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Jubileumkrant
In deze Jubileumkrant willen wij u laten
zien wat de Stichting Weeshuizen
Belarus in de afgelopen 5 jaar met haar
projecten in Wit-Rusland, vaak Belarus
genoemd, heeft bereikt. Zonder de hulp
van donateurs zou dat nooit zijn gelukt.
U stelde ons in staat dit resultaat te bereiken en wij zijn u daarvoor zeer dankbaar. We hebben vele acties gehouden
waarmee we geld hebben verzameld
om onze weeskinderen in Belarus te
helpen. We verkochten worstenbroodjes en appelflappen, stonden op rommelmarkten en liepen als Kerstman
met een collectebus door de stad.
Het benaderen van stichtingen en
bedrijven heeft tot nu toe goede resultaten geboekt, hoewel het dikwijls
noodzakelijk was naar een goede ingang te zoeken. Niettemin is het ons
gelukt mensen te vinden die geïnteresseerd waren en die vertrouwen hadden
in ons project.
Hoewel de eerste jaren van voorbereiding in Belarus heel moeilijk waren
door de afzijdige houding van de overheid, het niet serieus nemen van de
stichting en het niet nakomen van beloftes, zorgde die afstandelijkheid en
ongeïnteresseerde houding ervoor dat
we nog harder knokten om te bereiken
wat wij met het Agro-project voor ogen
hadden. Vice-minister Farino van Onderwijs zorgde voor een ommekeer. Na
een roep om hulp haalde hij mensen bij
elkaar die ons moesten helpen en
vanaf dat moment gingen we de kronkelweg langs vele valkuilen naar het
resultaat van heden. Nog steeds valt
het niet mee om goede resultaten te
boeken. Ook wij moesten rekening leren
houden met de regels en wetten van
het land. Ook al ben je het met veel
zaken niet eens, als je in een vreemd
land wilt werken moet je leren de wetten van dat land te respecteren. Doe je
dat niet dan kun je wel stoppen met je
werk; dan zijn de resultaten nihil. Op dit
moment werken we in Belarus volgens
de normen en waarden die daar gelden. We houden rekening met wat wel
en niet is toegestaan. Verder is het
belangrijk de juiste mensen te vinden
die hart hebben voor de zaak en niet
alleen de eer willen opstrijken van het
resultaat. Ook is het erg belangrijk om
de taal te spreken, al ken je maar een
paar woorden. Dat wordt zeer gewaar-

deerd en men is daardoor eerder geneigd te helpen.
Er wordt veel gesproken over corruptie. Natuurlijk komt dat in Belarus voor
zoals in zovele landen, Nederland niet
uitgezonderd. Vaak zijn liefdadigheidorganisaties daar zelf schuldig aan
door geld aan te bieden om iets voor
elkaar te krijgen of door contant geld
over de grens te smokkelen om mensen te helpen. Niets is zo fout als dat en
het lokt corruptie juist uit.
Nooit hebben wij een cent onder tafel
gegeven. Dus hebben we een keer 21
uur aan de grens gestaan, een keer 4
uur vastgezeten in een kantoor in Minsk
en moesten we een keer de bus uit en
uren wachten voor we verder mochten
rijden. En dat allemaal omdat we geen
6 euro wilden geven aan de douaneambtenaar. Wij betaalden nooit, ook
niet als het resultaat was dat we vele
uren moesten wachten! Wij zullen dit
ook nooit en te nimmer doen!
Degene die ons in Nederland vanaf de
eerste dag hielp met zijn adviezen en
ervoor zorgde dat het allereerste geld
beschikbaar kwam via het Leijefonds
was Karel Hubée. Nog steeds is hij officieel adviseur van de stichting en wij
zijn hem en zijn vrouw Boukje heel veel
dank verschuldigd.
Deze Jubileumkrant werd vormgegeven door Karin Jonkers en Jean
Philipse uit St. Michielsgestel. Paul
Croonen van drukkerij Croon, Litho en
Druk uit Esch drukte deze prachtige
krant. Mariëtte van Dam en Thécla
Spil gaven hun medewerking als taalkundigen. Zij deden al het werk pro
Deo! Zonder hen was deze krant niet
verschenen.
Het is onmogelijk iedereen te bedanken
die in deze 5 jaar medewerking hebben
verleend en donaties en advies hebben
gegeven. Beste mensen, u heeft uw
hart opengesteld voor onze kinderen in
Belarus en hen een kans op een toekomst gegeven. Alstublieft blijf ons
helpen ons werk voort te zetten.
Namens de directie, het personeel,
alle weeskinderen van het Kopylskaja
Skola-internaat en het bestuur van de
Stichting Weeshuizen Belarus heel hartelijk dank.
Het bestuur

Tamara leert de leerlingen melken. Rechts op de foto de 2 nieuwe stallen voor varkens, kippen en kalkoenen.

Ontwikkelingen
5 jaar in vogelvlucht
Door Ria Schraverus

2001
Heel vaak vragen de mensen mij hoe
het allemaal is begonnen. Ik stuurde
voedselpakketten naar families in het
oosten van Belarus, een radioactief
zwaar getroffen gebied. Op doorreis
kwam ik terecht bij de Sociale Dienst in
Neswich. Daar ontmoette ik Maria
Chudaja, afgevaardigde van de Nationale Vergadering van de Republiek
Belarus. We bezochten een weeshuis in
het dorpje Nagornoe. Ik was getroffen
bij het zien van de vele gehandicapte
weeskinderen en de omstandigheden
waaronder deze kinderen moesten
leven. Een paar weken na mijn thuiskomst heb ik de stichting Weeshuizen
Belarus opgericht.
2002
In mei verbleef ik twee weken in het
Nagornovskaja Skola internaat. De
vrouw van de directeur van het internaat Natalja, sprak Engels. Na dit
bezoek, het leven ter plaatse meegemaakt hebbend, wist ik heel zeker dat
hulp aan het internaat een goede zaak
was. Deze mensen waren goed voor de
kinderen, gaven hen zelfs voedsel uit
hun eigen tuin. Wat zou mooier zijn
dan een project te starten waar vele
kinderen van zouden kunnen profiteren. Zo ontstond het idee om een boerderij op te zetten om gezonde voeding
voor de kinderen te garanderen.
Gerard Schraverus maakte een Agrobusinessplan. We hadden inmiddels
een bestuur met 3 leden: Paul van
Dam, Frans Bijnen en ikzelf. Gerard
was altijd bij de vergaderingen als
adviseur van het Agro-project. We
begonnen in Nagornoe met de aanleg
van verwarming in het slaapgebouw.
Met 30 graden onder nul was het
’s winters zo koud dat ijspegels aan de
bedden hingen. Er werd een appelboomgaard aangelegd en keuken- en
kantinemateriaal aangeschaft.

Enkele dames uit Helvoirt breiden truien, dassen, handschoenen en mutsen. Ook rokken en
broeken werden genaaid. In de winter is 30 graden vorst geen uitzondering, de sneeuw soms
metershoog. Na de ramp van Tsjernobyl was het weer van slag. Enkele jaren lang viel er geen
sneeuw en de temperatuur was veel hoger dan normaal.

2003
Vele maanden werd er gewerkt aan de
voorbereidingen van het Agro-project.
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In mei vernam ik dat het internaat zou
worden gesloten. Verontrust nam ik contact op met de ambassade van Belarus
in Den Haag en vertrok zo snel mogelijk
naar Belarus. Met Wladimir Mateko, de
toenmalige directeur ging ik naar het
Departement van Onderwijs in Minsk,
huurde een tolk en sprak met mevrouw
Danilewitsj die deze beslissing genomen had. Zij kon of wilde niet helpen.
Uiteindelijk deed ik mijn beklag bij viceminister Kasimir Farino. Hij hielp! Er
werden pittige gesprekken gevoerd
met mensen die het eerder hadden
laten afweten. We besloten te zoeken
naar een andere locatie. Ik wilde dat de
kinderen die in hechte groepen leefden
bij elkaar konden blijven. We bezochten
een aantal plaatsen en kozen voor het
weeshuis in Sinetsjovo. Er woonde een
klein aantal wezen en Raisa Spakov
was er directeur. We besloten met de
kinderen hiernaartoe te verhuizen.
Daarbij stelde ik een aantal voorwaarden, we hadden tenslotte de verwarming in het slaapgebouw niet voor
niets aangelegd.
Het verwarmde slaapgebouw werd in
gebruik genomen door een school voor
“normale” kinderen van 6 tot 16 jaar.
Voor die tijd waren ze gehuisvest in 5
bouwvallige houten gebouwtjes, met
als verwarming een open vuurtje in de
klas. Enkele maanden na de verhuizing
stortte een van de hutjes in.
Een deel van het personeel van het
internaat ging mee naar Sinetsjovo en
anderen kregen elders een baan, ook
dat was een voorwaarde. Hoewel de
kinderen op de nieuwe locatie de eerste weken aanpassingsmoeilijkheden
hadden, bleek deze verhuizing toch de
beste oplossing.
De boomgaard in Nagornoe is nog
steeds intact en er is voldoende fruit
voor alle schoolkinderen.
Meubilair uit de kantine en inventaris
uit de keuken werd gedeeltelijk verplaatst naar Sinetsjovo. De overheid
wees officieel 46 hectare landbouwgrond toe voor de uitvoering van het
Agro-project. Er werden een bedrijfs-

plan en een projectplan uitgewerkt.
Deze plannen werden voorgelegd aan
stichting Wilde Ganzen die besloten
ons te helpen bij de financiering van
het project.
2004
Er werd een koeienstal gebouwd en
daarna 2 stallen voor kippen en varkens. Landbouwmachines werden aangeschaft, de grond ontgonnen. De oogsten waren slecht en moesten verbeteren. Jan de Kort, veehouder/landbouwkundige uit de Moer ging mee naar
Belarus en schreef zijn aanwijzingen in
een verslag. Vanaf dat moment deed de
vernieuwing langzaam z’n intrede.
Er werden voorbereidingen getroffen
voor een speciaal aangepaste opleiding. Als kinderen met een lichte
beperking het weeshuis moesten verlaten op 16-18 jarige leeftijd kwamen ze
vaak tussen wal en schip terecht, wat
kon resulteren in een zwervend
bestaan. Een logisch gevolg was hen te
helpen. Maandenlang werd er aan het
onderwijsprogramma gewerkt dat uiteindelijk werd goedgekeurd door het
Ministerie van Onderwijs.
In september startte de opleiding
“Speciaal Agrarisch Werker”. Er waren
maar weinig voorzieningen waardoor
er veel inzet van de leerkrachten werd
gevraagd. De leerlingen kregen praktijklessen op de kolchoz zolang onze
boerderij in opbouw was.
Twee landbouwkundigen en een dierenarts verzorgden mede de opleiding.
Aleksandr Oesik, directeur van de
Kolchoz stak regelmatig de helpende
hand toe zij het pas na moeilijke en
langdurende gesprekken.
2005
Er werden landbouwmachines aangeschaft en landbouwspecialisten ingeschakeld. Een van de grootste particuliere boeren in Belarus, de heer Shrub,
werd adviseur van de stichting. Het
was belangrijk om leerlingen tijdens de
opleiding zelfstandig te leren wonen
om problemen in de toekomst te voor-

komen. Ze moesten leren koken,
schoonmaken, wassen, hun vrije tijd
invullen. Ons volgende project werd
voorbereid. Voor 2500 euro kochten we
een houten huis dat moest worden
opgeknapt en aangepast. Marc Jansen,
gezondheidspsycholoog en orthopedagoog bij Saltho Boxtel en later beleidsadviseur Onderzoek en Ontwikkeling
bij Orthopedagogisch Centrum Brabant,
ging twee maal mee naar Belarus om
te helpen bij de ontwikkeling van dit
plan. Hij organiseerde workshops om
de leerkrachten die in eerste instantie
dit project niet zo zagen zitten enthousiast te maken. Het project “Zelfstandig
Wonen”moest terdege worden voorbereid. Ook dit plan moest worden gele-

galiseerd net als de opleidingen
Landbouw en Veeteelt. De grote broeikas werd afgebouwd en elektriciteit in
de stallen aangelegd. In november
ging ik voor de 3e maal dat jaar naar
Belarus omdat er een nieuwe directeur
moest worden aangenomen doordat
Raisa Spakov met pensioen ging.
Toen maakte ik kennis met Gennadi
Nikolaewitsj Jermak……
2006
Gennadi Jermak werd directeur en
vanaf dat moment ging het steeds
beter. Afgestudeerd in de letteren en
geschiedenis, aangenaam in de omgang, bereid tot overleg. Dat resulteer-

