel meer over
maar nog steeds niet alles. De beelden
die Ria voorschotelde waren indruk-
wekkend. Weeskinderen die moesten
leven met gebrek aan de meest funda-
mentele levensvoorwaarden. Wat er
bereikt is door de stichting is een gege-
ven om trots op te zijn. Zelf ben ik dan
ook blij dat ik op deze manier een
steentje kon bijdragen.
Brecht Gerritse 

Wijziging postadres
Oosterpoort 5 
5283 HL BOXTEL
info@weeshuizenbelarus.nl
mobiel: 06 41 21 67 63

Belarus
Stichting Weeshuizen



Een bijzondere
week
Al jaren ken ik Ria en steeds hoor ik de
verhalen over haar ‘weeshuis’ in
Belarus. Over de boerderij die ze met
veel hulp uit Nederland kon realiseren.
‘Haar’ kinderen op scholen, het leek
allemaal zo gewoon. Ik zag foto’s en ze
vertelde over de achtergronden. Daar
werd ik heel emotioneel van. Bijzonder
waren de verhalen over haar reizen
met busjes naar Belarus. Uren wach-
ten in de kou aan de grens. Een paar
jaar geleden vertelde ze over het aan-
staande bezoek van belangrijke men-
sen uit Belarus. Geld voor een hotel
was er niet. Om Ria te ontlasten beslo-
ten mijn man ik dat ze bij ons konden
logeren. Bijzonder natuurlijk omdat we
geen Russisch spraken. We dachten
dat we het met een talencomputertje
en handen en voetenwerk ons wel 
zouden redden. Na een lange en ver-
moeiende reis kwamen ze aan. We
mochten Nina en Nikolaj zeggen en
daar hadden we een goed gevoel bij.
Maar dan… het ontbijt! Hoe vraag je
hen of ze eieren met spek willen? Geen
probleem voor mijn man Jan. Hij hield
het bord onder de neus van Nikolaj 
die meteen begon te glimmen. Nina
koos voor hagelslag en jam. Na het
ontbijt kwam Ria ze halen voor een
druk programma. ’s Avonds laat kwa-
men ze doodmoe thuis. Nikolaj en
Nina, het was een heel bijzondere
week, we zullen jullie nooit vergeten!
Jan en Thea

Wilde Ganzen feliciteert 
Wilde Ganzen heeft projecten van
Stichting Weeshuizen Belarus van
harte ondersteund. Jongeren met
een beperking krijgen de mogelijk-
heid te integreren in de maatschap-
pij. Dankzij het Agro-Socio-Project
hebben zij uitzicht op een betere 
toekomst! Wij danken Stichting
Weeshuizen Belarus voor de prettige
samenwerking en wensen de stich-
ting veel succes met haar komende
projecten en activiteiten!

Sinds 2003 is Wilde Ganzen nauw
betrokken bij projecten van de stich-
ting. Wij hebben vanaf die tijd alle
fasen van het Agro-project Kopyl
mogen ondersteunen. Het project is
zorgvuldig opgezet en duurzaam
omdat naar verwachting kosten kun-
nen worden bestreden uit eigen
inkomsten. Door kleinschaligheid is
er voldoende individuele aandacht
voor leerlingen en zowel jongeren als
volwassenen zijn gemotiveerd. Sinds
de start van het project is er veel ver-
beterd op het gebied van voedsel,
hygiëne, gezondheid en onderwijs.
Het succesvolle verloop is het gevolg
van goede samenwerking van alle
betrokkenen. 

Over fase 4 van het project schreef
onze projectmedewerker: ‘Het leer-
werkproject ontwikkelt zich. Er wordt
goed en uitgebreid gerapporteerd
over elke ontwikkelingsfase. Mede-
werkers van de PUM hebben hun
medewerking verleend en er is in
toenemende mate belangstelling en

ting hebben ingezet en wat het in die
tien jaar met ons gedaan heeft, dat is
de vraag die ze nu aan ons en anderen
stelt. Opdracht: in maximaal 250 tot
350 woorden!!

Wel, in het eerste begin hebben we
weleens gedacht waar ze toch in vre-
desnaam aan was begonnen. Kleertjes
en speelgoed verzamelen en wegbren-
gen. Je gaat dan meedoen. Je helpt
eigenlijk niet die wezen, maar Ria. Om
te voorkomen dat haar inzet schipbreuk
lijdt. Na verloop tijd begin je in het suc-
ces van haar werk te geloven. Ria
moderniseert een weeshuis, sticht een
school, later ook een huis waar zelf-
standig wonen wordt geleerd. Ze krijgt
de overheid en instellingen hier in
Nederland en in Belarus achter haar
plannen. Er komt geld uit bronnen die
warempel ook nu nog niet opgedroogd

Karel Hubée is adviseur van de stich-
ting en lid van het Comité van Aan-
beveling. Hij en zijn vrouw Boukje zijn
onmisbaar vanaf de eerste dag de
stichting werd opgericht. Zij geloofden
in de projecten en stonden in moeilijke
tijden altijd klaar met raad en daar. Al
10 jaar! Karel schrijft:

Vanaf het begin in 2001 waren we op
de één of andere manier betrokken
geraakt bij het werk van Stichting
Weeshuizen Belarus. Steeds om mee te
denken en mee te helpen. Een soort
thuisfront. Meegaan naar de plaats
waar het allemaal gebeurde hebben we
niet gedaan. Door ontmoetingen met
bezoekende Belarussen en vooral ook
door de schilderingen in woord en
beeld van Ria is het beeld dat we van
het werk in Belarus hebben vrijwel vol-
ledig. Waarom we ons voor de stich-

Thuisfront
zijn. Je gaat helpen om nog meer suc-
ces mogelijk te maken. Je gaat iets
doen voor de eigenlijke doelgroep,
wezen.

Wezen roepen vaak medelijden op.
Vaak begin je daarom te helpen. Maar,
let op. Ria heeft van veel van die wezen
daar in Belarus mensen gemaakt die in
hun omgeving worden benijd. Die een
vak geleerd hebben, die geen medelij-
den nodig hebben. Dát nu is de gewel-
dige prestatie die ze met haar stichting
heeft geleverd. Van de vele mensen om
haar heen, dus ook van ons, heeft ze
medewerkers gemaakt die trots zijn
een steentje te hebben mogen bijdra-
gen. Daarom hebben wij ons ingezet en
zullen dat ook in de toekomst blijven
doen. Gefeliciteerd Stichting Belarus!!
Gefeliciteerd Ria!! In 350 woorden!
Boukje en Karel Hubée 

Uw hulp staat voor immer geschreven
in de harten van vele kinderen. Zij
beseffen drommels goed dat ze een
beter leven leiden dan ooit tevoren. In
de harten van leerkrachten en opvoe-
ders groeit de dankbaarheid voor ‘de
mensen in Nederland’! Door úw hulp
kunnen zíj kinderen opvoeden en ken-
nis bijbrengen. Na tien jaar volgen
zwakbegaafde wezen een professione-
le opleiding en leren zelfstandig wonen
en werken. Inderdaad, tussen ‘nor-
male mensen’. ‘Geldverspilling‘, zei
iemand 10 jaar geleden in Nederland
en ‘wegstoppen die gekken’ in Belarus.
Woorden die me diep troffen.
Misschien waren het die uitspraken dat
ik besloot die hersenkronkels glad te
strijken en de koters te helpen.
Vastberaden stapte ik op de overheid
af met een schreeuw om hulp. Tegen-
werking en ellendige situaties waren
het gevolg, frustrérend was het. Ik
vroeg me af waar ik in hemelsnaam
aan was begonnen. De drijfveer om

Volg je dromen 
desnoods tot in de
wolken!

