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Inleiding

Het Agro-project van de stichting Weeshuizen Belarus is begonnen in 2003.
Na vele moeilijkheden en inspanningen staat er nu een zorgboerderij die
nog steeds wordt uitgebreid. Ruim 2
jaar geleden is een professionele opleiding gestart waar 16- tot 18-jarigen een
2-jarige agrarische opleiding krijgen.
Dit jaar is een nieuw project gestart, het
Agro-Socio-Plan waarbij de jongeren
tijdens de opleiding zelfstandig leren
wonen.
In het voorjaar kwam de Jubileumkrant
uit, vormgegeven en gedrukt door Studio
Jean Philipse uit Sint-Michielsgestel
en Drukkerij Croon Litho & Druk uit
Esch. Geheel belangeloos zorgden zij
voor een prachtige uitgave! Resultaten
van de verspreiding van het blad waren
duidelijk merkbaar, de bekendheid van
de stichting nam toe en resulteerde in
meer donaties. De samenwerking heeft
geleid tot het verschijnen van een gedrukte nieuwsbrief no.12. Karin, Jean
en Paul dank voor jullie inzet!

Natuurlijk zijn we weer tegen een hoop
problemen opgelopen in Belarus, het is
allerminst eenvoudig om daar te werken. Niettemin kunnen we uiterst tevreden zijn over de resultaten. Alle gelden
zijn voor 100% besteed, niets is aan de
“strijkstok” blijven hangen. In deze
nieuwsbrief leest u over de resultaten.
Het bestuur is al maanden bezig met de
voorbereiding van de projecten voor
2008. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de directie van het internaat,
er is bijna dagelijks contact. Drie maal
per jaar reis ik per trein naar Belarus en
woon jaarlijks 6 weken in het internaat.
Samen met directeur Gennadi Jermak
wordt dan keihard gewerkt om alles in
goede banen te leiden en dat werpt zijn
vruchten af. Het internaat is inmiddels
uitgeroepen tot “Voorbeeldschool” en
de kranten hebben er daar bol van
gestaan. Gezagsdragers hebben het
internaat bezocht en waren duidelijk
onder de indruk van de resultaten, het
heeft geleid tot meer vertrouwen en naar
het opzetten van nieuwe Agroscholen.
Ook daar leest u meer over in dit blad.
Wij nodigen u van harte uit ons wederom te steunen in 2008.
Mevrouw Danilewitsj
Ria Schraverus

In het voorjaar is de Jubileum
Lustrum krant verschenen. Hierin
leest u alle informatie over de
stichting. Mocht u dit 12 pagina's
tellende blad niet gelezen hebben
dan kunt U die aanvragen per
mail: info@weeshuizenbelarus.nl
of per telefoon 0411-643516

Invoering van een
administratief plan
Overleg met Paul Vlak en Leon Rutten van Ernst &Young Accountants
in Tilburg resulteerde in het aanbod om een “Administratief plan” te
maken voor de boerderij van het internaat. Dit overleg vond plaats in
het bijzijn van weeshuisdirecteur Gennadi Jermak.
Leon Rutten:

“Het plan richt zich erop een opzet te
maken voor alles binnen de boerderij
wat te maken heeft met goederen en
geldstromen. Indien deze opzet vervolgens wordt ingevoerd kunnen deze
goederen en geldstromen goed in kaart
gebracht worden zodat men vanuit
Nederland kan controleren of alle goederen en gelden ten gunste van de kinderen gebruikt worden en of het geld
waarmee de Nederlandse stichting het

weeshuis ondersteunt ook daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van producten van
de boerderij voor verkoop, voedsel
voor de kinderen, het verkopen van vee
voor geld etc. etc. Het plan zal opgesteld worden door Ernst & Young
Accountants waarna het plan vertaald
en door medewerkers ter plekke ingevoerd zal worden”.