de erin dat wij 2 tot 3 maal in de week
contact hadden per fax of per telefoon.
De zaken gingen beter lopen, de resultaten waren daar ook naar: in mei
deden 12 leerlingen examen en slaagden allemaal. De overheid zorgde voor
werk en woonruimte!
Marc Jansen gaf zijn workshops, nadien was iedereen enthousiast. We
kochten een vrachtwagen, een tweede
tractor en een ploeg. Het huis werd
opgeknapt, de slaapkamers van de
beroepsopleiding werden ingericht.
Gesponsorde aardappels en groentezaden werden naar Belarus vervoerd.
Voor de importvergunning moest echter heel wat kunst- en vliegwerk worden verricht. Er werden gesprekken
gevoerd met de Pedagogische Universiteit, de kinderbescherming, een rechter, hoofd afdeling onderwijs, inspectie,
enz. enz. Roland Schraverus, bouwkundige, maakte tekeningen voor de bouw
van een garage voor de tractoren, de
vrachtwagen en de gesponsorde Transitbus. De naam van het dorp werd in
2006 gewijzigd in Kalinovka.
2007
Professor Sjinkarenko gaat dit jaar cursussen geven aan de leerkrachten en
opvoeders van het internaat. Sjinkarenko
is plaatsvervangend Rector-Magnificus
en docent aan de Pedagogische
Universiteit “Maksima Tanka” in Minsk.
Hij is tevens lid van de Internationale
Academie van Wetenschappen. Deze
professor had zich al jaren geleden met
plannen voor een dergelijk project voor
wezen beziggehouden. Tot uitvoering
van de plannen was het echter nooit
gekomen. Nu, met het voor Belarus

unieke project voor verstandelijk
beperkte wezen, werkt hij enthousiast
mee met de voorbereiding en uitvoering
van het project “Zelfstandig Wonen”.
Dit jaar wordt veel aandacht geschonken aan leermaterialen en inrichting
van de lokalen voor de beroepsopleiding. De opleiding heeft nu 2 jaar
gedraaid en alle leerlingen zijn dit jaar
geslaagd, maar dit is louter en alleen te
danken aan de leerkrachten die met
weinig of geen leermaterialen de lessen moesten geven. Dit jaar moet een
hooischuur, een schuur voor zaden en
een aardappelopslag worden gebouwd.
Het was de bedoeling om dat in 2006 te
doen, maar door omstandigheden is
dat niet gelukt. Dit jaar proberen we de
bouw door te laten gaan en alle papieren, vergunningen en tekeningen daarvoor zijn inmiddels klaar. Geld is nog
het enige struikelblok.
Toekomst
De bedoeling is dat de boerderij van
eigen opbrengsten zal kunnen bestaan.
Natuurlijk blijven we hen tot in lengte
van jaren begeleiden en zo nodig zullen
we inspringen. Men kan altijd onze specialisten raadplegen en ook de heer
Shrub, onze adviseur in Belarus, zal op
de achtergrond mee blijven kijken.
In 2007 zullen de eerste besprekingen
plaatsvinden met de overheid over de
invoering van nieuwe opleidingen voor
zelfstandig leren wonen in andere
internaten. Ook hierbij hebben wij uw
steun nodig! Help ons deze prachtige
projecten waar te maken.
Help ons kinderen van de straat te houden en help ons hen te laten bouwen
aan hun toekomst!

Horloges
Als de leerlingen naar de 2e klas van
de beroepsopleiding gaan krijgen zij
van een sponsor een horloge. Het is
belangrijk dat zij in het kader van het
zelfstandigheidproject ook leren om
afspraken na te komen. Door de tijd
in de gaten te houden leren zij hoe
een dagindeling werkt. Vanaf dat moment zijn zij zelf verantwoordelijk
om op tijd te eten, naar bed te gaan
en de klas te zitten. In het verleden
was de opvoeder daar verantwoordelijk voor. Op 1 december 2006 bestond
het internaat 45 jaar en dat werd gevierd met liedjes, toespraken en iets
lekkers. Directeur Gennadi Jermak
deelde bij deze gelegenheid de horloges uit.
Een van de leerlingen stuurde een
brief:
“Misha uit de 11e klas schrijft u.
Dank u wel dat u mij een horloge
geeft, hij is zo mooi.
Nu kan ik op mijn horloge kijken en
dan kan ik zien hoe laat het is. Ik
moet nu zelf op tijd op school zijn. Ik
weet hoe laat de les begint. Ik weet
ook hoe laat die klaar is. Ik weet ook
de tijd voor de kippen. Maar ook
weet ik wanneer wij naar de televisie mogen kijken. Ik dank u ervoor
dat u mij een horloge geeft”.
Misha

Zelfstandigheidtraining in het Kopylskaja Skola Internaat
In de zomer van 2005 bracht ik voor het eerst een bezoek aan het
Kopylskaja Skola Internaat in Wit-Rusland, op verzoek van de Stichting
Weeshuizen Belarus. Deze stichting, waarvan Ria Schraverus het kloppend hart is, heeft sinds 2001 contact met dit internaat voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen.
Het werk van de stichting was de eerste
jaren vooral gericht op het verbeteren
van de dagelijkse leefomstandigheden
van de kinderen en het opbouwen van
een landbouwbedrijfje, dat als inkomstenbron én als stageplaats zou kunnen
dienen. Toen ik werd benaderd om een
bezoek af te leggen, was hiervan al veel
gerealiseerd. Mijn opdracht was om de
onderwijsvoorziening en het pedagogisch beleid in kaart te brengen en te
beoordelen, want het landbouwbedrijfje was niet meer dan een middel om
het uiteindelijke doel, het verbeteren
van de leefwereld en de opvoedkundige
situatie van de kinderen, te bereiken.
Bij mijn eerste bezoek was ik verrast
van hetgeen ik aantrof. Verouderde
gebouwen, weinig personeel, eetzalen
waar kinderen in grote groepen de
maaltijd gebruiken en slaapkamers met
4 tot 6 bedden per kamer. Daar staat
tegenover een grote pedagogische en
didactische deskundigheid, een enorme
inzet en een onvoorwaardelijke zorg

voor de kinderen van het internaat. De
sfeer in het internaat had niets van de
neerslachtigheid die ik voor mijn bezoek vermoedde; de kinderen genieten
van de aandacht en de mogelijkheden
die hen worden aangereikt.
Verder viel op dat met hulp uit
Nederland de situatie van het internaat
in relatief korte tijd sterk verbeterd is.
Met Nederlandse gelden is een landbouwbedrijfje opgezet met veeteelt,
akkerbouw en tuinbouw. De laatste
klassen van de internaatsschool leiden
leerlingen op in één van de drie richtingen, zodat ze bij het bereiken van hun
volwassenheid een eenvoudig beroep
uit kunnen oefenen en daarmee hun
kansen in de maatschappij kunnen vergroten. De resultaten hiervan zijn in
Wit-Rusland niet onopgemerkt gebleven: inmiddels zijn veel ogen op het
internaat gericht.
Op één punt moest het internaat zich
nog verder ontwikkelen. Hoewel het
onderwijs de jongeren al opleidt tot
zelfstandige uitoefening van een

beroep, heeft het internaat nog geen
begeleidingsvorm die ze voorbereidt
op andere aspecten van zelfstandig
leven. Zelfstandigheid is immers meer
dan alleen maar werken: je moet ook
jezelf leren verzorgen, boodschappen
kunnen doen, een maaltijd kunnen
maken, je vrije tijd in kunnen vullen en
gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Tijdens mijn eerste bezoek
vroeg men mij om hulp bij het ontwikkelen van die zelfstandigheid. Er was
met Nederlandse steun al een houten
huisje gekocht in het dorp, met het oog
op zelfstandigheidtraining.
In Wit-Rusland wordt veel centraal
geregeld. In het internaat worden naar
onze maatstaven jongeren in grote
groepen opgevoed onder leiding van
opvoeders. Maar jongeren die zelfstandig worden, moeten juist leren om zelf
individuele verantwoordelijkheid te
dragen en daar kan wel iets bij misgaan. Om te voorkomen dat ze abrupt
geconfronteerd worden met te grote
verantwoordelijkheden (en mislukkingen) wordt in Nederland gewerkt met
een gefaseerde zelfstandigheid, waarin
jongeren stapje voor stapje minder
begeleiding krijgen en steeds meer zelf
moeten doen. In het voorjaar van 2006
heb ik onderdelen van de methodiek

Otto Weiss:

Velen die niets doen voor niemand,
gebruiken als excuus dat ze niet iedereen kunnen helpen

De jongste kinderen
Als de kinderen voor het eerst in het
weeshuis van Kalinovka komen zijn ze
wat onwennig. De opvoeders doen er
alles aan om de kinderen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met hun omgeving en de groep waarin ze geplaatst
worden. Bijna nooit zijn er problemen.
Vaak hebben de kleintjes al zoveel meegemaakt dat iemand die vriendelijk is
direct mamma wordt genoemd. In dit
internaat heeft een kind veel mamma’s
en pappa’s.
Elke klas heeft 2 niveaus in verband
met de verstandelijke vermogens. De
groepen bestaan uit 6 tot in de hogere
niveaus 12 kinderen. De klas is ook de
huiskamer van de groep, ze slapen in
aparte slaapkamers. Enkele kinderen
op de foto zijn pas een week geleden
aangekomen en zijn al opgenomen in
de groep, ze hebben allemaal kleding
aan uit Nederland.

zelfstandigheidtraining, die gebruikt
wordt op Orthopedagogisch Centrum
Brabant, naar Wit-Rusland gestuurd.
De methodiek sloeg aan bij de inhoudelijk verantwoordelijken. Er werd een
speciale werkgroep opgezet, bestaande
uit de driehoofdige directie en (op ons
verzoek) uit “gewone” leerkrachten en
opvoeders, die een aanpassing maakte
van de methodiek naar de Wit-Russische
situatie.
In september 2006 bracht ik opnieuw
een bezoek aan het internaat om meer
uitleg te geven over de methodiek en
om te helpen bij een aantal praktische
vraagstukken. Er werd levendig gediscussieerd, want de nieuwe koers roept
ook veel vragen op. De bekentenis dat
we ook in Nederland worstelen met
een aantal problemen, maar dat we
leren door onze ervaringen, stelde de
medewerkers gerust en vergrootte het
vertrouwen. Daarnaast is overleg gevoerd met de inspectie, een collegainstelling en met een hoogleraar pedagogiek die zijn ondersteuning aan het
project toezegde.
Op de laatste dag van mijn bezoek was
het werk klaar. De sociaalpedagoge van
het internaat presenteerde een methodiek zelfstandigheidtraining, geënt op
wat het “Hollandse model” is gaan

Drs. M.G. (Marc) Jansen, Gz-psycholoog
Beleidsadviseur Onderzoek en Ontwikkeling
Orthopedagogisch Centrum Brabant

Eerste Lustrum
Door Paul van Dam, Voorzitter van de stichting

Het eerste lustrum van onze stichting is een nieuwe mijlpaal sinds de
oprichting in 2001. Vanuit een bescheiden startpositie met een minimum aan geldelijke middelen zijn we gestart en is er in 5 jaar tijd veel
tot stand gebracht. Het persoonlijk initiatief van Ria Schraverus is uitgegroeid tot een belangrijk hulpverleningsproject dat zelfs geadopteerd is
door de overheid van Wit-Rusland als voorbeeld voor andere projecten.
Natuurlijk ging niet altijd alles van een
leien dakje. Hoe krijg je bijvoorbeeld
geld in een land als Wit-Rusland en hoe
zorg je dat alle uitgaven ter plekke
onder controle worden gehouden? De
fax en de telefoon van Ria stonden en
staan roodgloeiend van de contacten
met de Wit-Russische overheid en met
de leiding van het Kopylskaja Skola
Internaat. Vele bezoeken van Ria, die
inmiddels behoorlijk Russisch spreekt,
waren nodig om inzicht en controle te
krijgen en te behouden. Alleen al het
reizen van en naar Wit-Rusland was
vaak een avontuur (zie de reisverslagen
van Ria) en de verzending van goederen veroorzaakte stapels papieren en
de nodige problemen.
De problemen zijn echter steeds overwonnen en ons project in het Kopylskaja
Skola-internaat zal in 2007 grotendeels
kunnen worden afgerond. Zonder een
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heten. Men heeft een methodiek waar
men mee kan starten en er is vertrouwen dat die succesvol zal zijn. Het huisje wordt voor de winter klaargemaakt
met hulp van een vrijwilligersorganisatie uit Minsk. Ik hoop nog eens terug te
kunnen keren, om te kijken wat ervan
geworden is!

goede publiciteit en fondsenwerving
zou dit nooit mogelijk zijn geweest.
Ook daarvan was Ria de grote motor.
Ontelbare presentaties voor bedrijven,
scholen en serviceclubs heeft zij
gehouden om het project onder de
aandacht te brengen. Ook is ze regelmatig te vinden op markten en braderieën om geld in te zamelen en om belangstelling voor de stichting te wekken.
Het is thans een goede gelegenheid om
alle donateurs en vrijgevige instanties
en bedrijven te bedanken voor het
mogelijk maken van onze hulp aan de
kinderen in Kalinovka. We hopen dat u
ons ook bij nieuwe projecten zult blijven ondersteunen. Een stichting als
deze, met heldere doelstellingen en
een manier van werken waarbij geen
geld aan welke strijkstok dan ook
blijft hangen, verdient uw steun en vertrouwen!