door te gaan waren kinderen die er niet
om vroegen in armoe en ellende te
worden geboren. Waarom die onwil? Ik
begreep er niets van. Nu, na 10 jaar
weet ik het wel. Er is altijd weer die
angst om nieuwe zaken aan te pakken,
om fouten te maken waarop men kan
worden afgerekend. Initiatieven nemen
betekent je in het ongewisse storten.
Het is veiliger orders op te volgen. Ten
langen leste lukte het om de viceminis-
ter van Onderwijs te interesseren. Nu
zijn we tien jaar verder en acht jaar
bezig met de uitvoering van een fantas-
tisch Agro-Socio-Project. Nog steeds is
overredingskracht nodig en nog steeds
zijn er die moeizame gesprekken. De
onzekerheid, het nemen van besluiten
en zelf problemen oplossen…wachten
op orders zit diep geworteld in de
Belarussische mens. Wij mogen niet
oordelen. Tijd is nodig om te verande-
ren, tijd om je medemens te leren ver-
trouwen. Wij met z’n allen hebben die
verandering een flinke zet gegeven. (R)

Vlucht naar een betere wereld vol geluk, hoop en liefde

De 54-jarige Willem Snel, vroeger
adjunct-directeur op een basisschool is
sinds 2000 docent Nederlands op
Scholengemeenschap Calvijn te
Barendrecht. Daarnaast heeft hij als
computerspecialist veel ervaring met
het maken van websites. In de ban
geraakt van onze stichting zette
Willem ons aller roman ‘Pjotrs borsjt’
in ePUB.

In het voorjaar sprak ik met mijn colle-
ga-leraar Jan Groenendijk over de
kernramp in Tsjernobyl. Jan was
enthousiast over de PowerPoint-pre-
sentatie die hij maakte om fondsen te
werven voor Stichting Weeshuizen
Belarus. Zijn bewondering voor de
inzet van iedereen stak hij niet onder
stoelen of banken. Jan vertelde dat
auteur José Hennekam geheel belan-
geloos een boek had geschreven:
‘Pjotrs borsjt’. Ik kocht en las een exem-
plaar; boeiend geschreven en een
echte  ‘aanrader’ voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs, maar zeker ook
voor volwassenen. Eén van mijn hob-
by’s  is het maken van e-books en dan
met name volgens de ePUB-standaard.
Daar heb ik gewoon lol in. Jan, die dat
wist, vroeg me: ‘Joh, zou jij een ePUB-
versie van Pjotrs borsjt willen maken?’
Aangestoken door zijn enthousiasme
besloot ik mee te doen ‘voor het goede
doel’. Het resulteerde in een ePUB-ver-

Zeer ‘verguld’ 
was ik!

sie in het Nederlands. Toen kwam de
vraag: ‘Zou je ook de Russischtalige
versie willen maken?’ Voor ik het wist
had ik ‘ja’ gezegd. Om de door vertaal-
ster Luba Bazan aangeleverde
Russische tekst op het ‘elektronisch
papier’ van een ePUB te krijgen kostte
me de nodige hoofdbrekens. Zeer ‘ver-
guld’ was ik, toen ik een bedankje kreeg
van ambassadeur Elena Gritsenko.
Minstens zoveel plezier doet het me dat
ik een steentje heb mogen bijdragen
aan het welbevinden van de kinderen
van Stichting Weeshuizen Belarus.
Willem Snel

medewerking van de lokale en regio-
nale autoriteiten. 

Over uitbreiding fase 5: 
Er is begeleiding van psychologen en
orthopedagogen uit Nederland.
Personeel wordt betaald door de
overheid. Een vooraanstaande pro-
fessor kinderpsychiatrie verleende
medewerking. Het totale plan Agro-
Socio-Project valt onder bescher-
ming van de president van de
Republiek Belarus en er worden sub-
sidies uit Minsk toegewezen. 

De laatste fase is het project begeleid
wonen. Twaalf jongeren leren in een
‘Centrum’ met 24 uur begeleiding
voor zichzelf te zorgen in een gezins-
situatie. Wilde Ganzen heeft bij-
gedragen aan de bouw en de inrich-
ting. Er zijn in Belarus geen vergelijk-
bare projecten. De overheid toonde
belangstelling en besloot om het zelf-
standig leren wonen in alle interna-
ten van district Minsk in te voeren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het model van zelfstandigheidtrai-
ning en arbeidstoeleiding dat werd
begeleid door drie zorginstellingen.

Na de succesvolle uitvoering van
deze fasen werd de samenwerking
tussen de stichting en Wilde Ganzen
voortgezet. Het project Baby-Help-
Soligorsk voldeed aan onze criteria
en werd succesvol uitgevoerd. Het
nieuwste project betreft de bouw van
vier wooneenheden voor zelfstandig
wonen met begeleiding op afstand.
Ook dit project werd goedgekeurd en
is momenteel nog in uitvoering.

Johanne van Dijk, Senior medewer-
ker projecten en Linda Muskens,
Senior relatiebeheerder Particuliere
Initiatieven

A-politieke
werkwijze
Er waren al flink wat resultaten
geboekt toen wij voor het eerst over dit
project hoorden en besloten om dit
mede financieel te ondersteunen. Het
doel, de praktische benadering en de
korte communicatielijnen spraken ons
zeer aan. De vorderingen die worden
gemaakt zijn door de uitstekende
berichtgeving goed te volgen waar-
door er weliswaar op afstand toch ook
een zekere betrokkenheid bij het pro-
ject ontstond. 

Het gaat om kinderen die vanuit een
achterstandspositie moeten zien te
overleven en dan doet het er niet toe in
welk land ze leven. Belangrijk is wel
dat van onze hulp een voorbeeldfunc-
tie uitgaat. Dat het een stimulans is
voor anderen in dat land om hierin
mee te gaan en ook elders, maar dan
met eigen middelen, zo te werk te
gaan. Belarus bleek in dit opzicht een
goede keus, getuige ook de belangstel-
ling die verschillende instanties en
overheden in Belarus hiervoor hebben
getoond. De kans is groot dat de geïn-
vesteerde kennis en geld een multi-
plier rol gaan vervullen. De apolitieke
werkwijze van de stichting is tevens
een waarborg dat het ook in de toe-
komst om de inhoud blijft gaan en
men elkaar in de persoonlijke sfeer
over de grenzen heen toch weet te
waarderen. We feliciteren de stichting
met dit tienjarig jubileum en hopen dat
zij op dezelfde voortvarende wijze zul-
len doorgaan.
Hannie en Pieter Verkerk 

Kopyl
Kopyl is een stad met bijna 11.000
inwoners, gelegen op ongeveer 20
kilometer afstand van Kalinovka. Het
rayon Kopyl met zijn vele kleine dorp-
jes waar ook Kalinovka toe behoort,
telt ruim 40.000 inwoners op ongeveer
tweeduizend vierkante kilometer.
Eenentwintig rayons vormen samen
het district van Minsk dat een opper-
vlakte heeft zo groot als Nederland.

Hoofd van het Kopyl rayon is de voor-
zitter van het Uitvoerend Comité. In de
stad zijn 23 kleine winkeltjes, gemid-
deld niet groter dan een grote huiska-
mer. Opvallend is dat 10 jaar geleden
nog telramen werden gebruikt maar
die zijn nu nagenoeg verdwenen. Er is
een boter- kaas- en broodfabriek, een
bouwbedrijf, zeven scholen en een
sportzaal. 

Belarus was vroeger één van de oor-
spronkelijke Sovjetrepublieken. De
benaming Belarus is afkomstig van de
Russische woorden ‘Belaja’ dat wit en
‘Roes’ dat Rusland betekent. Vandaar
dat jarenlang de naam Wit-Rusland
werd gebruikt. Sinds de onafhankelijk-
heid wordt  de naam Belarus gebruikt
in alle officiële teksten en bij alle offi-
ciële gelegenheden. In de 14e tot de
18e eeuw vonden politieke en sociaal-
economische processen plaats die
resulteerden in de vorming van de drie
Oost-Slavische volken zoals we die nu

Een stukje 
geschiedenis

kennen: de Russen, Wit-Russen en
Oekraïners. Meer dan 70 jaar maakte
Belarus deel uit van de Sovjet-Unie,
maar werd in 1991 opnieuw een onaf-
hankelijke staat. Op 8 december van
dat jaar werd het “Akkoord van Minsk”
getekend. Dit betekende de oprichting
van het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten en het definitieve einde van
de Sovjet-Unie. Pas in juni 1994 von-
den de eerste presidentsverkiezingen
plaats waarbij Aleksander Loekasjenko
tot de eerste gekozen president van
Belarus werd gekozen. 