Het Foetaal Alcohol
Syndroom (FAS)
Kinderen die tijdens de zwangerschap
zijn blootgesteld aan alcohol hebben
vaak mentale en fysieke tekortkomingen. Vaak krijgen moeders, die regelmatig alcohol gebruiken of alcoholverslaafd zijn tijdens de zwangerschap,
baby's met een te laag geboortegewicht. Ze groeien traag, zijn tenger, het
hoofdje is abnormaal klein en er zijn
vaak afwijkingen aan ogen, neus en
mond. Ook ledematen kunnen afwijkingen vertonen en zij hebben vaak een
slechte spiercoördinatie. Veel kinderen
met FAS zijn overgevoelig voor geluid
en licht, ze zijn hyperactief. Veel voorkomend zijn verstandelijke handicaps
en autistisme.

Veel kinderen in ons internaat zien er
“normaal” uit. Wanneer zij gaan bewegen of spreken is duidelijk te merken
dat er stoornissen zijn in de verstandelijke en/of lichamelijke ontwikkeling.
Sinds enige tijd werkt er een psycholoog in het internaat. De kinderen leren
bepaalde vaardigheden zoals o.a.
omgang met andere kinderen. Veel kinderen hebben gedragsstoornissen en
kunnen moeilijk omgaan met hun verleden. Er is dit jaar een speciale kamer
voor de psycholoog ingericht waar zij
met de dit jaar aangeschafte materialen de kinderen kan helpen hun verleden een plaatsje te geven en hen begeleiden in hun emotionele ontwikkeling.

Meer dan vijf jaar

samenwerking

Mevrouw Danilewitsj is directeur van het Onderwijsbestuur van het Uitvoerend Comité van het Departement
van Onderwijs. Zij rapporteert direct aan de Minister en is een belangrijke schakel in ons Agro Onderwijs
project. Na vijf jaar samenwerking met alle ups en downs die daar bij horen schrijft zij als antwoord op van
te voren gestelde, schriftelijke vragen:
Vier jaar geleden, op 1 september 2003,
verhuisden weeskinderen naar het
Kopylskaja Skola internaat en startte
het Agroproject. In dat jaar maakte ik
kennis met de oprichtster van de
stichting Weeshuizen Belarus. Voor de
realisatie van de nieuwe Agro-opleiding in het Kopylskaja Skola internaat
hebben verschillende instanties zich
ingezet waaronder het Ministerie van
Onderwijs, het Onderwijsbestuur van
het Uitvoerend Comité van Minsk district, het Correctie- en Ontwikkelingcentrum, het Uitvoerend Comité van
Kopyl-district in samenwerking met de
onderwijsafdeling en het Instituut voor
Voorbereiding en Bijscholing van personeel. De opleiding is officieel goedgekeurd en bestemd voor kinderen met
een lichte verstandelijke beperking.
Alle leerlingen die het eindexamen

halen krijgen het getuigschrift van de
11-jarige school en daarbij een diploma
(niveau 3) voor het beroep “Groenteteelt” of “Veeteelt”. In de tweejarige
opleiding krijgen de leerlingen de nodige theorie- en praktijkkennis en lopen
behalve op de eigen gerealiseerde
boerderij ook stage bij andere bedrijven.
Het Onderwijsbestuur houdt contact
met het internaat, coördineert werkzaamheden en helpt met de ontwikkeling van leermethodieken.
Onze mening is dat het Kopylskaja
Skola internaat de school van de toekomst is voor kinderen met problemen
in de psychefysieke ontwikkeling en
alleen met behulp van deze school
kunnen kinderen integreren in de maatschappij. De lokale Uitvoerende Overheid en het Onderwijsbestuur in Minsk

hebben onderwijsinstellingen voor
weeskinderen in het verleden gesteund. In de toekomst zullen we deze
instituten hulp verlenen volgens de
huidige
Onderwijswet
genaamd:
“Kinderen met problemen in de psychefysieke ontwikkeling” en de wet
“Speciaal onderwijs”.
Dankzij de vruchtbare samenwerking
met de stichting Weeshuizen Belarus is
de materiële basis van de school aanzienlijk verbeterd. Leerlingen krijgen nu
de professionele kennis en praktijkervaring die ze nodig hebben. Als zij de
school verlaten zijn zij volwaardige
werknemers. Het project “Zelfstandig
wonen” helpt ze zich aan te passen aan
de maatschappij.
T. Danilewisj, Minsk