Drie bronnen van barmhartigheid
Door Gennadi Jermak, directeur van het Kopylskaja Skola internaat

Hoe onze zaak zijn weerklank vindt?
Er is niets in het ons omringende leven
en in onze schepping, dat je niet kunt
weergeven in de Russische taal: het geluid van muziek, de glans van kleuren,
de geluiden in de parken, sprookjesachtige dromen, het zware gerommel
van onweer, kindergebrabbel, het
geruis van de branding, woede, grote
blijdschap, verdriet om verlies, vreugde van overwinning.

ma opgesteld voor het zelfstandig
wonen van de kinderen. In het kader
van dit programma kunnen de kinderen ervaring opdoen in het zelfstandig
wonen, zodat ze later niet hoeven
wachten op antwoorden of aanwijzingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de aangeboren vermogens van het
kind om zelfstandig vaardigheden aan
te leren.
Zeg nu eens, kan dit alles zonder liefde
goed aflopen? Nee, absoluut niet.

Alle ouders dromen ervan om van hun
kinderen goede en gelukkige mensen
te maken.
En als er geen ouders zijn? Maar het is
echter voor ieder mens belangrijk om
te weten, dat er iemand is die van hem
houdt….. Ieder kind heeft dat hard
nodig!

De derde bron: Hoop!!!
Voor het leven van de leerlingen is het
nodig dat allen die betrokken zijn bij
hun onderwijs en opvoeding, geïnteresseerd zijn in het leven van de kinderen. Zij moeten ieder bericht over succes van ieder kind aanhoren met een
gevoel van genegenheid en hoop. Het
heeft voor ons slechts dan zin als deze
hoop vertrouwen geeft en passie, de
wens om te slagen en te overwinnen.

Kijk naar een kind dat tussen geliefden
is, tedere volwassenen, het is vrolijk,
ontspannen en gelukkig, het is open,
bereid om alles met blijdschap op te
nemen wat de volwassene hem geeft.
Het groeit op als een plant in vochtige
grond onder de warme zon.
Dit is de wet van de liefde: des te meer
liefde het kind ontvangt in zijn jeugd,
des te meer kan hij dat aan andere
mensen doorgeven. Omgekeerd, als
een kind te weinig liefde en warmte
ontvangt dan is het mogelijk dat hij niet
van andere mensen kan houden, hij zal
niet kunnen geloven in de liefde, in
geen enkele vorm. Met de tijd zal het
gevoelens van sensualiteit ontwikkelen, maar zal tederheid, hoogachting
en zelfopoffering niet kunnen begrijpen
en uitdragen. Er blijft ontevredenheid,
een onvoldaan verlangen naar liefde.
Deze mens zal lijden, niet begrijpend
wat de essentie is van groots en prachtig verlangen.
Nu moeten wij ons zelf een onaangename, maar eerlijke vraag stellen:
Waar en waarom groeien kinderen op,
die in staat zijn om een gewonde vogel
de genadeklap te geven, een jong
poesje te wurgen, te duwen en een
ander tegen de grond te lopen, beschadigde leeftijdsgenootjes te vernederen,
een blinde niet de hand te reiken op
een kruispunt en zonder wroeging hun
oude ouders uit hun huis te jagen?
Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Of misschien tegelijkertijd gecompliceerd?
Om een warm gevoel van binnen te
krijgen, probeer te denken aan diegene
die je het meest dierbaar is. Hoe voelt
het als je het woord “mamma” uitspreekt?
Het is geen toeval dat dit woord bestaat
uit fantastische geluiden “M“ en “A“,
het geeft je energie en werkt positief op
je gezondheid.
Vele kinderen uit de lagere klassen van
ons internaat noemen hun leerkrachten
en opvoedsters lieflijk “mamma“. Wat
willen zij daarmee zeggen als zij dit
woord uitspreken?
Vele kleine weeskinderen hebben hun
mamma nooit gezien en zullen haar
ook nooit zien.
Jammer genoeg of gelukkig maar?
Kinderen willen communicatie op allerlei voor hen te begrijpen manieren. Zij

voelen een enorme blijdschap in de
omgang met volwassenen. Zij houden
ervan als er gasten komen, met tegenzin en huilend zwaaien zij hen uit. De
kinderen reageren op de liefde van volwassenen met hun gevoel en emoties.
De psychologen bevestigen dat de
gevoelstaal intenser en vertrouwelijker
is dan de woordentaal. Men moet
alleen deze stilzwijgende taal leren
begrijpen.
Dat is mogelijk! Er is een harmonie van
drie bronnen:
Geloof, Hoop en Liefde, waar volwassen mensen zo over dromen.
De eerste bron: Geloof!
Ik zie de ogen van Ria Schraverus, Marc
Jansen, Netty en Frank Dankloff, ogen
die liefde voor kinderen uitstralen als
een weldadige, warme regen in de zon.
Hun ogen kalmeren mij dikwijls en
schenken mij geloof in de zo noodzakelijke voorbereiding voor het toekomstige leven van de kinderen in deze ingewikkelde, niet begrijpelijke, dikwijls
verwarrende en afschrikwekkende,
maar tevens aantrekkelijke wereld.
Dankzij dit geloof en de hulp van onze
Nederlandse vrienden weet ik, dat we
het samen goed doen. We helpen onze
kinderen te leven, laten ze invoegen in
deze aantrekkelijke wereld.
Met hulp van Stichting Weeshuizen
Belarus zijn klassen opgericht voor corrigerend en ontwikkelend onderwijs.
Daarvoor zijn belangrijke en moderne
leermaterialen aangeschaft.
Dankzij dit alles zijn de grenzen voor de
kinderen verbreed, ze kunnen worden
ingevoegd in een actief opleidingsprogramma. Er is een eilandje gecreëerd,
waar ze zich goed kunnen ontplooien.
Ik heb met genoegen het enthousiasme
van Ria Schraverus gadegeslagen. Het
ligt voor de hand dat deze reactie posi-

Kalinovka
Door Gennadi Jermak, directeur van het Kopylskaja Skola internaat

In het district van Minsk ligt een plaatsje met de interessante naam Kalinovka.
Niet ver daarvandaan, langs de oever
van de rivier de Njoman zie je de ruines
van een oud paleis. De ruïne heeft
majestueuze kleuren en er heerst een
mysterieuze stilte. Hier, aan de bron
van de Njoman gebeurde aan het eind
van de 19e eeuw iets ongewoons. Deze
plaats werd bezocht door wereldberoemde geleerden, hier werden buitengewone wetenschappelijke ontdekkingen gedaan.
Vele jaren daarvoor kocht Otton
Narkewitsj-Ijodko een klein landgoed
ongeveer 6 kilometer van de rivier de
Njoman genoemd naar de laatste

tief werkte. Het was te herkennen in de
interesse en de dynamische ontwikkeling van het kind. De kinderen leren in
deze klas het ontdekken van een eigen
ik, het brengt hen de geestelijke en
morele waarden van het menselijk zijn.
Het was geweldig om te zien!
Wie zegt dat we zonder geloof door
kunnen gaan? Nee, dat kan niet!
De tweede bron: Liefde!
Dit is een machtig instrument, de
bouwsteen voor de ziel en het innerlijk
van het kind; het opent voor de mensen
geluk, de wereld en blijdschap.
Met wat voor liefde de kinderen de
boodschap vernemen, dat ze tekeningen moeten maken voor hun Nederlandse vrienden! De kinderen haasten
zich om aan de slag te gaan en zetten
ijverig allerlei lijntjes op papier, waaruit
ze hun kunstwerken scheppen. Tijdens
het tekenen voelen ze zich zelf “groeien”, ze vinden hun werk uiterst belangrijk. Ondanks dat ze snel moe worden,
neemt in deze korte tijd de liefde
geheel bezit van hen. Wij volwassenen
begrijpen, dat tijdens dit korte ogenblik
de menselijke goedheid naar buiten
komt.

begin van de weg naar volwassenheid.
Er ontstond een positief sociaalpsychisch klimaat voor deze groep. Het
microklimaat in de groep schiep een
sfeer van bescherming en saamhorigheid, het bevorderde de actieve ontwikkeling en zelfverzekerdheid en als laatste punt zelfstandigheid.
Een geweldige hoeveelheid liefde leidde tot de volgende stap: er werd een
huisje gekocht voor de realisatie van
het programma ”zelfstandig wonen”.
Deze stap hield nog iets meer in, namelijk het bezoek van Marc Jansen aan het
internaat (Marc Jansen is beleidsadviseur voor Onderzoek en Ontwikkeling,
verbonden aan het Orthopedagogisch
Centrum Brabant).
Een waardevol bezoek, want er werd
samen met het team van pedagogen
van de school een concreet program-

De mens moet voor zichzelf grote doelen voor ogen stellen, die hem zeer
hoge inspanningen kosten. Alleen dan
kan hij iets bereiken. Doelen die hoger
liggen dan hij zelf maken van hem een
optimist, een zoeker, een romanticus
en hij kan dan het onmogelijke scheppen. Hij moet grote doelen nastreven,
hij is tenslotte sterfelijk, hij moet vaststellen wat op onze planeet goed voor
hem zal blijken te zijn.
Deze regels wil ik adresseren aan onze
Hollandse vrienden – mensen die niet
onverschillig staan tegenover onze kinderen, die zich hun noodlot aantrekken
en de Stichting Weeshuizen Belarus
helpen. Dankzij u kunnen wij deze
belangrijke taak eervol uitvoeren.
Ik pretendeer niets, maar ik wil u eraan
herinneren, dat er elke dag honderdduizenden kinderen zijn die volwassen
worden. Onder hen zijn onze kinderen.
Barmhartigheid komt uit drie bronnen.
Je kunt uit elk van deze drie bronnen
kiezen om de harten van die kinderen
te verwarmen. En onze zaken zullen
hun weerklank vinden en onze inspanningen zullen resultaat hebben.
Dit gebeurt absoluut door Geloof,
Hoop en Liefde…..