In artikelen wordt mijn naam veelvuldig genoemd. Ik wil er nadrukkelijk op 
wijzen dat de eer ons allen toekomt: donateurs, sponsors en iedereen die
op enigerlei wijze ons project heeft gesteund. 
Ria Schraverus



Het begin, 
Het resultaat

Hoe te beginnen in een omgeving waar niets is? Wat te doen voor kinderen die
onder erbarmelijke omstandigheden leven? Als een blind paard in een porselein-
kast ga je te keer. Je doet wat je kan om die kids te helpen. En dan, dan wordt het
weeshuis gesloten. De Ambassadeur kan weinig doen. Naar Minsk, met de vuist
op tafel slaan. De overheid heeft beslist! Niets aan te doen! Zonder afspraak naar
de viceminister. Hij begrijpt en zet de zaak in gang. Na overleg verhuizing naar
Kalinovka met de kinderen. Een 10-jaren lange zware weg van vreugde en ver-
driet. Keihard vallen en weer opstaan. Kinderen laten je niet los. De mensen?
Onbegrip. Waarom helpen! Die kinderen zijn niet normaal! Eindelijk begint de ver-
andering. Langzaam maar zeker…

Tien lange jaren buffelen in voor- en tegenspoed. Boze woorden en evenzoveel
tranen. Voortdurende onrust in het lijf. Allengs komt vertrouwen. Geen probleem
meer met de taal. Acceptatie. Tijd, heel veel tijd. Veel, heel veel lange bezoeken.
Bouwen! Een zorg- praktijkboerderij, een mini-leerboerderij, een grote broeikas.
Een aangepaste opleiding. Want ja, ook zwakbegaafden kunnen leren! Het lukt!
Succes! Eindelijk! Echte, niet geëiste belangstelling. Even gaat het fout.
Zwakbegaafden zelfstandig leren wonen? No way! Wel dus! De overheid helpt na
een groot gevecht! En nu? Bewijs! Voorbeeld voor heel Belarus. Iedereen is trots!
Subsidies en een onderscheiding van het Parlement. Een Ridderorde! Nu, 10 jaar
later… Nog even …dan zijn we klaar. Dan begint hún zelfstandige taak. Rest ons
de begeleiding. Nu 10 jaar later... De overheid luistert naar voorstellen. Welke?
Beroepsopleidingen in andere internaten. Grote interesse van de overheid. Zij wil-
len overleg. Oké wij helpen. Met subsidies uit Belarus!

Dank wordt verleend, niet afgedwongen.
Zij drupt als zachte regen uit de hemel
Op de aarde neer en brengt een dubbele zegen:
Zegent hem die geeft, zegent hem die ontvangt.
William Shakespaere

Kalinovka: Het begin

Kalinovka: Het resultaat

boven: v.l.n.r: koeienstal, praktijklokaal, mini-leerboerderij, 
midden: opslag zaden, kas, varkens- en kippenstallen,
onder: centrum, aardappelopslag en start bouw wooneenheden

Nieuwe Hollandse machines waren voor ons niet te betalen en het was ondoen-
lijk om materieel uit Nederland over te brengen naar Belarus. De aanschaf van
tweedehands machines was geen optie vanwege de torenhoge vervoerskosten.
Bovendien zouden er problemen zijn met de aanschaf van onderdelen als de
machine kapot zou gaan. Gerekend  naar effect op de lange termijn was het goed-
koper om materieel in Belarus aan te schaffen. Goed voor de economie van het
land! We kochten uitstekende tractoren, maar dan wel zonder computers bij de
fabriek in Minsk. We hebben er nooit spijt van gehad ook de aanhangers in
Belarus te kopen. 

Landbouwmachines

Schaamteloze
charme
Geld vragen voor jezelf dat doe je
niet gemakkelijk. Iemand hélpen
daarentegen geeft een veel fijner
gevoel dan hulp vrágen. Is de hulp
echter voor iemand anders bestemd
dan valt vaak alle schroom weg. Ik
word dan heel creatief en gebruik
schaamteloos mijn charme en over-
redingskracht om te krijgen wat ik
wil. Toen het leek dat Ria niet vol-
doende fondsen binnen zou krijgen
voor het kinderziekenhuis boden
mijn vriendin en ik spontaan hulp
aan. Wat Ria heeft bereikt voor de
kindjes in Belarus is onvoorstelbaar.
Doen wat je besloten hebt, er 200%
voor gaan ongeacht de tegenslagen
is zeldzaam en geeft haar voor mij
een heldenstatus. Natúúrlijk help je
dan! We gingen in overleg; brain-
stormen onder het genot van een
wijntje bracht veel wilde ideeën naar
boven. We kwamen tot de conclusie
dat gezien onze drukke agenda’s het
meest effectief zou zijn om gewoon
hulp te vragen aan de mensen in
ons sociale netwerk. We besloten
hen te vragen één uur of meer extra
te werken en de opbrengst te done-
ren aan het kinderziekenhuis. Zo
gezegd zo gedaan. Een e-mail lever-
de hartverwarmende reacties op en
gelukkig ook een aantal financiële
bijdragen. Ook van een adviseur
fondsenbeheer die een donatie voor
het project in overweging zou
nemen. Het mooiste bewijs van een
besluit nemen en een doel voor
ogen houden is de volgende gebeur-
tenis. Na afloop van een concert
raakte ik in gesprek met een aardige
man over het concert en ook over
onze werkzaamheden. Hij is een suc-
cesvol ondernemer met een groot
hart. We spraken over beleggen en
wat we doen met ons geld. Ik vertel-
de met vuur over het project en we
spraken af dat ik hem informatie zou
mailen. Thuisgekomen heb ik dat
natuurlijk gelijk gedaan en in de och-
tend kwam de toezegging al. ! 1000,-
- voor Belarus. Geweldig toch! “
Joanna van der Bolt

Hart-
verscheurend
Het begon allemaal toen Ria, een
vriendin van ons, over de gevolgen
van de ramp in Tsjernobyl vertelde.
We werden wakker geschud. We
hadden eigenlijk geen idee dat de
situatie zo hartverscheurend was.
Een internaat in Nagornoe waar kin-
deren zo goed als niets bezaten.
Daar moest iets gebeuren!!! Eerst
zijn we donateur geworden omdat
we wisten dat elke cent goed terecht
kwam. Ik heb het verhaal weer door-
verteld en zo werden mensen om
me heen ook enthousiast. Er werd
zeep, tandpasta, pleisters, verband
en andere noodzakelijke spullen
ingezameld. Voor het weeshuis in
Kalinovka verzamelden we verder. Ik
struinde winkels af voor ondergoed,
pantoffels en betaalbare kleding
zoals jassen. Mensen gingen voor
me breien, weer anderen kochten
schrijfmateriaal en meer dan hon-
derd twintig kinderen kregen een
eigen knuffel. Ik ontmoette een fami-
lie die wilde sponsoren en zo kwa-
men er nieuwe pyjama’s, speelgoed,
maillots en sokken voor alle kinde-
ren. De zoon van die familie, direc-
teur van de firma Hertz in de
Oekraïne, zorgde er ook nog eens
voor dat een rode Transitbus reali-
teit werd. Mijn man Gerard, toen
werkzaam bij Perry Sport, stuurde
een nieuwsbrief naar de directie en
vroeg met de jaarlijkse kerstwen-
senactie om nieuwe bedrijfskleding
en schoenen. Die wens werd ver-
vuld en zo werden vele nieuwe spul-
len naar het weeshuis vervoerd.
Geweldig was het toen we op een
foto een jonge varkensverzorger in
het rode shirt van Perry zagen. Door
de mooie nieuwsbrieven bleven we
goed op de hoogte en ook de foto’s
die we kregen waren meer dan wel-
kom. Je voelde je betrokken en zag
het allemaal groeien!!! We zijn blij
dat we een bescheiden bijdrage
hebben kunnen leveren.
Thea en Gerard Baars