Allemaal, Iemand, Iedereen en Niemand
Allemaal was er zeker van dat Iemand het zou doen
Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het
Iemand werd kwaad want het was de taak van Allemaal
Allemaal dacht dat Iedereen het zou doen
Niemand realiseerde zich dat Allemaal het niet zou doen
Iedereen gaf Iemand de schuld omdat…..
Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen

Uitgevoerde
projecten in
2007
ASML Trust sponsorde een geheel
ingerichte computerklas en vele
leermiddelen voor het grootste
bedrag dat we ooit in een jaar ontvingen van een sponsor. Niet alleen
krijgen de leerlingen nu computerles, de nieuwste leermethodes brengen het onderwijsniveau op een
hoger peil. De beroepsopleiding kan
nu volledig draaien en voor alle
klassen van de school konden we
nieuwe leerboeken en onderwijsmateriaal aanschaffen.

Nieuwe projecten in

2008
Het bestuur is druk bezig met het
maken van de begroting voor volgend
jaar. Samen met de directie van het
internaat en de directeur van de boerderij wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen.

den gebouwd voor o.a de tractoren. In
de winter ligt soms meer dan een
meter sneeuw waaronder de machines
gaan roesten. De grote open schuur die
men zelf heeft gebouwd is te klein
geworden.

Garage
Wanneer er voldoende geld bij elkaar
gebracht wordt kan er een garage wor-

Maalmolen
Het zou prachtig zijn als een al beschikbare ruimte kan worden ingericht met
een maalmolen, zodat zelfverbouwde

Ontginning landbouwgrond
Tevens heeft de projectgroep in
Belarus een begroting gemaakt voor
de ontginning van 20 extra hectare
landbouwgrond, officieel overgedragen door de overheid. De boerderij
krijgt zo meer kansen op een onafhankelijk, zelfstandig bestaan. Dit jaar is uit
de opbrengsten van de boerderij al
bijna 15.000 euro geïnvesteerd. Voor
het eerste jaar een prima resultaat!
Mini-leerboerderij
Rotary Oisterwijk zet zich enorm in
om in 2008 een Mini-leerboerderij te
kunnen realiseren. Met dit project
wordt het mogelijk gemaakt jongere,
zwak-begaafde kinderen tot 16 jaar vertrouwd te maken met de verzorging
van dieren. Het is een belangrijke stap
in de richting van de beroepsopleiding
die leerlingen opleidt vanaf 16 jaar.
Dit project geeft zekerheid tot betere
leerprestaties op school, het vertrouwen krijgen in zichzelf, het stimuleren
tot samenwerking, zowel met kinderen
als volwassenen. Aan te schaffen dieren: konijnen, schapen, geiten, ganzen,
kalkoenen, pony's, eenden enz.
Er zal een fokprogramma worden
gemaakt. Om de Mini-leerboerderij in
stand te kunnen houden moeten nakomelingen verkocht worden. Het
voedsel voor de dieren komt van eigen
bodem, het onderhoud van de onderkomens moet op termijn worden
bekostigd uit verkoop van dieren. Een
dierenarts is aanwezig en er zullen
mensen aangesteld worden voor begeleiding. Personeel wordt gefinancierd
door de overheid.

Computerklas met 12 computers, printers enz.

Het Leijefonds, stichting Tsjernobyl
en individuele donateurs sponsorden een schuur voor zaden. Een jaar
lang werd er gewerkt aan bouwtekeningen, vergunningen en grondonderzoek.

Het bewaren van zaden is nu geen probleem meer

Stichting Bisschop Bekkers, stichting de Kempen, Basisschool de
Coppele en De Bossche Broekschool
maakten het mogelijk o.a bedden,
stoelen, kasten, schoolborden en
schoolbanken aan te schaffen. Er
hoeven geen kinderen meer op de
gangen te zitten, ieder heeft een
eigen schoolbank en stoel.

De klassen zijn geschilderd en behangen.

landbouwproducten tot krachtvoer
kunnen worden verwerkt. Nu is men
afhankelijk van verkoop en het terugkopen van krachtvoer. De prijzen die
door de overheid worden bepaald,
zijn laag. Het zelf vervaardigen van
“Kombikorm” bespaart veel geld.