Dankzij de Stichting Weeshuizen Belarus
konden er in het voorjaar van 2006
voor de leerlingen van de 10e en 11e
klas, die nu een agrarische beroepsopleiding volgen, meubels gekocht
worden voor de slaapkamers. Er was
een unieke mogelijkheid een 2-kamer
gelegenheid met kasten, tafels en houten bedden in te richten. Zelfs met een
kleine televisie.
De zorg en de liefde van Ria stelt ons in
staat de kinderen zelfstandig te leren
wonen. Zelfstandig bestaan in de maatschappij eist ervaring in het oplossen
van problemen, situaties enz. Het is het

Otton. Hij had een groot gezin. Een van
de kinderen, Jacob, zou in de toekomst
een groot natuuronderzoeker en professor in de elektrongrafie worden en
bekend om zijn liefdadigheid.
Op het landgoed, genaamd Ottonowo
lag een park met voor die tijd zeldzame
bomen. Er werden huizen en boerderijen gebouwd. Er verrezen graanschuren
en sindsdien waren die een cultureel
standbeeld voor onze Republiek.
Jacob Narkewitsj-Ijodko werd geboren
in 1848, hij beschermde het leven van
de boeren, evenals het leven van 10tallen andere landbouwers in het district van Minsk. Maar Jacob lokte de
wetenschap en de kunst. Zijn eerste
wetenschappelijke experimenten deed
hij op het terrein van Ottonowo. Hij studeerde muziek aan het Gymnasium,
speelde piano en bereikte grote successen. De ligging van Ottonowo was
ongemakkelijk uit geografisch oogpunt
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gezien. Het gezin Narkewitsj bemachtigde een stukje grond aan de oever
van de Njoman dat gunstiger gelegen
was. Jacob trouwde, bouwde er een
paleis en noemde het Nadnjoman. (letterlijk vertaald: boven de rivier de
Njoman). De jonge landbezitter Jacob
ging naar Europa en studeerde daar
natuurkunde, meteorologie, biologie
en medicijnen. In 1872 keerde hij terug
en besteedde zijn tijd aan onderzoek en
bestudering van de elektriciteit en
magnetische krachten in de natuur.
In de omgeving van Ottonjoman werden huizen gebouwd voor de boeren.
Zo verscheen het dorp Xinatsjovo.
Vervolgens werd de naam Sinetsjovo
en later Kalinovka.
Jacob deed wetenschappelijke ontdekkingen: hij vond een manier voor het
weergeven van levende objecten door
middel van fotografische platen. Deze

manier om beelden vast te leggen
werd electrografie genoemd. Zijn verdienste voor de wetenschap was groot.
Hij boekte resultaten met zijn onderzoeken naar medicijnen en het stellen
van diagnoses.
In 1892 opende Jacob een sanatorium.
Hij gaf kuurbehandelingen door middel
van speciale gymnastiek, mineraal
water en behandelingen met koemis,
een drank uit melk van hoefdieren, b.v.
van kamelen. Narkewitsj behandelde
armen zowel als rijken gratis, behandelde hen gelijkwaardig zonder naar
nationaliteiten te kijken.
Historisch gezien ontstonden 2 namen:
Ottonovo en Nadnoman die nauw met
elkaar verbonden waren. In Ottonovo
begon het leven van de bekende
geleerde in de andere eindigde het.
Ottonovo, de plaats waar zich nu ons
internaat staat.

Loedmila Nitjsiporowitsj
Loedmilla is hoofd van de Huishoudelijke
Dienst. Zij schrijft:
“Ik werk sinds 2 jaar in het internaat.
Van beroep ben ik boekhouder en ik
heb een hogere beroepsopleiding
gedaan. Ik kwam in het Kopylski
rayon wonen in 1979 nadat ik was
afgestudeerd aan de Goretski landbouwacademie. Meer dan 20 jaar
werkte ik als hoofdboekhouder op de
sovchoze “Loetsj” in het dorp Pesotnoje.
De directeur in die tijd was Pjotr
Mitrowanowitsj Moroz, die nu ook in
het internaat werkt als landbouwkundige. Ik mei ben ik 50 jaar geworden.
Ik ben getrouwd en mijn man werkt

als chauffeur bij de covchoze “Loetsj”.
Wij hebben 2 kinderen. Dochter Anne
van 24 geeft les in Kopyl. Mijn zoon
Joeri is 22 jaar, hij is militair en werkt
in Minsk. De school heeft ook hulp
gekregen van de Wereldbank die de
stookruimte renoveerde. Nu financiert de firma “Minselko” de aanpassing van een paar douches en toiletten. Deze hulp is eenmalig, alleen
Stichting Weeshuizen Belarus geeft
hulp op langere termijn. Dank aan de
stichting voor de zo belangrijke ontwikkeling van de school, dank aan u
allen omdat we nu beter kunnen werken en zorgen voor onze kinderen.”

Ernstige gevolgen
Door Elly Elling, Amstelveen

Kennis maken met Ria Schraverus kan ernstige gevolgen hebben, zoals uit het volgende verslag zal blijken.
Zijdelings had ik al eerder gehoord van haar werk voor het weeshuis in Belarus en ik had haar in contact
gebracht met een sponsor. Daardoor bleef ik op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ik had nog wat wolresten over en nam contact op met Ria met de vraag of er wellicht behoefte was aan poppenkleertjes. Ria’s enthousiaste en dankbare reactie deed me besluiten om eens te kijken of er misschien wat
meer voor de kinderen te doen was.
Dit telefoongesprek leverde me een paar
bijzondere leuke weken op.
De poppenkleertjes wachten geduldig
samen met enkele poppen die ik niet in
de winkel kon laten liggen. Uit diezelf-

de winkel meteen maar wat ander
speelgoed meegenomen waar jongens
ook blij mee kunnen zijn. Op de markt
een rol fleece zien liggen die zeer
geschikt leek voor een aantal warme

August von Kotzebue:

Dankbare mensen zijn als rijke akkers:
ze geven wat ze ontvingen tienvoudig terug

Waarom ik hulp bood
Een paar jaar geleden werd ik benaderd door Ria Schraverus, oprichtster van de Stichting Weeshuizen Belarus. Ze vertelde me over geestelijk gehandicapte kinderen die onder moeilijke omstandigheden probeerden de weg naar volwassenheid te vinden.
Deze kinderen woonden in de buurt van het verre Tsjernobyl dat in de
jaren 80 van de vorige eeuw werd getroffen door een nucleaire ramp.
Wat mij zo bijzonder heeft getroffen is
dat Ria met nimmer aflatend enthousiasme zich al jaren inspant om deze
kinderen weer structuur in het leven te
geven. In dubbel opzicht vormt de
afstand geen probleem. Immers, in
Nederland ontwikkelt Ria tal van activiteiten om de broodnodige voorzieningen bij elkaar te krijgen, zoals kleding,
bedden, landbouw werktuigen, pootaardappelen, fruitbomen en zaaigoed,
kippen, varkens en koeien. Kortom, ook
de gehele infrastructuur dient vorm te
krijgen door het bouwen van een fatsoenlijk onderkomen voor de kinderen,
stallen voor de dieren en loodsen die
de machines kunnen herbergen.
Daarnaast bezoekt ze het weeshuis in
Belarus een aantal keren per jaar om
zich op de hoogte te stellen van de vorderingen en voert ze overleg met autoriteiten over knelpunten. Ze geniet bij

hen een groot aanzien. En dat is niet
verwonderlijk. Haar prestaties kunnen
alleen maar respect afdwingen.
Het is dan ook niet vreemd dat er ook
bij mij allerlei alarmbellen gingen rinkelen toen Ria mij benaderde en ik aarzelde geen moment om mijn steentje
bij te kunnen dragen. Deze drijfveer
komt voort uit de mogelijkheid om op
deze manier deze kinderen een menswaardig bestaan te kunnen geven.
Hier ligt voor ons, gegoede westerlingen, een taak. Gezamenlijk kunnen we
onze schouders eronder zetten. Er zijn
tal van kleinere acties geweest om geld
en goederen in te zamelen en het is
ontroerend om te zien hoe positief de
mensen hierop reageren en hoe gul er
gegeven wordt. Helpt u ook mee?
Dominique Venrooy,
lid Commissie Fondsenwerving

De sponsor die Elly in het haar artikel noemt is haar zoon die deze Ford Transit sponsorde.
Vroeger was er in het internaat een oud busje en wel zo oud dat hij niet meer op te lappen
was. Van vervoer was men toen afhankelijk van een van de weinige dorpsbewoners met een
auto. Door de ouderdom van de auto’s durfde men niet te ver te rijden, een wegenwacht kent
men niet. Het was een probleem als een kind naar het ziekenhuis moest of de directeur naar
een vergadering.

La Rochefoucauld:

Hoe mooi een daad ook,
je mag hem pas groot noemen indien er een grote bedoeling aan ten grondslag lag

Tolk bezoekt weeshuis in eigen land
Door Victoria Chachol, tolk-vertaler

Weken voordat Ria en Mark (orthopedagoog die meeging om workshops te geven, red) naar Wit-Rusland kwamen, begon ik me al zorgen
te maken. Niet dat ik twijfelde of ik goed kon tolken, nee – het lag aan
het feit dat ik niet wist wat ik van het weeshuis zelf moest verwachten.
Mijn verbeelding tekende al een somber gebouw met zielige kinderen
en strenge leraressen. Mijn kennis van het leven in een weeshuis
beperkte zich uiteraard tot “Oliver Twist”. Ik heb zelfs een traantje laten
lopen toen ik me bedacht had dat er misschien niemand was om ’s
nachts de kinderen lekker in te stoppen. Als je zelf een kind hebt denk
je daar nou eenmaal aan.

Hier werd een begin gemaakt met het aanleggen van de tuin

In niet al te blije stemming arriveerde ik
in Oesda, waar Ria en Mark mij met
een busje oppikten. Twintig minuten
over de hobbelige weg en we waren er.
Het gebouw leek op mijn oude schoolgebouw en was helemaal niet somber.
Het baadde letterlijk in kleurrijke bloemen. Er waren veel kinderen buiten en
ze zagen er gelukkig uit – ze waren aan
het spelen en rennen en leken in geen
enkel opzicht op Oliver Twist.
De klaslokalen waren heel netjes; wel
kon je duidelijk het verschil zien tussen
ruimtes die ingericht waren mét
Nederlandse hulp en zonder. De slaapkamers met nieuwe meubels zagen er
heel gezellig uit. Ook mochten kinderen
hun “privé” plek helpen inrichten met
spulletjes die ze leuk vonden.
Oudere kinderen waren vooral buiten
bezig: met vee, in het veld of in de tuin.
Ik zag pasgebouwde stallen met koeien, varkens en pluimvee. Je kon goed
merken dat de dieren goed verzorgd
werden. Omdat de kinderen allemaal
uit dorpen komen en na hun schooljaren ook in dorpen gaan wonen, is het
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heel belangrijk voor hun toekomst om
met vee en planten goed uit de voeten
te kunnen. Daarvoor heeft het internaat
met de hulp van Nederland een huisje
in het dorp gekocht, waar oudere kinderen leren hoe ze het huishouden
moeten doen. Ook zijn er op school
lokalen ingericht waar de leerlingen
kunnen leren timmeren, koken en hobbyen.
Al snel begreep ik dat de docenten
helemaal niet op strenge koude juffen
leken die ik me van tevoren verbeeld
heb – ze leken meer op oma’s en moeders. Ze knuffelden en speelden met
“hun” kinderen en waren alleen streng
als het nodig was. Hun passie voor de
kinderen was vooral goed te merken tijdens discussies over de toekomstplannen voor de nieuwe opleidingen en
extra begeleiding voor de leerlingen.
Ook tijdens onze gesprekken met verschillende specialisten en functionarissen begreep ik dat er ontzettend veel
mensen om deze kinderen geven. En
wat was ik ook heel blij dat ik een beetje met het project mocht helpen.

dekentjes. Ik durf zelfs af te dingen, hetgeen lukt, zeker nadat de man hoort
waar het voor bedoeld is. Hij knipt zelfs
een metertje extra af.
Hierdoor krijg ik zo de smaak te pakken
dat ik de stoute schoenen aantrek en bij
de buurkraam durf te vragen of er misschien een betaalbare partij ondergoed
valt te regelen.
Wat is het dan ontzettend leuk om te
ervaren hoe mensen bereid zijn mee te
denken -voor het goede doel-.
De marktkoopman belooft in zijn loods
te kijken wat hij nog heeft liggen en zal
dat de week daarop meenemen en een
"zacht" prijsje maken. Ben benieuwd.
Een week later belt de man op met de
mededeling dat hij enkele honderden
stuks ondergoed in alle soorten en
maten, warme sokken en pyjama’s
heeft meegenomen. Over de prijs zijn
we het snel eens, waarna hij het keurig
komt afleveren. Later ben ik echt onder
de indruk van de prachtige spullen,
maar zeker ook van alle andere dingen
die hij gratis mee heeft geleverd.
De benedenverdieping van mijn huis
staat inmiddels volgepakt met kartonnen dozen in alle formaten, gevuld met
de meest uiteenlopende zaken. Na een
tip van iemand waarmee ik enthousiaste ervaringen had uitgewisseld heb ik
via een grote winkelketen een partij
heerlijke warme pantoffels aan kunnen
schaffen.
Inmiddels is afdingen een tweede natuur
geworden. Wanneer ik aarzel denk ik
simpelweg aan hetgeen Ria doet en dat
is dan voldoende om weer vol frisse
moed door te gaan.
Op Marktplaats op het internet een
simpel oproepje geplaatst voor een
gratis sjoelbak en wordt gebeld door
een aardige heer, die mij tien sjoelbakken heeft gebracht. Gratis en voor niets.
Na mijn verhaal verteld te hebben aan
een 95-jarige tante in Zuid-Afrika wordt
er door haar spontaan geld gestort.
Dit jaar kan niet meer stuk. We gaan
door.