Kalinovka: 
Dit bouwden 
we in 10 jaar



Geachte inwoners van Nederland! Uw
land is klein, maar er wonen mensen
met een groot hart. Dat is echt zo! Tien
jaar geleden werd Stichting Weeshui-
zen Belarus opgericht door Ria. Het lijkt
niet lang geleden maar hoeveel goeds
is er al gedaan op onze Belarussische
grond! ‘Wij zullen deze kinderen sámen
helpen` zei Ria. Wij overlegden hoe we
het leven van onze arme kinderen kon-
den verbeteren. Hoe we het leerproces

Het lot verbeteren van
onze kinderen

De belangrijkste taak van ons pedago-
gisch team is leerlingen zelfstandig en
onafhankelijk te leren leven. Dat is
geen makkelijke taak als het kinderen
met een verstandelijke beperking
betreft. Wij hebben geen kennis van
sociale adaptatie. Het geheugen, denk-
vermogen, ruimte en tijd oriëntatie van
deze leerlingen verschilt met die van
‘normale’ kinderen. Het is goed dat zij
nu individueel worden begeleid en
leren met hun beperking om te gaan.
Zij leren nadenken, analyseren, genera-
liseren en vergelijken. Deze jonge men-
sen komen na verlaten van het inter-
naat nieuwe, onbekende mensen
tegen. Daarom moeten zij leren hoe
daar mee om te gaan, Zij moeten leren
zich te oriënteren in het normale dage-
lijkse leven en zelfstandig eventuele
probleempjes op te lossen.

Het project zelfstandig leren wonen
leerde ons dat het belangrijk is om les-
sen aan te passen aan het niveau van
de leerling. Taken werden geformu-
leerd en afspraken gemaakt voor
samenwerking met collega’s. Elke les
werd aangepast aan de individuele
kennis. Er worden nu extra vaardighe-
den bijgebracht. Er worden situaties
gecreëerd, waarin de leerling leert
communiceren en spreektaal beter te
gebruiken. Simpele zaken zijn belang-
rijk zoals gezamenlijk eten klaarmaken,

Sociale adaptatie is
essentieel

met elkaar communiceren en iemand
feliciteren met z’n verjaardag. Het is
belangrijk dat leerlingen leren samen-
werken en weten wat wederzijds ver-
trouwen betekent. Dit alles geeft zon-
der twijfel meer mogelijkheden om zich
in de toekomst in een werkcollectief te
handhaven. Dit soort onderwijs geeft
wezen steun om een eigen leven met
de zo belangrijke praktische kennis op
te bouwen. Sociale adaptatie is essen-
tieel om te kunnen leven tussen andere
mensen. 

Een ander belangrijk punt is de sociaal-
emotionele opvoeding. Niet weg lopen
van gebeurtenissen maar er juist aan
deel nemen. Contacten met mensen in
hun huidige omgeving worden stabie-
ler dank zij het nieuwe opvoedingssys-
teem. Nu ontvangen zij zelf gasten, nu
gaan ze op excursie, naar sportwed-
strijden en concoursen. Leerlingen
hebben meer mogelijkheden gekregen
om in hun schooljaren kennis op te
doen zowel theoretisch als praktisch.
Schoolverlaters met een beroepsoplei-
ding kunnen hun kennis toepassen in
hun nieuwe zelfstandige leven na het
internaat. Zij hebben geleerd secuur en
met plezier te werken, weten wat ver-
antwoordelijkheden zijn en hebben
geleerd respectvol met mensen om te
gaan. Dit pedagogische werk moet
worden voortgezet!

Een lang en gelukkig leven
Door: Raisa Pavlovna Spakovskaja directeur tot 2006

aan konden passen met betrekking tot
zelfstandig leven na school. Samen-
werking leidde tot het maken van een
businessplan en de ontwikkeling van
een boerderij. Er werden stallen
gebouwd, koeien, kippen en varkens
aangeschaft. De gemeente Kopyl gaf
ons de eerste 50 hectare in eigendom.
De stichting zamelde geld in voor
machines en landbouwbenodigdhe-
den. We bewerkten de grond, zaaiden
en oogsten voedsel. Kinderen kregen
een professionele en door het ministe-
rie goedgekeurde opleiding en deden
praktijk op de eigen boerderij.

De tijd ging voort en de band met de
stichting werd steeds sterker. Er werd
een stalling voor de machines
gebouwd, een schuur voor zaden en
een aardappelopslag. Wij luisterden
naar de verhalen over het inzamelen
van geld. Verhalen van Ria, zoals we
haar liefkozend noemen. Acties, veilin-
gen, in de weer zijn van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat kostte veel
kracht en tijd. Ze zei: ‘Ik ben sterk
omdat ik weet dat de kinderen op mij
wachten’.  Steeds opnieuw kwam zij
naar ons toe om alle plannen ten uit-
voer te brengen. Na het Agro-project
volgde het Socio-project, officieel het
‘Agro-Socio-Project’ dat werd goedge-
keurd door de overheid en nog steeds
valt onder de bescherming van de pre-
sident. 
De klassen kregen nieuwe leerboeken,

schoolbanken en schoolborden. Er
kwamen nieuwe bedden, kasten en
stoelen. De kinderen waren zo blij! Veel
dank aan al die mensen in Nederland,
klein en groot die zoveel hulp schon-
ken. Dank voor uw goedhartigheid!
Door uw betrokkenheid is het internaat
moderner geworden met helder
geschilderde gangen, een computer-
klas, een gezellige kantine en een
geweldige boerderij. Er is een kinder-
speelplaats en een voetbalveld. Het
Centrum is gebouwd en er is een medi-
sche afdeling ingericht. De overheid
van Belarus financierde een verbou-
wing, het ziet er nu zo mooi uit! 

In het schoolinternaat wonen 126 kin-
deren tussen 7 en 18 jaar. Het team van
pedagogen doet alles wat in hun macht
ligt om de kinderen een beroep te
leren. Nu kunnen zij zelfstandig leven
om de geleerde kennis toe te passen.
Koeien melken, varkens en kippen voe-
ren en kalfjes verzorgen. Groente telen
betekent eten, ze hebben zelfs geleerd
groenten en fruit in te maken. De kinde-
ren gaan bij ons weg als ze goed prak-
tisch zijn voorbereid. Dat alles dankzij
de projecten en onze samenwerking
met de stichting. Wij met z’n allen van
het Kopylskaja skola internaat wensen
de stichting een lang leven toe. Dit
Jubileum wordt gevierd door een stich-
ting die kinderen graag een lang en
gelukkig leven schenkt. Ik wens u allen
gezondheid en voorspoed.

Raisa Pavlovna in 2003

Zorgen voor dieren

Op een schilderachtige plek in het dis-
trict van Minsk bevindt zich het mooie
dorpje Kalinovka. Daar werd aan de
oever van de rivier de Njoman het
Kopylskaja schoolinternaat gevestigd
waar kinderen met psychische beper-
kingen wonen en naar school gaan.

Wij tellen op dit moment 126 leerlin-
gen. Onder hen zijn 80 wezen, de ove-
rigen kunnen niet worden verzorgd
door hun ouders. U vraagt zich af hoe
die kinderen in ons internaat terecht
komen?  Nu…, velen zijn uit de ouder-
lijke macht ontzet. Die ouders zijn alco-
holisten en niet in staat voor hen te
zorgen. Wij nemen kinderen op uit
tehuizen waar kleine zwakbegaafde
kleuterweesjes wonen. Hun noodlot
laat ons niet onverschillig en daarom
zorgen wij nog 11 jaar voor hen. Zij
doorlopen 11 groepsklassen en wor-
den professioneel begeleid. 