Excursies en vakantie
Dit jaar gingen de kinderen allemaal
met vakantie. Het was zo'n overweldigend succes, dat wij ook in 2008 willen
proberen de kinderen uit het internaat
te halen. We kunnen een school huren
die in de vakantie leegstaat. Bedden en
andere benodigdheden kunnen we
meenemen. Gedurende 5 weken zal het
groot feest zijn in een andere omgeving. De psycholoog van de school
bevestigde het gunstige effect op de
kinderen.

folder project Mini-leerboerderij

Uitgevoerde
projecten in
2007
Architectenbureau Inbo, stichting
Bijdrage tot meer Geluk, Jenaplanschool Antonius Abt hielpen de
hooiopslag te financieren.

Eindelijk droog hooi in de winter

Heel bijzonder dit jaar was de bijdrage van de overheid van Belarus. Zij
financierden de bouw van de aardappelopslag. Het was de eerste keer
dat de overheid een project van een
buitenlandse stichting hielp financieren. Dit was het resultaat van
vaak moeilijke samenwerking, waarin we rekening hielden met de
regels en wetten van Belarus. Het
kostte veel bloed, zweet en tranen
maar het is mogelijk. Wij moeten
van beide zijden de kans krijgen
elkaar te leren begrijpen, vertrouwen en te respecteren.

De aardappelopslag nog in aanbouw

Dit jaar konden alle kinderen op
vakantie in eigen land en een aantal
malen op excursie. Voor veel kinderen was het de eerste keer. Ook
werd het mogelijk alle kinderen van
o.a. nieuwe pyjama's, ondergoed en
speelgoed te voorzien dank zij
Martin, Brigitte en Elly Elling.

Naar het circus in Minsk

Gennadi Nikolaewitsj Jermak in Nederland
De heer Jermak (49) is sinds januari 2006 directeur van het Kopylskaja
Skola internaat. Hij studeerde af in Russische taal en Geschiedenis aan
de universiteiten van Petersburg en Minsk.
In april kwam Gennadi Jermak voor
een bezoek van 9 dagen naar Nederland. Een reis van bijna 24 uur in de
trein en 3 uur per auto. Het was de eerste keer dat hij een westers land
bezocht. Het waren drukke dagen vol
bezoeken en gesprekken.

derij van Jan de Kort in De Moer met
melkkoeien en kalveren. Jan, die 2 jaar
geleden meegereisd was naar Belarus
had de Agro-projectgroep geadviseerd
en een werkplan gemaakt. De efficiënte
manier van werken op deze boerderijen maakten diepe indruk op Gennadi.

Zorginstellingen
Er werd een bezoek gebracht aan
“Sterk in Werk” te Boxtel en Orthopedagogisch Centrum Brabant in Breda.
We bezochten de crisisopvang, sociale
werkplaatsen, woongroepen, een bijzondere school en zorgboerderijen.

Bronlaak
We reisden naar Bronlaak, een dorpje
nabij Oploo midden in de bossen. Daar
wonen allemaal volwassenen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een heel dorp met mensen die
gewoon werken binnen en buiten
Bronlaak, maar ook mensen die erg
veel verzorging nodig hebben. De vele
faciliteiten in deze woongemeenschap deden bij Gennadi direct de
vraag oprijzen:” Wie betaalt dat allemaal?” Als je Belarus kent is dat een
hele begrijpelijke vraag en alweer was
hij verrast door het antwoord. We
wandelden door het dorp met Henk
Baarsen die een rondleiding gaf. Men
werkte op het land, in de stallen, de

Boerderijen in Helvoirt
Op de boerderij van Jo van Balkom
(voorzitter Platvorm Duinboeren) spraken we met werknemers die daar onder
begeleiding werkten. Zij werken hier
aan hun terugkeer in de maatschappij.
We zagen schuren met duizenden kippen, een boerderijwinkel en
honderden bessenstruiken van familie
van Rijsewijk. We bezochten de boer-

Nog meer…
We gingen naar de HAS in Den Bosch,
Fontys Hogeschool en Accountantsbureau Ernst & Young in Tilburg. Ook
bezochten we het Medisch Centrum in
Helvoirt, waarna de artsen Jenniskens
en Reijnen ons een langdurende
samenwerking aanboden.