Het eerste begin,
voedselpakketten
Enkele jaren geleden ontmoette ik
Ria in ons mooie plaatsje Helvoirt.
We praatten wat en al gauw begreep ik haar ”drive” om mensen te
helpen, daar waar het echt nodig is.
De doelgroep waren kinderen in
armelijke omstandigheden in WitRusland. Kinderen die hoe dan ook
de ramp met de kerncentrale in
Tsjernobyl overleefd hadden. Velen
ziek, ondervoed en geen voorzieningen. Het plan was toen het maken
van pakketten en een team vormen
om zo het een en ander op poten te
krijgen. We breiden truien van balen
wol, weer gekregen van dumpspullen. Ook maakten we pakketten met
lekkere dingen en eerste levensbehoeften. Soms werden er speelgoed
en knuffels meegestuurd. Op de
rommelmarkt vond ik nog een vuilniszak met mooi speelgoed en kreeg
het voor niets. Kortom alles was en
is nog steeds welkom bij haar. Met
de inzet en het vervolg daarop zijn
ze in Belarus erg blij en ik zeg altijd
“er kwam een engel die zag en goed
deed”. Goed zo meisje, alle eer voor
jou van mij.
Wanda Randeraat uit Helvoirt

Samenwerking belangrijk
Door Inna Nikolaevna Byljoek, Vice-voorzitter van het Kopylski uitvoerend Comité, vice-burgemeester Kopyl

Ik wil mijn erkentelijkheid en dankbaarheid uitdrukken voor de vruchtbare samenwerking tussen Stichting Weeshuizen Belarus en het Kopylskaja
Hulverlenend Schoolinternaat. In het Jubileumjaar van de stichting kan men met recht trots zijn aangezien belangrijke zaken een grote en
positieve rol spelen in het leven van onze leerlingen. Ik overpeins dikwijls de symbolische naam van de stichting waarin een goede, tactvolle en
menselijke ziel verborgen ligt om een belangrijke taak te vervullen:
Ik zie hierin een grote maatschappelijke betekenis.

hulp aan onze kinderen.
De zaken van de stichting zijn de ademhaling van de tijd, het is als het smeden
van een ketting die de wederzijdse interesses van vele mensen verbindt.
Het is goed dat op de 5-de verjaardag
van de stichting een jubileumkrant
wordt uitgegeven, een krant met interessante auteurs, geschreven voor u
beste lezers. Daarin worden edelmoedige zaken en fantastische en belangrijke ideeën voor de toekomst beschreven. Geweldig dat de stichting de overheid van Belarus betrekt bij het jubileum. Het schept een band tussen
Belarus en Nederland. De stichting is
voor mij en anderen eigen geworden.
Elk bezoek van mevrouw Ria Schraverus
draagt bij tot resultaten en een aanzet tot
wederom nieuwe resultaten. Deze zaken
zijn erg belangrijk voor het internaat.
Bij nieuwe opdrachten staan we tegenover elkaar als strenge scheidsrechters. De tijd haast ons, met andere
woorden: “Verloren goud kun je zoeken en terugvinden, verloren tijd vind
je nooit terug!” Een nieuwe kijk op de
socialisatie van weeskinderen wordt
ons voorgelegd en de nieuwe eisen
moeten in overeenstemming zijn met
de tijd: mobiel, dynamisch, actueel,
effectief en interactief. De traditie in de
ontstane verhoudingen is gebaseerd

V.l.n.r. Hoofd Onderwijs Bobko, Orthopedagogisch Centrum Brabant Marc Jansen,
Rechter Dobranov, Vice-Burgemeester Byljoek, Directeur Weeshuisinternaat Jermak.

op principes van compagnonschap,
openheid en objectiviteit.
Opmerkelijk in deze waren de sturende
stappen voor de realisatie van het
programma “Zelfstandig Wonen”, een
rechtstreeks succes voor de stichting.
In het internaat kregen we de mogelijkheid te werken aan adaptatie van
weeskinderen in het dagelijks leven.
Dankzij de aanschaf van een huis met
middelen van de stichting en onder de
persoonlijke hoede van mevrouw Ria
Schraverus was dit mogelijk.
Geachte Dames en Heren!
In deze jubileumkrant zou ik extra willen onderstrepen, dat de initiatieven van
de werkzaamheden van de Stichting
Weeshuizen Belarus aangaande het
schoolinternaat alle verwachtingen
overtreft: er komen steeds meer gebouwen, landbouwmachines, aanhangers, dieren en dit alles in een langlopend Agroproject. Met groot succes
verloopt de wederzijdse samenwerking. Voordat nieuwe ideeën en nieuwe projecten uitgevoerd kunnen worden waar we wederzijds trots op kunnen zijn, moeten we zaken van vroeger
voorbijstreven.
Werk met Stichting Weeshuizen
Belarus en u zult altijd succes hebben!

Socrates:

Waar kunnen we mensen vinden die grotere weldaden van anderen hebben genoten
dan kinderen van hun ouders

Hoe anders zagen deze kinderen er een paar
jaar geleden uit, alleen schoenen is nog
steeds een probleem. We laten geen foto’s
zien van de eerste 2 jaar, iedereen kent ze
wel van de televisie. U heeft er voor gezorgd
dat de kinderen weer kunnen lachen.

Omdat de slaapkamers geschilderd en
behangen moesten worden sliepen de kinderen op de gangen. Hilariteit ten top! De
nachtwachten hadden iets meer werk dan
gewoonlijk om de kinderen rustig te laten
slapen. In de afgelopen nieuwsbrieven heeft
u kunnen zien hoe de slaapkamers nu ingericht zijn.

Een Nederlandse steen in de vijver van Belarus
Door Netty Dankloff-Aka, landbouwspecialist

Het begon allemaal in 1999, toen de organisatie voor ontwikkelings-samenwerking PUM (Project Uitzending Managers) mij als landbouwspecialist vroeg om in de stad Turov, in het zuiden van Wit-Rusland een cursus voor boeren te organiseren. In februari vertrok ik met allerlei lesmateriaal naar het ijzige Turov, gelegen midden in het wetlandengebied van de rivier de Pripjat niet ver van de grens van Oekraïne en het beruchte
Tsjernobyl.
In een ijskoud klaslokaal vertelde ik aan
15 boeren hoe wij in Nederland aardappels, uien, bieten, wortelen en kolen
kweekten. Men drong er bij mij op aan
om aan het seminar een vervolg te
geven en er werd afgesproken dat ik in
de herfst van dat jaar naar de oogst zou
komen kijken en met Mixael Shryb zou
praten over een eventueel vervolgseminar het jaar erop. Zo is het begonnen. Helaas kon de PUM ten gevolge
van het EU-beleid betreffende Belarus
mij na twee jaar niet meer steunen.
Toen heb ik met mijn echtgenoot zelf
een stichting opgericht om toch door te
kunnen gaan en nu, na 7 jaar intensieve samenwerking begint het in Turov
allemaal op een successtory te lijken.
Een van de privé-boeren heeft het
voortouw genomen op een failliete en
verwaarloosde kolchoz waar hij alle
mogelijke opgedane Nederlandse landbouwkennis op zijn eigen manier daadwerkelijk in de praktijk heeft toegepast
op de vruchtbare landbouwgrond in de
omgeving van Turov. Iedereen en alles
wat werken kon op de kolchoz, jong en
oud, zette zich daarbij in en men werkte met vaak verroest en verouderd
materiaal op het land of in de stallen.
Het zaad kwam grotendeels uit
Nederland. De opbrengst werd met
winst verkocht, niet alleen in de eigen
regio maar tot in Minsk toe. Iedere cent
winst werd gebruikt om te investeren
in moderne landbouwtechniek, nieuwe
opslagschuren en stallen voor vee.
Een jaar of twee geleden kwam ik in
contact met Ria Schraverus. Zij was
gestart met een landbouw- en veeteelt
beroepsopleiding voor weeskinderen
met een geestelijke beperking en vroeg
mij om landbouwadviezen voor de 46
hectare land. Het mes moest daarbij
aan twee kanten snijden: de boerderij
met koeien, varkens, kippen, groente
en fruit zou alle kinderen van voldoende en vooral gezond voedsel moeten
voorzien. Met enige kennis van moderne landbouwmethoden zouden deze

Het niet de bedoeling van de stichting om
vrachtwagens vol materialen naar Belarus te
vervoeren. We kopen alles in Belarus om de
economie daar te helpen. Bovendien is het
goedkoper en eenvoudiger om daar bouwmaterialen e.d. aan te schaffen. Toch werd in
er in 2006 een gratis beschikbaar gestelde
vrachtwagen geladen met o.a. kleding, fietsen, schoenen, speelgoed, pootaardappels
en zaden. Het is niet te beschrijven hoe
gelukkig de kinderen waren. Wanneer goederen volgens procedure in Belarus aankomen gaat de vrachtwagen na de grenscontrole direct naar Minsk. De douane moet
eerst toestemming geven voor men naar het
internaat mag rijden. Daar aangekomen
wordt alles uitgeladen en deuren worden
verzegeld tot alles is gecontroleerd en
gewogen.

Op bezoek bij de boerderij van de heer Shrub, adviseur van de stichting. Op de foto v.l.n.r. de chauffeur, M. Shrub, directeur G. Jermak,
tolk W.Heisterkamp, adjunct-directeur boerderij W.Mateko.

jongvolwassenen als arbeidskrachten
bij boeren in de buurt kunnen gaan
werken. Het was een droom van Ria
om dit project te laten slagen. Er werd
gewerkt in nauwe samenwerking met
de directie, docenten en opvoeders van
het internaat. Deze droom kreeg ook
onze stichting te pakken. In de afgelopen jaren is er bijzonder veel van de
grond gekomen in Kalinovka.
Momenteel gaat iedere cent van onze
stichting naar het project. Er staan nu
op het terrein van het weeshuis een
kleine koeienstal, een varkensstal en
een kippenren, er is een groentekas
gebouwd en, nu komt het, door de boe-

ren uit Turov is er een boomgaard aangelegd. Er worden door hen regelmatig
adviezen gegeven, hoe op verantwoorde wijze in deze tijd een boerderij te
runnen.
Michael Shrub, de boer uit Tyrov die
met onze hulp een fantastisch boerenbedrijf heeft opgezet is nu adviseur
van de Stichting Weeshuizen Belarus.
Ik ben een keer of drie op bezoek
geweest in het internaat en het verschil
met twee jaar geleden is frappant:
gezonde, levendige en vooral gelukkige kinderen. Het enthousiasme van de
onderwijzers en opvoeders kent inmid5

Met hulp van de sovchoze werd het graan
geoogst en opgeslagen in een oude schuur.
Door de druk van het gewicht, stortte een
muur in. De bedoeling is dat in 2007 een
graanopslag wordt gebouwd.

dels geen grenzen en langzaam begint
het weeshuis een voorbeeldfunctie
voor de hele omgeving te krijgen.
Vooral het toezicht en advies van de
boeren uit Turov doen wonderen: zij
willen iets van hun eigen succes over
laten gaan op deze kinderen, dat slaat
geweldig aan en het nieuws begint zich
als een inktvlek over de regio te verspreiden. Die nieuwe opleidingen zijn
er natuurlijk nog lang niet, maar toch
zou ik hierbij alvast een beroep willen
doen op uw vrijgevigheid. U kunt ervan
uitgaan dat iedere cent daar goed
besteed wordt.
Sasha speelt graag voor hondje

Gratis schenken aan

Stichting Weeshuizen Belarus
Door notaris Charles Witlox, Helvoirt

De wintermaanden zijn van oudsher de maanden van gezelligheid, cadeaus en schenken. Was in het verleden Sinterklaas de enige "gulle gever", tegenwoordig neemt de Kerstman ook
een niet gering gedeelte voor zijn rekening van alle cadeaus die we elkaar in de december maand geven.
We gunnen elkaar de geschenken, het
is goed om elkaar te vertroetelen en
om elkaar eens te verwennen.
Dat voelt fijn, zo wel voor de gever als
voor de ontvanger en die – Nederlandse
– gewoonte moeten we in ere houden.
Wat ook een goede gewoonte zou moeten worden, is het schenken aan de
"minderbedeelden", aan mensen die
structureel tekort komen, om ook hen
mee te laten delen in onze welvaart.
De overheid denkt daar klaarblijkelijk
ook zo over aangezien ze bepaalde

instellingen tegemoet komt met een
speciaal tarief, te weten 0 %. Ingeval er
geschonken wordt aan een zogenaamd
"goed doel", zoals de Stichting Weeshuizen Belarus.
U weet dat ingeval je meer dan een
door de overheid vastgesteld bedrag
schenkt, de overheid daarover schenkingsbelasting heft.
Zo mogen ouders in 2007 aan ieder
kind maximaal € 4.412 schenken zonder dat daarover schenkingsrecht