Een belangrijk probleem voor school-
verlaters is de overgang van voogdij
naar zelfstandigheid. Hier botsen zij
met problemen zoals wonen, werk,
voedsel bereiden en omgaan met
andere mensen. De oplossing voor
onze problemen was samenwerken
met Stichting Weeshuizen Belarus en
de realisatie van het Agro-Socio-
Project. Voornaamste doel was de
weeskinderen met een beperking te
leren integreren in de maatschappij.
Op 14 juni 2006 werd door de stichting
een houten huisje gekocht in ons dorp
Kalinovka. Leerlingen van de profes-
sionele opleiding, leerden hier in
beginsel de vaardigheden voor hun
toekomstige zelfstandig leven. Elk jaar
ontwikkelde het project zich verder en

Huishoudelijke taken leren in het Centrum

Een nobele humanitaire missie

Gennadi Ermak, directeur van het
Kopylskaja schoolinternaat heeft  van
2006 tot 2010 grote invloed gehad op
de voorbereiding en uitvoering van
projecten. Een man die alles zelf wilde
doen. Een man die daardoor zijn
gezondheid in gevaar bracht en
afscheid moest nemen na vier lange
jaren vol problemen.

Beste lezers! Er zijn tien jaren voorbij
gegaan sinds de oprichting van de
stichting. Samen zochten wij naar een
nieuwe pedagogische weg en streef-
den naar vernieuwing. Goede resulta-
ten werden bereikt door nauwe
samenwerking en door de reorganisa-
tie van het onderwijs. We konden
onder leiding werken aan sociale ont-
wikkeling en verbetering van het
onderwijs. Tijdens de voorbereiding
van het project ‘Zelfstandig wonen’
werd gebruik gemaakt van de ervaring
van onze Hollandse collega’s. Er werd
een pedagogisch programma gemaakt
en taken geformuleerd. Het werd voor
ons nog duidelijker toen Ria en Marc
het programma “zelfstandig wonen”
in woord en beeld introduceerden aan
onze pedagogen. Dat was een succes
en een beslissend moment. De recht-
streekse contacten met de stichting
verhoogden het niveau van ons peda-
gogisch team. Een strategische lijn
werd opgezet voor uitbreiding en
voortbestaan van het project.

Ons contact was zeer sociaal en de te
nemen stappen beantwoordden altijd
aan de behoefte van de kinderen. Ik

ben dankbaar voor de hulp, de zelfop-
offering en menselijke goedheid. In de
periode van samenwerking bleven de
kinderen altijd de belangrijkste factor.
Tientallen verlieten in mijn tijd de
school, tientallen die goed onderwijs
kregen en zich sociaal konden ontwik-
kelen. Dit alles beantwoordde aan bij-
zondere onderwijseisen. De socialisa-
tie dank zij het huis voor zelfstandig
leren wonen, de normen en de sociale
omgeving waren voor de kinderen
totaal onbekend. Daarom is het uiterst
belangrijk om het onderwijs voor kin-
deren met een intellectuele beperking
goed te organiseren. Het werd moge-
lijk om de school in te richten en aan te
passen aan de individuele eisen van 
de leerling. Het nieuwe leerproces ver-
minderde gedragsproblemen en het
aangepaste leerprogramma bevorder-
de het adequate leergedrag.

Die vier jaren waren moeilijk maar
boeiend. Het was een prestatie op zich
om zo’n specifiek programma in te
voeren met zoveel individuele aan-
dacht voor elk kind. Het was een pres-
tatie om zo succesvol te werken aan 
de sociale adaptatie van leerlingen.
Het stereo-type denken is veranderd.
Vroeger waren leerlingen volledig
afhankelijk, nu worden ze beter bege-
leid en hebben een andere kijk op de
wereld om hen heen. Die bundeling
van krachten geeft vele mogelijkheden
voor onze kinderen. Ik ben blij dat onze
gezamenlijke arbeid resultaat heeft
gehad. Het was en is nog steeds een
nobele humanitaire missie. 

Gennadi Nikolaevitsj Ermak

Door: Gennadi Nikolaevitsj Ermak

Door: Sociaalpedagoog Irina Ivanovna Savina

Door: Stasjevskaja E.K. pedagoog project ‘zelfstandig wonen’

groeide meer en meer in omvang.
Dankzij uw sponsorhulp en de recht-
streekse betrokkenheid van Ria werd
acht jaar geleden begonnen met de
bouw van een boerderij waar nu leer-
lingen praktisch en professioneel leren
werken. In 2010 werd het Centrum 
voltooid zodat 14 leerlingen onder 24-
uur begeleiding van opvoedkundigen
in gezinsverband konden leren wonen.
In juni 2011 is een nieuw bouwproject
gestart waar in de toekomst leerlingen
gaan wonen met begeleiding op
afstand. Wij hopen dat de samenwer-
king met de stichting voort zal duren.
Het is heel belangrijk dat het lot van
deze kinderen u, die buiten de
Republiek Belarus woont, niet onver-
schillig laat. Samen kunnen wij het
leven van de weeskinderen veel beter
maken. 

Examenfeest
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Belarus bijna
zesmaal
Nederland
Belarus meet bijna 208 duizend km" en
ligt in het midden van Europa, gren-
zend aan Letland, Litouwen, Polen,
Rusland en Oekraïne. In rechte lijn 650
kilometer van oost naar west en 560
kilometer van noord naar zuid. De
hoofdstad Minsk met 1.8 miljoen inwo-
ners ligt 1800 kilometer van Den Haag.
Belarus is opgedeeld in 6 provincies,
oblasten genaamd, die weer zijn onder-
verdeeld in rayons. Een groot deel van
het land bestaat uit glooiende laagvlak-
ten waardoor de Dnepr, de Dvina en de
Njoman stromen. Meer dan een derde
van het land bestaat uit veen en ande-
re moerassige gebieden vooral in het
gebied van de rivier de Pripjat in het
zuiden. Belarus heeft slechts 9.8 mil-
joen inwoners. De bevolkingsdichtheid
bedraagt ongeveer 46 inwoners per
vierkante kilometer. De bevolking
neemt nog steeds af, nu slechts nog
met 00,2 %. De levensverwachting voor
mannen is 63 jaar en voor vrouwen 74.
De zuigelingensterfte in Belarus
bedraagt ruim 13 per 1000 levendgebo-
renen tegen 3 per 1000 in Nederland. Er
worden twee talen gesproken,
Russisch en Wit-Russisch. Onderwijs
wordt gegeven in het Russisch. Men
kent vele religies, zoals Wit-Russisch
Orthodox, Russisch Orthodox, Rooms-
en Grieks-Katholiek. Er wonen Protes-
tanten, Joden en Moslims. Ongeveer
80% van de industrie is in handen van
de staat. De banken, die na de onafhan-
kelijkheid geprivatiseerd werden, zijn
onder President Loekasjenko gerena-
tionaliseerd. Veen is het kostbaarste
mineraal en wordt gebruikt voor brand-
stof, mest en in de chemische indus-
trie. De bodemlagen bestaan uit zand,
kalk, dolomiet, fosfor en kalium. De
enorme bossen bedekken meer dan
een derde van het land. Er worden
aardappels, vlas, rogge, haver, hennep,
suikerbieten en tarwe verbouwd en
tevens melk- en vleeskoeien, varkens
en kippen gefokt. Er is slechts een klei-
ne reserve petroleum en gas dat
hoofdzakelijk uit Rusland wordt geïm-
porteerd. De voornaamste industrie is
de productie van tractors en trucks. De
grootste afnemers zijn Rusland,
Oekraïne, Polen en Duitsland. 