Bezoek aan de boerderij van Jo van Balkom

kassen, een supermarktje, de kaasmakerij en in de bakkerij. Gennadi keek
zijn ogen uit, hij had nooit gedacht dat
dit mogelijk was.
Schoolacties
Gennadi was tevens aanwezig bij

acties op scholen en was zeer geroerd
bij het zien van de toneelvoorstelling,
tentoonstellingen en een veiling van
kinderschilderijen. Pas toen besefte hij
hoeveel inspanning het kostte om geld
bij elkaar te krijgen om uitvoering van
de projecten mogelijk te maken.

Na 8 vermoeiende dagen brachten we
één vrije dag door in Amsterdam met
als hoogtepunt een rondvaart door de
Amsterdamse grachten. Het was nooit
de bedoeling geweest mensen naar
Nederland te laten komen. We beseften
echter dat het project “Zelfstandig
wonen” moest slagen en het noodzakelijk was onze manier van werken te
tonen, gezamenlijk het socialisatieplan
vorm te geven en aan te passen aan de
mogelijkheden in het land. Gennadi is
een directeur zoals maar weinigen in
Belarus. Hij werkt 7 dagen per week en
doet alles wat in zijn macht ligt om de
projecten te laten slagen. Hoewel men
niet gewend is efficiënt te werken en de
bureaucratische manier van werken
veel tijd kost, heeft Gennadi Jermak
laten zien dat er wel degelijk resultaten
behaald kunnen worden.

Romanschrijver
Jose Hennekam
Jose Hennekam verbleef 2,5 week in Belarus om onderzoek te doen voor zijn nieuwe boek dat zich afspeelt
in Belarus. De hoofdrolspelers in de roman baseert hij op kinderen die in ons weeshuis wonen. Het leek
hem een goed idee om een boek over en voor weeskinderen te schrijven. Jose woonde in het weeshuis om
het leven van de kinderen van dichtbij mee te maken. Zijn roman wordt deels fictie, deels realiteit.
Terwijl hij daar verbleef schreef hij:
“Het is inderdaad best wel heftig voor
me om hier te zijn. Als je zelf jarenlang
in internaten hebt gezeten komen er
veel herinneringen boven. Ik herken
ook van alles. Maar het is natuurlijk wel
heel goed. Op deze manier kan ik me

uitstekend inleven en een nog betere
roman schrijven. Over mijn eigen internaatsleven heb ik verleden jaar een
boek geschreven. Het heet “Pater
Noster”. Het is nog niet uitgegeven
omdat ik er de tijd nog niet rijp voor
vond. Ik denk dat het na deze roman,

die waarschijnlijk “Pjotr's borsjt” gaat
heten een goed moment is. Het sluit er
uitstekend op aan en is misschien wel
net zo heftig”.
U kunt Jose volgen op:
www.josehennekam.com/weblog

De opbrengst van het nieuwe boek komt ten goede aan de stichting.

wie zich gelukkig voelt met het geluk van de ander
bezit een rijkdom zonder grenzen

Hulp van de
Belarussische overheid
projecten te financieren. Het begint er
op te lijken dat we met vereende krachten ons doel gaan bereiken: een betere
toekomst voor weeskinderen. Niet
alleen hebben deze kinderen nu dezelfde rechten als normale kinderen, er
wordt ook gewerkt aan een uitbreidingsplan voor Agroscholen.
President Loekasjenko schrijft in zijn
presidentprogramma onder het hoofdstuk “Kinderen in Belarus van 20062010”: Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw type schoolinternaten voor weeskinderen, o.a
Agro-scholen met professioneel onderwijs. Doel is: integratie in de maatschappij en socialisatie, het ontwikke-

len van een methodisch leerprogramma en het verbreden van mogelijkheden voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Dit is een belangrijke ontwikkeling en
een perfecte aansluiting op de uitvoering van ons Agroproject in Kalinovka.
Door de vele krantenartikelen die zijn
verschenen in de Belarussische kranten heeft ons project veel aandacht
gekregen. Het nieuw aangekondigde
presidentsprogramma is een hele
grote stap in de goede richting. Vele
kinderen in Belarus zullen een beter
leven krijgen en een kans op een rooskleuriger toekomst.