Tsjernobyl
Door Gennadi Jermak

Op 26 april 1986 om 01:23 uur gebeurde op de kerncentrale in Tsjernobyl
de grootste technogêne ramp in de mensengeschiedenis.
Miljoenen mensen hebben het als een schok ervaren want ze konden
het nauwelijks beseffen en konden zich ook niet beschermen. Veel
gezinnen hebben hun huis, werk en leefomgeving verloren en moesten
hun leven aan de nieuwe omstandigheden aanpassen.
De omvang van de ramp had veel
groter kunnen zijn zonder de moed en
zelfopoffering van honderdduizenden
van onze landgenoten, die de gevolgen
van de ramp moesten bestrijden.
Met gevaar voor eigen leven en
gezondheid hebben ze hun plicht
gedaan en de mensen beschermd tegen
de dodelijke invloed en verdere uitbreiding van de radioactieve vervuiling.
Helemaal in het begin liep onze
gezondheid gevaar door een aanval
van radioactieve isotopen van jodium.
Deze aanval was snel en kort. WitRusland was hiervan het grootste
slachtoffer.
Op de nieuwe kaart van de radioactieve
vervuiling, die twee jaar geleden
gemaakt is, is duidelijk te zien dat het
risicogebied langzaam kleiner wordt.
Gelijk na de ramp werd de radioactieve
neerslag nog op 23% van het grondgebied van Wit-Rusland waargenomen.
Al 20 jaar kent bijna iedereen in de
wereld het woord “Tsjernobyl” en 26
april werd een tragische datum in de
mensengeschiedenis. Het effect van de
ramp is 70 tot 90 keer groter dan het
effect van de atoombom die aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog op
Hiroshima werd gegooid. De schade
aan de Wit-Russische economie wordt
rond 235 miljoen Amerikaanse dollars

moet worden voldaan; schenk je meer
dan moet je daarover belasting betalen.
Een speciale regeling is opgenomen
voor de Stichting Weeshuizen Belarus
en soortgelijke "goede doel" instellingen.
In dat geval hoeft de ontvangende
"goede doel" instelling helemaal geen
belasting te betalen over het geschonken bedrag, kortom in dat geval trekt
de overheid zich eventjes terug en laat
het geschonken bedrag geheel ten
goede komen aan die instelling, bijv. de
Stichting Weeshuizen Belarus.

Dat is goed om te weten.
En nog beter is wellicht om te weten
dat er nog een regeling is waarbij ook
de schenker kan profiteren.
Ingeval u zich verplicht om bij notariële
akte voor een periode van minimaal 5
jaar een bedrag per jaar te schenken
aan de Stichting Weeshuizen Belarus,
is dat bedrag voor u elk jaar aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting en betaalt
dus als het ware de overheid mee aan
uw schenking.
Kortom, in dat geval profiteert dus van

Het belangrijkste in het werk van elke pedagogische groep is de professionele ontwikkeling. Het Kopyl
schoolinternaat begon met het realiseren van nieuwe technologieën met het oog op belangrijke ontwikkelingen. Het idee van een Agro-project, dat voorgesteld werd door de president en bestuurslid van de Stichting
Weeshuizen Belarus, Ria Schraverus.
leid, niet alleen de klassen 10 en 11
worden actief bij het beroepsonderwijsproces betrokken, maar ook klas 9.
Leraren denken zelf na over het oplossen van problemen en het werk wordt
beter gecoördineerd. De bereikte positieve veranderingen hebben ons naar
een hoger niveau in relatie tot de maatschappij gebracht.
Er komt een nieuw project: “Zelfstandig wonen”. Het team van het internaat
is er klaar voor. Dat kunnen we zeggen
omdat iedereen bepaalde verplichtingen op zich genomen heeft. De uitvoerders van het project zelfstandig wonen,
Stichting Weeshuizen Belarus en het
schoolinternaat weten precies hoe het
project uitgevoerd moet worden.

De ramp in Tsjernobyl heeft de wereld
wakker geschud. Mensen in de hele
wereld boden hulp aan. Het werd de
Wit-Russen nogmaals duidelijk dat liefde mensen bijeen brengt en dat is net
zo belangrijk als lucht, water en brood.

Ik bedank iedereen, die dit artikel leest.
Ik geloof in een betere toekomst en in
de warmte van mensenharten.

August von Kotzebue:

Dankbare mensen zijn als rijke akkers:
ze geven wat ze ontvingen tienvoudig terug

Kortom, van uw schenking wordt dus
geen belasting betaald en er gaan ook
geen kosten af om die schenking te realiseren.

Door Iwan Nikolaewitsj Bobko, hoofd Onderwijszaken Kopyl Rayon

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor
ons van 1941-1945, heeft Wit-Rusland
elke vierde inwoner verloren. Van de
kernramp werd er elke vijfde inwoner
slachtoffer.

Het is ongelooflijk dat er zoveel mensen in de hele wereld ons helpen en
dat er zoveel humanitaire hulp naar
Wit-Rusland gestuurd wordt. Er zijn
geen woorden om onze dankbaarheid
te uiten aan al die mensen – bekenden
en onbekenden – die om Wit-Rusland
en haar inwoners geven.

Met de Stichting heb ik een afspraak
gemaakt dat zo'n notariële akte, waarbij je je dus vastlegt om voor minimaal
5 jaar een bedrag te schenken, gratis
zal zijn.

Het imago van de innovatieactiviteiten

geschat. De schade voor de gezondheid en de morele schade is niet te
bepalen.

Kinderen uit Wit-Rusland gingen voor
hun gezondheid naar Duitsland,
Joegoslavië, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, Polen, Ierland, Frankrijk,
Zwitserland, Cuba en andere landen.

die ene schenking niet alleen de
Stichting Weeshuizen Belarus maar
ook u, als schenker. Doen dus !

Het is bekend dat de kwaliteit van nieuwe dingen het resultaat is van de juiste
organisatie van een proces. Het jaar
2003 was voor ons het keerpunt wat
aankomende nieuwe dingen betrof.
Met gebruik van Nederlandse ervaringen in soortgelijke zaken hebben we de
stap gezet. De tijd heeft uitgewezen dat
we de juiste keuze hebben gemaakt.
Het internaat kreeg 46 hectare grond
van de naburige sovchoz. De grond
grenst aan het internaat, dat is makkelijk voor de kinderen en voor het personeel.
De introductie van het Agro-project
werd nauwlettend in de gaten gehouden door het bestuur van het Departement van Onderwijs in Minsk en de
afdeling Onderwijs van het rayon
Kopyl.
Door het Agro-project kon het internaat
zijn eigen concept van beroepsonderwijs ontwikkelen. Er zijn twee klassen
gevormd met als specialiteit “Veehouderij” en “Tuinderij”.
Kinderen kregen de mogelijkheid om
extra onderwijs te volgen dat voor een
volwaardig bestaan in de maatschappij
nodig is.
Wij gebruiken psychopedagogische
testen die uitwijzen of kinderen
geschikt zijn voor het beroepsonderwijs, zij geven ons de mogelijkheid
om de nieuwste pedagogische methodes in deze richting te bepalen.
Daarbij hebben we gebruik gemaakt
van Nederlandse ervaringen, die door
Mark Jansen aan ons werden geïntroduceerd.
In de organisatiedocumenten staan
duidelijk de rechten en plichten van de
betrokkenen. Kinderen van de 11de
klas leggen een beroepsexamen af en
krijgen een kwalificatieniveau. Het
internaat legt contact met de toekomstige werkgever van de leerling. In 2006
kregen de afgestudeerde leerlingen
voor het eerst een diploma met een
kwalificatieniveau. Deze gebeurtenis
was heel belangrijk in het leven van de
kinderen en de leraren.
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Uiteraard is bij de voorbereidingen
voor het zelfstandig wonen en werken
een professioneel sterke groep pedagogen nodig. We moeten de nieuwste
binnen- en buitenlandse onderwijstechnieken gebruiken in het onderwijsproces, maar ook is ruimte voor onze
eigen technieken.
Veranderingen gebeuren niet van het
ene op het andere moment, maar voltrekken zich langzaam. In ons geval zijn
dat strikt bepaalde etappes. In het
begin waren de pedagogen en de
administratie van het internaat daar
ongerust over. Daarom was technische
steun van de stichting en de realisatie
van het innovatieve project zo belangrijk voor de stabiliteit van de bereikte
veranderingen. Langzaam werd de
praktische kennis van de deelnemers
van het project groter en kreeg het een
evolutionair karakter. In de praktijk had
de uitvoering van het project als consequentie dat organisatorische omstandig heden binnen en buiten het internaat begonnen te verbeteren.
Er zijn ook veranderingen voor het
team: het personeel wordt hoger opge-

Het plan maakt deel uit van het onderwijsprogramma en de school heeft al
positieve ervaringen met het Agro-project. De school krijgt tijd toegewezen
om afgestudeerde kinderen te begeleiden. Er zijn een aantal mogelijkheden
om de leerling aan woonruimte en
werk te helpen en hen in de toekomst
bij te staan als er problemen zijn. Het is
belangrijk om te zeggen dat de innovaties actief worden gesteund door de
plaatselijke autoriteiten en de staat.
Elke verandering is moeilijk, maar
samen met de Stichting Weeshuizen
Belarus doorliepen we belangrijke
etappes. We leerden bedroefd en
gelukkig te zijn in voor- en tegenspoed.
Wij antwoordden op een reeks belangrijke vragen: waarin we geloven, wat
we willen bereiken, waar we ons nu
bevinden en welke veranderingen
noodzakelijk zijn. Het helpt ons na te
denken over vernieuwingen, uitbreiden
van innovatie om positieve veranderingen te weeg te brengen.
Met genoegen sluit ik me aan bij de talrijke felicitaties bij het Jubileum van
de Stichting Weeshuizen Belarus, aan
het adres van haar oprichter Ria
Schraverus. We slaan een goede weg
in met de stichting en wij wensen alle
donateurs en vrienden gezondheid in
vele jaren.

Seneca:

Om een dankbaar mens te vinden loont het de moeite heel wat ondankbaren te ontmoeten

Brieven

In 2006 kochten we een wasmachine om de
wasvrouwen en de kinderen die mee moeten helpen te ontlasten. De oudere kinderen
moeten zelf hun kleding wassen. Van te
voren wordt water gekookt en in teilen en
emmers gedaan. Er wordt nog steeds een
wasbord gebruikt.

Door leerlingen van het Kopylskaja Skola internaat naar leerlingen van de Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen

Wietja uit het internaat schrijft:
Goedendag, beste vriend! We kennen
elkaar niet, maar ik wil wel meer van je
weten. Ze noemen mij Wietja. Ik ben 12
jaar en ik woon in het schoolinternaat.
Ik zit in de 7e klas. Ik vind tekenen leuk,
boeken lezen. We gaan naar de timmerklas en maken werkstukjes. Van de
zomer ben ik naar familie geweest.
Daar heb ik in de rivier gezwommen en
in de zon gezeten en ik heb de oude
man in de groentetuin geholpen.
Beste vriend! Ik ga op je brief wachten.
Schrijf over jezelf naar mij, over wat je
leuk vindt. Alle goeds! Dag,

De rechtse jongen heeft een waterhoofd en
tevens een verstandelijke beperking. De
ouders weigeren hem te verzorgen en hebben hem afgestaan. Deze kinderen genieten
van alles wat er in het internaat gebeurt, de
bouwwerkzaamheden en dieren van de
boerderij brengen leven in het kleine dorpje
waar verder niets te beleven valt.

Wietja

Stanislaw schrijft:
Hallo beste vriend! Ik heet Stas. Ik wil
heel graag met je kennismaken. Ik ben
14 jaar. Ik zit in een schoolinternaat in
de 8e klas. Ik vind het daar fijn. Hier heb
ik veel vrienden. Ik lees graag boeken.
Als ik vrij ben luister ik naar muziek. Ik
vind het fijn om met kleurpotloden te
tekenen en lezen. Ik teken dan de
natuur en de dieren. We gingen met de
hele klas naar het bos en de rivier.
Beste vriend! Schrijf me over jezelf. Ik
zal erop wachten ik wens je een goede
stemming en gezondheid. Tot ziens,
Stas

Jelmer schrijft aan Dima:
Ik ben Jelmer. En een jongen. Ik ben 10
jaar. Mijn hobby’s zijn voetballen en
tennis. Ik zit in groep 7. Ik had wel een
paar vragen aan je. Ben jij een jongen
of een meisje? Wat is je lievelingseten?
Hoe heten je vrienden? Mijn vrienden
heten: Tom, Roy, Thomas, Tiemen,
Daan. Ik woon in Nederland in Den
Bosch in Engelen. Mijn lievelingseten
is friet. Het was pas nog heel hard bij
ons aan het regenen. Ook zelfs onweer.
En ik voetbal elke zaterdag en train op
woensdag. Doei stuur weer iets terug.