In het Kopyl rayon staat sinds vele
jaren ons schoolinternaat. Tien jaar
geleden begon hier een nieuw leven
dankzij onze Maria. Ria noemen we
haar. Met haar en haar werk maakte ik
kennis toen ik in juni 2010 directeur
werd. Ons schoolinternaat is het enige
in Belarus dat werkt aan een Agro-
Socio-Project. Raisa Pavlovna was 17
jaar directeur, zij begon de samenwer-
king met de stichting. Samen planden
ze werkzaamheden, liepen niet weg
voor problemen en namen moeilijke
beslissingen. Met een glimlach herin-
nert Raisa zich hoeveel werk en hoe
moeilijk het was om het project uit te
voeren en steeds verder uit te breiden.
Al die verzoeken aan de gemeente, de
aanschaf van landbouwmachines, de
bouw van stallen, de aanschaf van vee
en de aanleg van een boomgaard! Ria
legde contact met het ministerie van
Onderwijs en de gemeente Kopyl. De
stichting investeerde niet alleen geld
maar adviseerde ons bij alles wat
nodig was. Er kwamen zelfs landbouw-
specialisten om te helpen. Door het
Agro-Socio-Project werden in Belarus
belangrijke besluiten genomen ten
aanzien van onze gehandicapte wees-
kinderen. Er werd een professionele
agrarische opleiding geïntroduceerd en
profielklassen ingericht. Leerlingen
werkten met plezier op de boerderij.

Marina Iocifovna Krepskaja is directeur
van het Kopylskaja Skola-internaat
sinds juni 2010. Een jonge vrouw van
veertig jaar, die de touwtjes stevig in
handen heeft en het team samen laat
werken. Een vrouw die doet wat ze
belooft en durft te vragen als ze ergens
mee zit. Hele lange bezoeken van een
maand zijn niet meer nodig. 

Nieuwe mogelijkheden
Toen werd Gennadi Nikolaevitsj Ermak
directeur en nieuwe ideeën werden uit-
gewerkt. Er werd een grote broeikas
gebouwd, een aardappelopslag en 
een stalling voor landbouwmachines.
Bovendien ontstond een mini-leerboer-
derij met kleinvee waar jonge kinderen
leren omgaan met dieren. Een paradijs-
je waar ze kunnen ontspannen en weg-
dromen. Helpen dieren te verzorgen en
genieten vermindert psychische druk.
Met dieren bezig zijn, dát is het devies
van de opvoedkundigen. Leerlingen
van de beroepsopleiding werken niet
alleen op de boerderij, maar doen ook
praktijkervaring op bij de sovchoze
‘Lesnoe’. De directeur was heel verrast
door hun enorme inzet en kennis.

Ria is altijd bezorgd over de praktijk die
leerlingen krijgen. Zodra ze in Kalinov-
ka is gaat ze dadelijk naar de boerderij
en spreekt met medewerkers en leerlin-
gen. Dit jaar wordt weer een nieuw pro-
ject gerealiseerd. Oudere leerlingen
leren voor zichzelf te zorgen zoals in
een normaal gezin. Zij zijn niet schuldig
aan het feit dat hun ouders hen niet
kunnen opvoeden en daarom proberen
onze opvoedkundigen met hen een
gezin te vormen. Voor de jongeren zijn
in het internaat klaslokalen, speel-
kamers en slaapkamers ingericht.
Natuurlijk weten wij dat het voor de

Marina Krepskaja

stichting niet eenvoudig is om financie-
le middelen te vinden. Er zullen echter
altijd mensen zijn die niet onverschillig
naar minderbedeelde kinderen kijken
want hun lot is afhankelijk van anderen. 

Ria…, zij kan ons zo meeslepen in haar
ideeën. Belangeloos geeft ze haar hart
aan onze kinderen en met ongeduld
wachten de kinderen op haar komst, net
als wij. Ons team kent het belang van
het project en dat geeft maximale
kracht om ons verder te ontwikkelen en
ons werk te perfectioneren. Wij zijn blij
en dankbaar dat we de eersten in ons
land zijn die aan dit voorbeeldproject
mogen werken. Andere schoolinterna-
ten worden er nu zelfs bij betrokken. Er
zijn ideeën om samen te gaan werken
met de internaten in Gorodeja en
Rudensk. Het schept alweer nieuwe
mogelijkheden voor een beter leven
van enorm veel kinderen. De stichting
kan een coördinatiecentrum worden
dat een samenwerkingsverband gaat
opzetten voor internaten. Wij hopen dat
de stichting ook na dit jubileumjaar nog
vele jaren verder bloeit, maar dan zon-
der financiele problemen. Wij hopen op
een succesvolle samenwerking in de
toekomst en wensen dat onze kinderen
zich steeds beter kunnen aanpassen en
waardige burgers van ons land worden.
Dank zij u!

Door: Marina Iocifovna Krepskaja

Succesvol werken en wonen

Aleksander Ivanovitsj Nikolaevitsj was
muziekleraar en pedagoog. Niemand
dan hij kan zó goed met kinderen
omgaan. Hij werd onderdirecteur
opvoeding en kreeg de leiding over het
project zelfstandig wonen. Twee taken
die ontzettend zwaar zijn. Soms heeft
hij één dag in de week vrij en maakt
werkdagen van 12 uur. De bedoeling is
dat Aleksander Ivanovitsj in 2012 het
gehele project zelfstandig leren wonen
op zich neemt als de nieuwe wooneen-
heden klaar zijn. Zijn huidige baan als
directeur opvoeding zal dan overgeno-
men worden door iemand anders.

De laatste jaren is veel aandacht
geschonken aan het leer- en opvoe-
dingsproces. Met name is gewerkt aan
projectvoorbereidingen om kinderen
zelfstandig te maken. Een theoretisch
fundament voor een succesvolle adap-
tatie van leerlingen. Het proces naar
volwassenheid begint tussen de muren
van onderwijsinstellingen en het is
belangrijk om doelgericht te werken.
Het begon jaren geleden, toen de eerste
stap werd gezet na een diepgaande pro-
fessionele voorbereiding. Vanaf 2003
begon de samenwerking tussen Ria en
het schoolinternaat. In 2006 werd een
leerplan ingevoerd en een projectgroep
opgericht die bestond  uit opvoedkundi-
gen. Er moesten complexe zaken wor-
den uitgevoerd. 

Bij dit proces maakten we gebruik van
buitenlandse ervaring. De directeur
reisde naar Nederland, maakte kennis
met leerniveaus en bezocht instellingen
waar jongeren zelfstandig leren wonen.
Nu zijn wij een bijzonder internaat met
bijzondere kinderen, die met onze hulp

de weg vinden naar een zelfstandig
bestaan. In het nieuwe Centrum wonen
leerlingen samen en leren diverse
basisvaardigheden. In het begin van elk
schooljaar wordt een groep leerlingen
geformeerd die zelfstandig kunnen
leren wonen. Specialisten die betrokken
zijn bij het project krijgen functionele
opdrachten en ieder van hen werkt indi-
viduele agendaplannen uit. Wekelijks
zijn er vergaderingen waar wordt over-
legt en gediscussieerd. Alle leerlingen
houden dagboeken bij waarin feiten zijn
opgetekend door henzelf en de opvoe-
ders. Elke dag worden samen met de
kinderen afspraken gemaakt en samen
worden resultaten besproken. De voor-
bereiding, bevoegdheden en noodzake-
lijke kennis van benadering zijn heel
belangrijk. Leerlingen moeten zichzelf
leren kennen, huishoudelijk werk leren
doen en leren eten klaarmaken. Zij
moeten elementaire economische ken-
nis hebben, zoals omgaan met geld en
rekeningen betalen. Zij moeten leren
kleding te herstellen, te zaaien, te oog-
sten en dieren te verzorgen.