Wees een fonkelende ster
die op zijn tocht gedoofde lichtjes aansteekt

Geef een kind een kans
en zie wat er van komt!
Door Gennadi Nikolaewitsj Jermak

“Dit jaar haalden 12 leerlingen het examen aan de beroepsopleiding voor
“speciaal agrarisch werker”. Zes leerlingen haalden de specialisatie groeten- en fruitteelt en zes de specialisatie
veeteelt. Twee leerlingen wilden daarna doorgaan met leren en bij elkaar
blijven. Zij werden getest en konden
worden geplaatst op een technische
beroepsopleiding in een aangepaste
groep. De meeste schoolverlaters werken op een boerderij. Ze hebben allen
woonruimte gekregen, ontvangen salaris en hebben voortdurend contact met
het internaat. Zij krijgen allen de noodzakelijke sociale hulp en vaak komen zij
ons opzoeken”.

Dit resultaat is geweldig!
De opleiding werpt zijn vruchten af, de
wil om te leren onder de kinderen
wordt steeds groter. De jongere kinderen gaan inzien dat hun toekomst er
van af hangt. Ondanks hun beperking
zijn zich daarvan nu terdege bewust.
Bij aanvang van het Agro-onderwijsproject hadden we niet kunnen dromen
dat de resultaten zo goed zouden zijn.
Het sterkt ons om op deze weg door te
gaan ondanks de vele moeilijkheden
die ons pad nog zullen kruisen. Het is
de moeite waard! Ook de overheid van
Belarus, die op dit moment plannen
ontwikkeld voor de opzet van meerdere Agroscholen, helpt mee en zo kun-

nen we met z'n allen het leven van deze
kinderen volledig veranderen. Onze
kinderen in Kalinovka zullen niet meer
op straat terecht komen en dat hebben
we toch maar met z'n allen bereikt!
Dank aan u allen! U heeft dit alles
mogelijk gemaakt. Met uw hulp konden
en kunnen we veel bereiken.
Maar we zijn nog niet klaar! De boerderij moet worden afgebouwd, de opleiding geperfectioneerd. Het project
“zelfstandig wonen” is vorige maand
pas begonnen. Help ons! Uw gift
wordt voor de volle 100% besteed aan
de projecten en zelfs met een bonus
verhoogd door de Wilde Ganzen en de
NCDO!

Schoolacties
Jenaplanschool Antonius Abt
Een half jaar lang werkten kinderen
onder leiding van een leerkracht/
kunstenaar aan prachtige schilderijen.
Bijna 60 werden er gemaakt in allerlei
kleuren en maten. Verf en doeken werden gesponsord door Reaal Verzekeringen. Fotograaf Henk Pijnenburg uit
Helvoirt maakte pro Deo foto's. Daar
werden ansichtkaarten van gedrukt en
in mapjes verkocht. Op 5 april was de
hele school versierd, overal stonden
kraampjes met koopwaar, eten en drinken. De schilderijen werden geveild
door een mooie veilingmeester.

Basisschool de Coppele
De school telt 200 leerlingen.
Maandenlang werkten de kinderen aan
schilderijtjes, prachtige placemats en
bloempotten. De Coppelietsjka zangertjes studeerden onder leiding van één
van de moeders Russische liedjes in.
Op de Fancy Fair konden de kinderen
spelletjes doen, pony rijden, rollebollen op een springkussen en genieten
van Russische hapjes. Op de rommelmarkt werden veel spulletjes verkocht
en in de kraam met Russische
“Matroesjka's”was het druk winkelen.

foto Henk Pijnenburg

Een jaar lang waren we bezig met de
voorbereidingen voor de bouw van 3
schuren voor hooi, zaden en aardappels. Er ging een jaar voorbij voordat
alle tekeningen en begrotingen klaar
waren en de benodigde vergunningen
verleend. Zoals gewoonlijk vroegen we
een tegenprestatie van de overheid van
Belarus. Dit keer pakte de overheid in
Belarus wel heel fors uit. Het had nogal
wat voeten in de aarde maar uiteindelijk besloot men om het duurste bouwobject, de aardappelopslag te bekostigen! Een fiks bedrag van 29.000 euro.
Het is fantastisch dat niet alleen in
Nederland donateurs, sponsors, Wilde
Ganzen en de NCDO, maar ook de
overheid in Belarus wil meehelpen de

Resultaat: 4.000 euro!