Speelgoed als dit kenden de kinderen niet.
Voor de ontwikkeling is spelen van groot
belang. Niet alleen de verstandelijke, maar
ook de ontwikkeling van de motoriek is
belangrijk. Op school is de vooruitgang duidelijk te merken, elk kind kan schrijven en
lezen, al is het maar de eigen naam.

De meeste kinderen vinden het leuk om in de kantine te helpen. In 2 ploegen eten 141 kinderen 3 maaltijden per dag.

Dima

Margot schrijft aan Serjosja:
Beste vriend Serjosja.
Ik ben Margot. Ik ben 10 jaar. Ik zit in
groep 6. Ik hou van dieren. Ik heb zelf
een konijn. Ze heet Snoetje. Mijn
hobby is sketen. Op school hebben we
handvaardigheid. Schrijf me snel terug.
Groeten,

In 2006 hebben we een houten huis gekocht
voor 2500 euro, voor de 3000 m2 grond
wordt per jaar 35 euro pacht betaald aan de
staat. In 2007 zal de aanpassing en de opknapbeurt gereed zijn zodat we kunnen beginnen met het project “Zelfstandig Wonen”.

Margot

Laura schrijft aan Stas:
Hoi Stas, beste vriend! Ik heet Laura, ik
ben een meisje. Ik zou je graag een
keer zien. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep
7. Ik ben goed in taal en met mijn handen werken vind ik heel leuk! Ik hou
van paarden tekenen. Beste Stas,
schrijf mij nog eens een brief, dat vind
ik leuk! Is het gezellig op het internaat?
Heb je veel vrienden? Ik wens je veel
plezier. Groetjes,
Laura

Op bezoek in Kalinovka

De aardappels die de kinderen in september
zelf geoogst hebben worden geschild en
naar de keuken gebracht. De schillen gaan
naar de varkens. Elk kind doet corvee, niet
alleen in de keuken, maar ook het opruimen
van de klassen, bedden opmaken, schoonmaken enz.

Door Thieu Dollevoet, manager internationale zaken Fontys OSO

Op zaterdag 18 november 2006 bezochten Paul van Alphen, directeur Sterk In Werk de zogenaamde Koraalgroep, Wim Ketelaars, directeur Saltho
Onderwijs en ikzelf het weeshuis in Kalinovka.
Wij werden vergezeld door Lena Novik,
voorzitster van de oudervereniging
Belapdi in Minsk en Danuta Waslawick,
controller projecten van Belapdi, waaronder het aangevraagde Matra project
door Fontys, Koraalgroep en Belapdi.
De tocht werd gemaakt met een heel
oud busje van Belapdi. Met kunst en
vliegwerk arriveerden we rond kwart
voor drie bij het internaat. Met z’n vijven werden we door de kinderen en de
leiding welkom geheten.
Vervolgens gingen we naar de huishoudklas, waar een goed gevulde dis

op ons stond te wachten. De directeur,
Gennadi Jermak, vertelde ons dat hij
sinds januari 2006 de leiding had. Dit
jaar was er een flinke versterking van
de begeleidende staf gekomen. Allerlei
plannen, met name begeleide kamerbewoning en versterking van de
beroepsopleiding, stonden op de rol.
Na het nuttigen van de lunch werden
we door de directeur rondgeleid. We
bekeken de slaapkamers van jongens
en meisjes, leslokalen en de gymzaal.
Het geheel zag er verzorgd uit, maar
we gingen ervan uit dat we op de beste

plaatsen gekeken hebben. Wat ons
opviel was de geur, hieraan moet nog
gericht gewerkt worden.
Daarna gingen we naar buiten. We
zagen met name de in aanbouw zijnde
kas en de nieuwe stallen voor de koeien, kippen en varkens. Je kon duidelijk
zien dat er ‘ondernemend’ gewerkt werd.
Na dit korte bezoek prezen we de
enthousiaste en ondernemende houding van directeur Gennadi. Ook Lena
Novik en Danuta Waslawick waren zeer
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onder de indruk. Wellicht leidt dit contact tot verdere stappen in een mogelijke toekomstige samenwerking. Na een
stevige handdruk, de wens tot nieuw
contact in Nederland in 2007, namen
we afscheid.
Sterk in Werk en Fontys OSO houden
dit contact graag in stand en we zullen
bekijken wat er aan eventuele projecten gedaan kan worden. Petje af voor
het vele en goede werk dat hier met de
directe
ondersteuning
van
Ria
Schraverus verricht is!

Ook de omgeving van het internaat werd
aangepakt. Om een speelplaats aan te leggen werden boompjes gekapt en de grond
met de hand geëgaliseerd. Een paar palen in
de grond en er ontstond een basketbalveldje en een voetbalveld. De kosten waren “O”.
Alles werd uitgevoerd door de kinderen, hun
opvoeders en leerkrachten.

Het muisje kreeg een staart
Door een lid van Rotary-Club Tilburg-Leydal

Het belangrijkste in het werk van elke pedagogische groep is de professionele ontwikkeling. Het Kopyl schoolinternaat begon met het realiseren
van nieuwe technologieën met het oog op belangrijke ontwikkelingen. Het idee van een Agro-project, dat voorgesteld werd door de president en
bestuurslid van de Stichting Weeshuizen Belarus, Ria Schraverus.
Onze 5 koeien hebben in 2005 allemaal een
kalfje gekregen. Gewoonlijk blijven zij binnen, maar op aanraden van onze adviseur
Jan de Kort werd een buitenhok voor ze
gemaakt.

De jongens hebben zojuist in de stallen
gewerkt en staan in de kantine op hun eten
te wachten. Vooral het werken met de dieren vinden ze fijn, er moest een schema
gemaakt worden wie er in de stallen mocht
werken. In de startperiode waren soms alle
12 leerlingen van de beroepsopleiding de
koeien aan het verzorgen en gaf dat uiteraard problemen.

Toen ik ruim 5 jaar geleden reageerde
op een krantenartikel, kon ik niet vermoeden dat dit muisje zo’n staart zou
krijgen. De mensen die het betrof trouwens ook niet.
Het was het begin van wat nu bekend is
als de Stichting Weeshuizen Belarus.
Contact was snel gelegd. Ze vertelden
over de problemen die de kerncentrale
in Tsjernobyl had veroorzaakt en met
name over de hulp die ze gingen bieden.
Voor hulp is geld nodig en dat was er
niet. Ik zegde toe om te proberen
Rotary-Club Tilburg-Leydal in Oisterwijk
voor dit project warm te krijgen. Bij
de Rotary moest de nodige scepsis
overwonnen worden. Het was ver weg,
problemen door corruptie, niet controleerbaar enz.
Ik was in de gelukkige omstandigheid
om in die beginperiode met mijn
vrouw een bezoek aan Belarus en ook
aan het weeshuis te brengen.
In een totaal verarmde omgeving
keken meer dan 100 paar kinderogen
ons aan. Sommige triest, andere verwachtingsvol en weer andere nieuwsgierig.
Wat kwamen die mijnheer en mevrouw
doen? Voor ons was het al vlug duidelijk. Slechte huisvesting, onvoldoende
voedsel, weinig speelgoed, zeer matige
watervoorziening, geen toekomst en
geen uitzicht op verbetering.
De foto’s gaven, terug in Oisterwijk, de
doorslag. Door TIKIKO, een Tilburgs
kinderkoor, werd een musical opgevoerd. De musical Alice kwam op de
planken in samenwerking met RotaryClub Tilburg-Leydal en het “Wonderland”
voor de kinderen in Belarus kon voor
een gedeelte gerealiseerd worden.
Enkele tienduizenden euro’s vonden
hun weg naar de stichting.
Wij werden op de hoogte gehouden

De opbrengst van de musical “Alice”, opgevoerd door kinderkoor TiKiKo werd besteed aan het bouwen van stallen. Een jaar eerder werd
aan de koeienstal begonnen die nu geheel kon worden afgebouwd.

van de vorderingen en met het realiseren van betere huisvesting, een boerderij, opbrengsten uit eigen landbouwproductie en veeteelt, het opzetten
van een door de overheid gecertificeerd opleidingsprogramma is er weer
hoop.

De bouw van de varkensstal.

Kakkerlakken
Vorig jaar was er een kakkerlakkenplaag in het internaat. Overal zag je
de beesten lopen, geen prettig gezicht als je zit te eten. Alle kinderen
werden voor 4 dagen naar een andere locatie verhuisd en het hele
gebouw werd gespoten tegen deze lastig uit te roeien dieren.

Beginwerkzaamheden van de bouw van de
stallen. In de grond is een betonlaag aangebracht op de plaats waar deze blokken
geplaatst worden.

Kakkerlakken vormen een orde van
insecten die lijken op kevers. Ze kunnen 1 tot 6 centimeter lang worden,
afhankelijk van de soort. Ze zijn meestal bruin tot zwart. Het zijn alleseters, ze
kunnen snel lopen en veel soorten kunnen vliegen. Het zijn taaie dieren en
sommige soorten kunnen 10 tot 14

dagen zonder eten. Ze kunnen zelfs
nog 14 dagen zonder kop doorleven.
Kakkerlakken verspreiden bacteriën en
schimmels en planten zich razendsnel
voort. In een half jaar kan een vrouwtje
200 nakomelingen voortbrengen. Ze
eten vrijwel alles, zelfs hun dode soortgenoten.

Hoop voor de geestelijk en vaak ook
lichamelijk beperkte weeskinderen die
anders geen kant opkonden. Ze zaten
klem in een totalitair systeem waar
voor hen geen plaats was ingeruimd.
Ik ben blij dat we hen, vooral door de
inzet van de Stichting Weeshuizen

Belarus hebben kunnen helpen, maar
er zijn nog zoveel andere weeskinderen
die hulp nodig hebben.
Steun de stichting, ik heb met eigen
ogen kunnen zien hoe goed het geld
wordt besteed.
J.H.

Bijdrage

aan weeskinderen

belangrijk
Door Jos van Doren, voorzitter werkgroep Agro-project
en lid van de Commissie Internationale Samenwerking ZLTO

Toen ik in maart 2005 werd benaderd om een bijdrage te leven aan het
Agroproject van de Stichting Weeshuizen Belarus, heb ik niet lang hoeven na te denken. Het is een van mijn opdrachten in het leven om
beschikbaar te zijn, daar waar hulp nodig is. Niet alleen hier, maar ook
de afgelopen 35 jaar heb ik dit gedaan in Afrika en Kroatië.
Na de start van de groep, werd ik al vrij
snel voorzitter van de werkgroep AgroProject; de werkgroep die de zorgboerderij bij het weeshuis mede gestalte
moet gaan geven.
Graag wil ik mijn kennis en inzet geven
aan dit project, omdat ik het belangrijk
vind, medemensen, maar zeker kinderen een beter leven te gunnen in onze
wereld.
We hebben een fijne werkgroep, waar
we elkaar goed aanvullen en waar voldoende deskundigheid (evt. op afroep),

Trots laten de kinderen het resultaat van de
oogst zien. Door de buis links wordt warm
water vervoerd van de stookschuur naar het
internaat. Vaak lopen ze boven de grond om
kapot vriezen te voorkomen. In de winter
worden ze ingepakt in dekens, asfaltpapier
en stro.

aanwezig is.
De felicitaties bij dit eerste lustrum zijn
terecht; niet voor mij persoonlijk, maar
vooral voor de werkers van het eerste
uur en met name Ria Schraverus.
Binnenkort zal ik mijn bijdrage nog
intenser maken door toe te treden tot
het bestuur van de Stichting en ik hoop
op weg naar het 2e lustrum een bijdrage te kunnen blijven leveren aan
wat meer levensvreugde voor medemensen in Belarus.

Kolchoz
Een kolchoz was een collectieve boerderij ten tijde van de Sovjet-Unie.
Het woord betekent letterlijk vertaald” collectieve huishouding”.

De geboorte van het eerste kalfje.