De resultaten zijn veel beter dan ver-
wacht in vergelijking met de toetsings-
factor van deskundigen. Dat komt o.a.
door de boerderij, de broeikasafdeling
en de veeteeltboerderij waar ervaring
wordt opgedaan. Juist deze factoren
maakt het pedagogisch werk minder
zwaar. Organisatie en effectiviteit is de
belangrijkste voorwaarde om kinderen
voor te bereiden op het zelfstandig
wonen. Nu, na één jaar kunnen wij nog
niet zeggen welke resultaten we zullen
bereiken. Maar we hebben geleerd pro-
fessioneel te werken. Door onze kennis
en ervaring worden onze leerlingen
steeds beter begeleid. Ons werk is
noodzakelijk, daar zijn we vast van
overtuigd.

Analyse van de resultaten geeft ons de
mogelijkheid gerichter te spreken over
voorwaarden die nodig zijn voor zelf-
standig wonen. De leerling moet zich
steeds makkelijker kunnen oriënteren 
in zijn omgevingswereld. Zo krijgen zij
de mogelijkheid om vertrouwen te krij-
gen in het leven, de mogelijkheid om te
werken en wonen tussen mensen. Het
is voor ons een stimulans om te streven
naar succes. Dank zij het hele pedago-
gische team, de leiding en de stichting
hebben we bereikt dat weeskinderen
zich gelukkig mogen voelen als in een
warm gezin. De zorg en aandacht is 
bijzonder. Nu is het zover dat deze kin-
deren zich volwaardig voelen en een
plaatsje kunnen opeisen in de gemeen-
schap. 

Aleksander Ivanovitsj Nikolaevitsj

Door: vicedirecteur opvoeding en hoofd project zelfstandig wonen.
Aleksander Ivanovitsj NikolaevitsjGemeente Kopyl 

Rayon Kopyl vol vertrouwen
Anatoli Iocifovitsj is vicevoorzitter
van de stad Kopyl. Hij schrijft: Onze
stad heeft een rijke geschiedenis en
culturele tradities en was de baker-
mat van de eerste premier van onze
Socialistische Sovjet Republiek. We
zijn trots op onze beroemde schrij-
vers en dichters, wetenschappers en
patriotten. Ik ben ervan overtuigd dat
we samen vol vertrouwen naar de
toekomst kunnen kijken. 

Prioriteiten in onderwijs
Aleksej Leonidovitsj is hoofd afdeling
Onderwijs. De prioriteiten die hij
nastreeft zijn verbetering van de kwa-
liteit van het onderwijs, het scheppen
van een adaptieve leeromgeving en
het bevorderen van cognitieve leer-
activiteiten. Hij komt op voor de
belangen van minderjarigen. Sinds
zijn aanstelling in het voorjaar van
2010 heeft hij meegewerkt aan onze
projecten zelfstandig wonen. 

Sociale en Ideologische
zaken
Alla Marksovna is vanaf januari 
2008 vicevoorzitter voor Sociaal en
Ideologisch werk. In september 2009
reikte zij een onderscheiding uit aan
de stichting. Reden daarvoor was de
enorme verbetering van het sociale
klimaat dat sinds 2003 plaatsvond in
Kalinovka. Zij werkt nauw samen met
de afdeling Onderwijs en is zeer
betrokken bij wat er in het internaat
gebeurt. 

Landbouw en Voedselvoor-
ziening
Irina Nikolaevna is sinds 2007 vice-
voorzitter van de afdeling Landbouw
en Voedselvoorziening. Zij studeerde
aan de Academie van Landbouw.
Specialisten van Ernst & Young
maakten een administratief plan voor
onze boerderij. Samen met bovenge-
noemde personen werkte Irina
Nikolaevna mee aan de definitieve
aanpassingen zodat het plan uitvoer-
baar zou zijn in Belarus. 

Burgemeester Anatoli Iosifovitsj Zdanenja 

Aleksej Leonidovitsj Abrosimov

Alla Marksovna Raevskaja

Irina Nikolaevna Kisljak

Stichting
Weeshuizen
Belarus 10 jaar
Eind 2008 werd ik door Ria Schraverus
benaderd met de vraag of ik naar 
de subsidieafrekening van Stichting
Weeshuizen Belarus inzake Agro-pro-
ject Fase 5 wilde kijken. De stichting
was mij al bekend door de verschillen-
de acties die de stichting in Helvoirt
regelmatig hield en de publiciteit die
Ria zoekt om met haar gedrevenheid
het belang van de stichting naar buiten
te brengen.
Gezien de mooie doelstelling en de
wetenschap wat ze met de stichting in
Belarus voor de kinderen betekent gaf
mij direct de motivatie om hieraan mee
te werken. De Stichting is niet stil blij-
ven staan en is steeds bezig met het uit-
werken van nieuwe projecten, allemaal
in het belang van de kinderen en gezin-
nen in Belarus om een aangenamer en
volwaardig bestaan te kunnen leiden
zoals het Agro-Socio-Project. De stich-
ting bestaat binnenkort 10 jaar en ik heb
er het volste vertrouwen in dat de stich-
ting de komende jaren nog veel positie-
ve projecten tot een goed einde zal
brengen in Belarus en  daar nog veel
mensen een betere toekomst zal geven.
Veel succes met de stichting.

Peter Veldman, RA accountant

In artikelen wordt mijn naam
veelvuldig genoemd. Ik wil er
nadrukkelijk op wijzen dat de eer
ons allen toekomt: donateurs,
sponsors en iedereen die op eni-
gerlei wijze ons project heeft
gesteund.     

Ria Schraverus



Wat een opluchting voor mij en iede-
reen die met haar in contact komt dat
Ria begrepen heeft dat hulp - echte
blijvende hulp - bieden hard werk is
dat een volledige toewijding, een pro-
fessionele aanpak en een onschokbaar
uithoudingsvermogen vereist. Ze gaf
een deel van haar werk ervoor op, leer-
de zichzelf Russisch en ging niet opzij
voor niet begrijpende en tegenwerken-
de lokale autoriteiten, net zolang tot
die ook haar vrienden werden. Ze was
niet alleen liefdadig bezig, maar was
streng, consequent en zette door. 

Met de steun van Wilde Ganzen,
NCDO, familie en vrienden uit haar
dorp als ikzelf, wist ze in 10 jaren van
hulpeloze, verweesde slachtoffers van
de Tsjernobyl ramp goed opgeleide
landbouwers en veetelers te maken,
jongelui die een vak onder de knie 
kregen en zichzelf en anderen verder
konden helpen. 
Zou je niet meedoen als je iemand in je
omgeving zo doelgericht bezig ziet? 
Op de concerten die de jazzband -
waarvan ik de slagwerker ben - geeft,

Wezen in
Wit-Rusland:
'Ria's List'

maken we reclame voor Stichting
Weeshuizen Belarus en werven we
donateurs. Als er steun nodig is van
iemand die ik toevallig goed ken (en
dat zijn er nogal een paar) leg ik de 
verbinding. En toen er een boek ging
uitkomen over de weeskinderen in
Belarus heb ik de promotie onder-
steund. Er is vast nog genoeg te berei-
ken in de volgende 10 jaar. Waren er
maar meer Ria's! 

Wim Dik, lid van het Comité van
Aanbeveling

Blijf ons helpen!
Postadres: Oosterpoort 5 
5283 HL Boxtel. Tel.0641216763
info@weeshuizenbelarus.nl
www.weeshuizenbelarus.nl

Rabobank 12 11 44 615

Bestuur
Ria Schraverus: voorzitter - secretaris
Hans Reijnders: penningmeester
Jos van Doren: lid van bestuur

Comité van Aanbeveling
Prof. Ir. Wim Dik: Hoogleraar TU Delft en vm. voorzitter 

Raad van Bestuur KPN
Wieteke van Dort: Actrice, zangeres, beeldend kunstenaar en 

auteur
Ir. Karel Hubée: m. vicevoorzitter Raad van Bestuur Philips 

Electronics, Adviseur
Frans Ronnes: Burgemeester van de gemeente Haaren
Mr. Charles Witlox: Notaris te Haaren

Er is geen moeilijker
taak dan iedereen te
bedanken

Er is al jaren een eindeloze rij van lieve, bevlogen, maar onhandige men-
sen die van een vakantie in Oost-Europa terugkeren met de onmiddel-
lijke behoefte iets voor de daar aangetroffen wezen te doen. Familie,
vrienden, buren en bekenden worden lastig gevallen om oude kleren en
speelgoed af te staan en de lokale transporteur wordt geprest om het
gratis te bezorgen. En dan blijkt dat allemaal te moeilijk en niet te hel-
pen, het bloedt dood.