Resultaat: 2.235 euro!

Basisschool Bossche Broek
Tijdens de Vastenactie deden alle kinderen van de school “Heitje voor
Karweitje”. Ouders, familie en buren
lieten allerlei werkjes doen waarvoor
de kinderen geld kregen. Enkele kinderen maakten o.a. muziek op het
Kerkpleintje in Den Bosch. Eén van de
jongste kleuters, verkleed als dirigent
haalde bijna 200 euro op. Na de Paasviering met een indrukwekkende opvoering door de kinderen werd de
opbrengst bekendgemaakt. Tevens
werd er een kinderkleding inzameling
gehouden. De hele actie werd in één
week voorbereid. Een geweldige prestatie van kinderen, leerkrachten en
ouders.

Helvoirts Weekend
Eén maal per jaar is het in Helvoirt 4
dagen groot feest. Behalve optredens
van bekende artiesten, vindt er een
rommelmarkt, een braderie en een kindermarkt plaats. Wij kregen een gratis
kraam op de braderie vlak bij de grote
tent en de kermis. Heel veel kinderen
verkochten lootjes van een euro. Op
elke 5 loten had men prijs dank zij de
vele gesponsorde kleine en grote
cadeaus. Door het kopen van 60 loten
won een Helvoirtenaar een kinderfiets
die hij schonk aan de kinderen van
Belarus!

Resultaat: 1.706 euro!

Resultaat loterij: 1000 euro!

Geen kind verdient het om ongelukkig te zijn

Deze wereld mag zijn Dank
kinderen niet vergeten

Namens het bestuur van de stichting en namens directeur Gennadi
Nikolaewitsj Jermak, het personeel
en alle kinderen van het Kopylskaja
Skola internaat hartelijk dank voor
uw steun aan het Agroproject.

Dank aan de vele donateurs en
sponsors, de Wilde Ganzen en de
NCDO. Het is onmogelijk om iedereen bij naam te noemen, maar dank
zij u allen kon de begroting van 2007
geheel worden uitgevoerd.
De opbrengsten van de vele acties
die dit jaar werden gehouden werden door de Wilde Ganzen en de
NCDO met een premie beloond.
Niet alleen hun financiële bijdrage
maar ook hun steun door ons met
raad en daad ter zijde te staan was
ook dit jaar weer hartverwarmend.
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Samen met u allen is het wederom
gelukt een druk maar fantastisch
jaar af te sluiten. Ik hoop van harte
dat u de machtigingskaart in deze
krant wilt invullen en donateur wilt
worden van de stichting. Help ons
om de weeskinderen van Belarus
een betere toekomst te geven.
U kunt er zeker van zijn dat uw
donatie voor de volle 100% zal worden besteed aan de uitvoering van
het project in het Kopylskaja Skola
internaat. Heeft u suggesties, ideeën
of opmerkingen mail dan naar:
info@weeshuizenbelarus.nl

Door Gennadi Jermak, directeur van het internaat in Kalinovka

Als een gehandicapt kind geboren wordt, verandert de wereld voor de
ouders. Niet alleen kijken ze anders naar zichzelf en naar hun kind, maar
ook naar andere mensen en het leven in het algemeen. De ouders van
zo'n kind ondervinden veel moeilijkheden van uiteenlopende aard. Een
tragedie speelt zich af in het gezin ………….
In ons internaat wordt Wasilie Klotsjkov
grootgebracht. Hij is 11 jaar, een lieve
jongen. Iedereen noemt hem bij zijn
koosnaampje “Wasjka”. Hij houdt van
zingen. Er zijn 2 oudere zusjes en een
broer, die konden zich hun broertje nog
vaag herinneren. Wasjka groeide op
zonder vader en moeder. In de zomer
van dit jaar ging bij ons de telefoon.
Een meisjesstem vroeg voorzichtig of
in ons internaat een jongen woonde
met de naam Klotsjkov. Toen zij een
bevestigend antwoord kreeg was het
geruime tijd stil. Aan de andere kant