Geboren als alcoholist
Kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol hebben vaak mentale en fysieke tekortkomingen.
Moeders die regelmatig alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap krijgen nogal eens baby’s met een te laag geboortege-
wicht. Zij groeien traag, het hoofdje is abnormaal klein en er zijn vaak afwijkingen aan ogen, neus en mond, armen en
benen. De kinderen hebben een slechte spiercoördinatie. Kinderen met het zogenaamde Foetaal Alcohol Syndroom heb-
ben een patroon van lichamelijke en neurologische beschadigingen. Zij ondervinden elke dag de gevolgen hiervan op
school en door de problemen op sociaal- emotioneel gebied. Er is een verhoogd risico op een toekomst met alcoholisme,
drugsmisbruik, criminaliteit en geestesziekten. 

Wim Dik, drummer  Jazzband

Boonman van de Nederlandse organi-
satie Agriterra zegt dat er genoeg
draagkracht is voor zo’n organisatie.
Momenteel ligt er een project-
voorstel van de Nehem bij de autoritei-
ten op goedkeuring te wachten. 

Nehem, de Nederlandse Herstructu-
rering Maatschappij werd in 1972
opgericht door het Ministerie van
Economische Zaken. De consultants en
trainers van Nehem zijn gespeciali-
seerd in het ontwerpen, begeleiden en
uitvoeren van organisatie ontwikke-
lingsprojecten. 
Van de overheid verwachten de vrou-
wen niet veel. Het gaat in eerste instan-
tie slechts om een klein aantal bedrijf-
jes. Er moet nog het nodige werk verzet
worden en veel zal afhangen van de
personen die dit vorm gaan geven.
Doel is om binnen 3 jaar een platte-
landsvrouwenorganisatie op te zetten
die de belangen van alle leden behar-
tigt. 

Kolchozen
Een kolchoz was een collectieve boer-
derij tijdens de Sovjet-Unie. In tegen-
stelling tot de sovchozen waar boeren
in staatsdienst waren, werkten boeren
op kolchozen voor een aandeel in de
winst. Boerderijen waren eigendom
van samenwerkende boeren en een
vast inkomen was niet gegarandeerd.
Zij kregen een stukje privéland en hiel-
den een paar dieren en een groentetuin
voor eigen gebruik. Een kolchoz moest
jaarlijks een door de overheid vastge-
steld percentage van de productie
afstaan aan de staat. De kolossale boer-
derijen zijn nu in de meeste gevallen
sovchozen dus eigendom van de staat. 

Toch zijn er ook kleine privébedrijfjes.
De meeste aandacht van het ministerie
van Landbouw gaat naar de staats-
boerderijen. De zelfstandige boeren
hebben het daardoor niet makkelijk.
Om de situatie te verbeteren willen
zo’n dertig vrouwen een plattelands-
vrouwenorganisatie oprichten. Marly

Kolchoz-Boschoz
Boschozen
In overheidsbeheer zijn er niet alleen
regeringsboerderijen maar ook bo-
schozen. Op één hectare grond wordt
een verplaatsbaar kantoortje neerge-
zet. Inwoners van de dorpen kunnen
hier hout kopen voor verwarming van
hun huizen. Het voordeligste is om een
hele boom te kopen, zelf om te hakken
en met paard en wagen in delen naar
huis te brengen om er haardhout van te
maken. Oude mensen worden gehol-
pen door familie of buren. Vaak koopt
men gezamenlijk een boom. Degene
die hem haalt, zaagt en klieft tot haard-
hout krijgt een gratis aandeel. Wanneer
de hectare is leeg gekapt wordt de
grond gereed gemaakt voor het plan-
ten van jonge boompjes. Het kantoortje
wordt naar een volgende plek in het
bos verplaatst en de cyclus begint
opnieuw. Het natuurbehoud is streng
geregeld, zo is er voor het kappen van
bomen op eigen terrein een vergun-
ning van de gemeente nodig. Illegaal
kappen is strafbaar.

Belarus
Stichting Weeshuizen

het kindgevoel terug te geven. Elk kind
heeft toch een mama nodig?! Adoptie-
gezinnen, dat is een relatief nieuw
gegeven. Het geeft de mogelijkheid
voor een kind om beschermd op te
groeien. Zo’n gezin mag de zorg op
zich nemen voor 2 tot 4 kinderen. 

Wie zijn zij? Wat zijn zij?
Kinderen in ons opvangcentrum zijn
zulke lieve kinderen. Zoals ieder kind
zijn zij speels en nieuwsgierig. Jam-
mer genoeg zijn er veel in de steek
gelaten kleintjes. De ogen van die kind-

De crisisopvang in Kopyl zorgt voor
kinderen die bij hun ouders worden
weggehaald als het thuis wonen
gevaar oplevert. Indrukwekkend is het
om erbij te zijn als er een melding
komt dat er een peuter van twee jaar
overleden is. ‘Gevallen’, zeiden opa en
oma. Ze waren stomdronken. 
Moeder, verslaafd aan alcohol, was
niet te vinden en miste de begrafenis
van haar kind.

Kinderen verblijven in de crisisopvang
variërend van een paar dagen tot een
half jaar. De gemeente doet wat ze kan,
stelt pedagogen, psychologen en art-
sen beschikbaar om zowel het kind als
de ouders te helpen. Als het de ouders
lukt om van hun verslaving af te
komen helpt de gemeente hen aan een
baan. Lukt het niet dan wordt kind na
een langdurig proces uit de ouderlijke
macht ontheven en in een adoptiege-
zin of weeshuis geplaatst. De crisisop-
vang is zeer sober ingericht, er nage-
noeg niets. Maria Stankevitsj, directeur
van de crisisopvang verdient alle
steun. Zij schrijft:

Kinderharten verwarmen, 
dat doen wij!
Bescherming van jonge kinderen heeft
de laatste jaren veel aandacht in ons
land. We kunnen het wel uitschreeu-
wen: ‘Help kinderen in ons opvangcen-
trum!’ Elk van ons herinnert zich zijn
jeugd. Heb je zelf kinderen dan begrijp
je pas goed dat ze liefdevolle en zorg-
zame ouders nodig hebben. Helaas
komt het bij ons vaak voor dat kleine
kinderen dakloos zijn. Ze leven in
diepe armoede, zijn vuil en hebben
nauwelijks kleren. Is het soms hun
schuld dat de vrouw die hen gebaard
heeft geen moedergevoelens bezit? Is
het hun schuld dat vader op straat
zwerft met een fles in zijn hand?  Het is
zo’n groot probleem! Wij geven de 
kinderen een thuis, gezelligheid en
warmte. Wij proberen hun spanning
en nervositeit weg te nemen en hen

jes zijn voortdurend op zoek naar hun
mamma. Zij hebben haar zo nodig.
Maar waar is ze?! Mamma maakt zich
helemaal geen zorgen en vindt het
best dat anderen haar taak overnemen.
Opvoedkundigen, psychologen en zus-
ters doen hun best om voor hen een
aangename omgeving te creëren, ze
beter te maken en van hen te houden.
Op dit moment zijn er 21 kinderen bij
ons van 3 tot 15 jaar. Wij proberen hun
harten te verwarmen. Wij wensen alle
kinderen in de hele wereld goede en
zorgende ouders die hen liefhebben! 

Crisisopvang Kopyl

Directeur Maria Stankevitsj en Oksana 3 jaar

In artikelen wordt mijn naam veelvuldig genoemd. Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat de eer ons allen toekomt: donateurs, sponsors en iedereen die op enigerlei wijze ons project heeft gesteund.
Ria Schraverus