van de lijn werd gehuild. Het was zijn
zusje die hem na lang zoeken had gevonden. Vroeg in de ochtend ontmoetten zij elkaar op het station. Het was
absoluut niet makkelijk om hierbij aanwezig te zijn. Het is wreed als kinderen
van elkaar gescheiden worden. Het trof
ons in het hart hen zo gelukkig te zien.
Wasjka ging voor 3 weken mee met zijn
zus en noemde haar mamma. Deze hereniging zal ons eeuwig voor ogen staan.
Het is ook een leerzame geschiedenis.
Kinderen zoals Wasjka worden in de

maatschappij onverschillig bejegend,
soms medelijdend maar passief, soms
actief en vol medegevoel. Geen mens
is gelijk. Mensen met een beperking
denken met hun hart, er zijn geen grenzen in hun goedheid, ze zijn naïef. Ze
zijn goed van vertrouwen, hebben veel
fantasieën, ze zijn ontvankelijk maar
erg afhankelijk.

agressie. Het is een les voor ons, volwassenen.
In zijn roman “ De klokkenluider van de
Notre Dam” beschreef Victor Hugo
Quasimodo die in een verminkt lichaam
de eerste stappen zette tussen de mensen. Hij was een verschoppeling, geslagen, besmeurd met slijk en gebrandmerkt.

Onwetendheid, onverschilligheid en
angst hebben in de loop der jaren naar
isolatie van deze kinderen geleid.
Mensen waren bang om zwakbegaafden te ontmoeten. Hier weet men niets
over hen. Men denkt dat kinderen met
een beperking agressief zijn of besmet.
Ouders laten hun kinderen niet met
hen spelen. Het is juist de agressie
rondom deze kinderen die uitdaagt tot
een antwoord, tot een explosie van

als je iemand ontmoet zonder glimlach
schenk hem dan de jouwe!

Stichting Weeshuizen

Belarus
MACHTIGING / DONATEURSKAART
0

Hierbij machtig ik de Stichting Weeshuizen Belarus éénmalig een bedrag van

euro af te

0

Ik wil donateur worden van de Stichting Weeshuizen Belarus voor een bedrag van

euro

per jaar, af te schrijven van onderstaande rekening
Naam
Adres
Postcode en plaats
Bankrekeningnummer

Op de markt in Kopyl wordt verse vis verkocht

Girorekeningnummer Postbank
Datum
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schrijven van onderstaande rekening

Handtekening

Opsturen naar: Torenstraat 57, 5268 AS Helvoirt
info@weeshuizenbelarus.nl • www.weeshuizenbelarus.nl • Bankrekening 12-11-44-615 Rabobank Helvoirt
Namen van sponsors die bedragen rec ht st reek s overmak en naar de bank rek ening van de st ic ht ing mogen niet openbaar
gemaak t w orden door de bank . Vul daarom de mac ht igingsk aart in met uw gegevens dan k unnen w ij er voor z orgen dat
u op de hoogt e gehouden w ordt .

Belarus bestaat uit 6 districten. Het district van Minsk is ongeveer zo groot als
Nederland. Alle districten tezamen zijn
verdeeld in totaal 110 rayons. Kopyl is
een stadje met 10.800 inwoners en ligt
in het Kopylski rayon. Het hele rayon
telt ruim 40.000 inwoners op bijna 2
duizend km2. Eenentwintig rayons
samen vormen het district van Minsk.

Ons dorpje Kalinovka ligt in dit rayon,
ongeveer 20 kilometer van Kopyl.
Hoofd van het rayon is Mixael Boda,
voorzitter van het Uitvoerend Comité.
Er zijn 3 vice-voorzitters met elk een
eigen taak.
Belarus heeft totaal 10 miljoen inwoners. De afstand van Minsk naar Kopyl:
115 km