In de keuken wordt geprobeerd alles zo schoon mogelijk te houden, maar overal zitten kieren en gaten. In de muren zitten scheuren waar deze beesten makkelijk kunnen overleven.
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In tegenstelling tot de sovchoz waar
boeren in staatsdienst werkten, werkten boeren op de kolchoz voor een aandeel in de winst. Zij waren niet in dienst
van de staat of van iemand anders. De
boerderij was eigendom van groepen
samengestelde boeren en van de staat,
een vast inkomen was niet gegaran-

deerd. Een kolchoz moest jaarlijks een
percentage van de producten afstaan
aan de staat tegen een door de staat
vastgestelde prijs.
Tegenwoordig wordt de naam sovchoz
en kolchoz door elkaar gebruikt. De
kolossale boerderijen zijn in de meeste
gevallen van de staat, dus sovchozen.

Weeshuizen Belarus
Door Paul van Alphen, directeur Sterk In Werk bij Saltho in Boxtel

Door onze relatie met Belapdi, een oudervereniging voor kinderen en jongvolwassenen met beperkingen in
Belarus, zijn we in contact gekomen met Ria Schraverus. Informatieuitwisseling was de eerste gedachte
bij de kennismaking. Direct viel het enthousiasme en de gedrevenheid op om de omstandigheden voor de
kinderen van het weeshuis te verbeteren. Opmerkelijk was de insteek om niet vóór maar vooral mét de bewoners en de leiding van het internaat de zaken aan te pakken.
Al vlug bleek dat we graag gebruik wilden maken van elkaars expertise: kennis van Belarus, kennis van de doelgroep, etc. Dit mondde o.a. uit in het
ontmoeten van de moeders van
Belapdi bij hun bezoek aan Nederland
en een deelname van een van de
medewerkers van toenmalig Saltho
aan een bezoek aan het weeshuis in
Wit-Rusland en een bijdrage van
Saltho Mundial aan het project.
In november j.l. hebben we een bezoek
gebracht aan Belapdi in verband met
het mogelijk realiseren van een project
in samenwerking met Fontys OSO.
Tijdens dit bezoek in Minsk hebben we
ook het weeshuis aangedaan.

We zijn bijzonder gastvrij ontvangen
door de directeur en hebben een rondleiding gehad. De enthousiaste woorden
van Ria werden gevuld met beelden.
Beelden die duidelijk maakten dat ze
geweldig veel voortgang hebben geboekt. Beelden die bewondering afdwingen. Beelden die laten zien dat je
door gezamenlijke inspanningen echte
tastbare resultaten kunt boeken in een
omgeving die kansloos en uitzichtloos
leek. De basis is gelegd maar er is nog
veel te doen. De directeur vertelt vol
geestdrift over zijn plannen zoals het
realiseren van betere kamers en wasgelegenheden voor de kinderen, uitbreiding van de veestapel, aanleg van
een winter-/zomerkas en uitbreiding

van het lesmateriaal. Tijdens de rondleiding laat hij zien waar en hoe men
deze wil realiseren. Dat hij, en met hem
de 141 kinderen ondersteuning daarbij
nodig hebben is duidelijk. Dat het met
ondersteuning gaat lukken hebben ze
aangetoond!
Hoe de kinderen het vergaat als zij het
weeshuis verlaten is nog moeilijk vast
te stellen. Sommigen hebben door hun
opleiding in het weeshuis een baan op
een boerderij, van anderen is het mij
nog onduidelijk. Hier ligt een grote zorg
maar wellicht door een goede basis tijdens hun verblijf in het weeshuis geeft
men deze jongeren een betere kans om
hun leven verder op te bouwen.

Emmanuel Wertheimer:

De eerste diepgemeende dank je wel
is misschien nog meer bedwelmend dan de eerste liefde

Het gebied van belangrijke zaken
Door Gennadi Jermak, directeur van het Kopylskaja Hulpverlenend schoolinternaat

Zo is het lot van iemand, die zich zelf
bekommert over onze school. Je
brengt kinderen groot, brengt hen normen en waarden bij, inspireert hen om
leergierig te zijn, je raakt gewend aan
hen en zij aan jou.
Er ontstaat een hechte band. En juist
dan breekt de tijd van afscheid aan. De
kinderen moeten verder gaan op hun
levenspad.
De hulpboerderij bij het internaat
beantwoordt volkomen aan de huidige
ideeën over integratie, schept in het
onderwijssysteem mogelijkheden voor
ontwikkeling, zelfontplooiing en een
beroepsopleiding voor de leerlingen
van het internaat. De hulpboerderij is in
eerste instantie een verbetering van
kwaliteit van het leven van de kinderen,
hun sociale ontwikkeling, kennismaking met de wereld om hen heen, het in
aanraking komen met sociale en sociaal-emotionele invloeden.
De Amerikaanse psycholoog Dale
Carnegie schreef: “Het horen van zijn
voornaam is voor een mens het allerheerlijkste geluid”. Laten we kennis
maken. Laten wij elkaar de hand reiken
ongeacht het grote aantal kilometers
dat ons van elkaar scheidt.
Ik zou mezelf graag voor willen stellen:
Gennadi Nikolajewitsj Jermak, directeur van het Kopyl Algemeen Vormend
Hulpverlenend school-internaat voor
kinderen met een verstandelijke beperking.
Ik was bijzonder dankbaar een uitnodiging te krijgen van de president en
tevens lid van het bestuur van de
Stichting “Weeshuizen Belarus”, Ria
Schraverus, om een artikel te schrijven
voor een speciale uitgave van de stichting ter ondersteuning van ons gezamenlijke idee voor u in het voor mij
onbekende Nederland. Ik kon niet weigeren om een buitengewoon belangrijke reden: de stichting bestaat 5 jaar!
Ik zal buitengewoon blij en dankbaar
zijn als er een groep van gelijkgestemde zielen ontstaat. Dat wil ik al met alle
oprechtheid aan het begin van dit artikel. U ook? De 20e eeuw heeft ons al
laten zien, hoe onvolmaakt de mensenwereld is; internationale conflicten,
een nieuwe golf van oorlogen, ecologische catastrofes en de opkomst van
het terrorisme….
Alles begon immers met een concreet
persoon. Met het vermogen zichzelf in
de hand te houden, verdraagzaamheid te tonen naar de omgeving. Het
grote begint altijd in het klein, met de
problemen van een persoon, van een
gezin.
Waar ligt die drempel, die, indien de

mens hem overschrijdt, hem naar de
weg van het kwade, de agressie,
geweld en wreedheid leidt? Wie en wat
moet ons van deze stap weerhouden?
Hoe moet de mens opgevoed worden
in de geest van barmhartigheid en
goedheid?
Hoe wordt barmhartigheid iets vanzelfsprekends voor een mens?
Vergeef me geachte lezer, dat ik al
zoveel vragen stel aan het begin van
onze kennismaking. Maar we kunnen
niet om deze vragen heen.
Ik op mijn beurt, nodig u uit om antwoorden te zoeken op de door mij
gestelde vragen. Vragen die betrekking
hebben op zeer belangrijke zaken. Het
is geen probleem als ik uw antwoorden
op deze vragen niet kan horen. Ik zal
blij zijn als ik de antwoorden op deze
vragen zelf kan aanschouwen.
Waarom deze belangrijke zaken?
Stelt u zich de situatie voor. Een vrouw,
die bijna niets weet van Wit-Rusland,
reist naar dit land en richt vervolgens
na deze reis een stichting op met de
naam “Stichting Weeshuizen Belarus”.
Om die reden spreek ik haar naam uit
met diepe bewondering – Ria
Schraverus!
Ik hoop daarom, beste lezer, dat u niet
de waarheid probeert te weerleggen,
die luidt: als er ergens in een huis problemen zijn, dan roept men een vrouw
erbij om ze op te lossen.
Ria kwam zelf en, zoals bleek, kwam
niet voor niets. Er ontstond een band:
Wit-Rusland – Nederland. Er ontstond
ruimte voor een gemeenschappelijk
idee, dit noem ik nu het gebied van
belangrijke zaken.

Bij het internaat is er een interessante
en indrukwekkende agroboerderij ontstaan. Er is een koeienstal gebouwd
voor 10 koeien, een kippen- en kalkoenenstal voor 100 en een varkensstal
voor 20 dieren. Stelt u zich voor, een
eigen landbouwbedrijfje bij het internaat! Op het terrein van de agroboerderij komt nog een afdak voor hooi,
een schuur voor opslag van zaden en
een aardappelopslag en in de toekomst
een garage voor de machines.
Dankzij de stichting en haar oprichter
werd er een andere betekenis gegeven
aan de leerdoelen en taken, die in de
praktijk wat actueler zijn voor een
beroepsopleiding. In verband hiermee
werd in 2004 een beroepsopleiding
gestart voor leerlingen, de klassen 10
en 11. De leerlingen kunnen kiezen
voor de specialisaties: veeteelt, groenteteelt en fruitteelt.
Deze aanpak beantwoordt volledig aan
de rechten van ieder kind als het gaat
om het krijgen van goed onderwijs en
het leren van een vak.
Het internaat hecht belang aan het
socialiseren van deze kinderen, aan
hun sociale aanpassing en zelfontplooiing. Wij zijn zozeer betrokken bij
onze leerlingen, dat wij hun slagen in
de maatschappij beschouwen als een
eigen persoonlijk succes. Dit is een
ingewikkeld proces vanuit het oogpunt
van samenwerking met de leerling en
de omringende omgeving. Een van de
positieve zaken van het Agroproject is
het moment van beslissen en handelen
in het leerproces. Dit leidt tot vooruitgang en een positief resultaat.
Wat bedoel ik als ik de termen “beslissen” en “handelen” gebruik?
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Ik sta me zelf even toe een lyrische zijsprong te maken.
Ik betrap me zelf vaak op de gedachte,
dat het is of ik mevrouw Ria Schraverus
al duizend jaar ken, terwijl we elkaar
pas iets meer dan een jaar kennen. Als
we elkaar ontmoeten en we overleg
plegen over allerlei zaken, dan hebben
we dezelfde kijk op de problemen. Het
Agroproject dat Ria begeleidt is voor
onze maatstaven uitgegroeid tot een
complex plan van ondersteuning en
hulp aan onze kinderen op het gebied
van hun ontwikkeling en scholing. Hun
opvoeding en verdere socialisatie komt
voor mijn rekening. Het handelen en
beslissen moet in wederzijdse overeenstemming met elkaar gebeuren.
Het leren van een beroep
Het is moeilijk te zeggen hoe de weg
naar de toekomst van de leerling er uit
gaat zien. Ik kan me echter zeer goed
voorstellen waarom het Agroproject zo
bijzonder belangrijk is. Daarom wordt
er een nieuw onderwijsprogramma
gemaakt dat rekening houdt met de
mogelijkheden van het kind. De uitgangspunten van dit programma zijn:
* de bijzondere behoeften van het kind
om te kunnen werken en leven in de
maatschappij hebben de hoogste
prioriteit
* het kind zal rekening moeten kunnen
houden met de belangen van de
mensen met wie het in de toekomst
zal moeten samenwerken
* de continuïteit van zowel het theoretische als het praktische onderwijsproces zal moeten worden gewaarborgd
* de continuïteit van het proces van
begeleiding zal moeten worden gewaarborgd

Ziektes

De meest voorkomende handicaps
naast een laag IQ zijn: Slecht-ziendheid, botafwijkingen, spraakgebreken, epilepsie, chronische ontstekingen, chronische gastritis, hartfunctiestoornissen, kinderverlamming,
doofheid, Downsyndroom, incontinentie, schildklierkanker, galafwijkingen, waterhoofd, vergroeiing van
de wervelkolom enz.
In internaten komt nogal eens hepatitis (geelzucht) voor. Vaak zijn de
hygiënische omstandigheden naar
onze maatstaven zeer minimaal. Als
140 kinderen van enkele, vaak kapotte toiletten en douches gebruik
moeten maken is dat ook geen wonder. Vaak gaan de kinderen in de
teil! Het is dus verstandig om
ingeënt te worden als je voor langere tijd in het internaat verblijft.

Water
Water wordt opgepompt uit de
grond. Op het terrein staat een
watertoren die voor constante watervoorziening zorgt. Alle bewoners
van de 29 huisjes in Kalinovka moeten gebruik maken van zo’n waterput. Er zijn 4 zandpaden waaraan de
huisjes liggen. In elk straatje staat
een waterput die ’s winters afgedekt
wordt met stro. Enkele malen per
week bij 20-30 graden onder nul kan
men water halen, kleding wassen is
dan bijna niet mogelijk.

Inmiddels stel ik met tevredenheid vast
dat het nu mogelijk is aan de kinderen
hulp te bieden bij hun beroepsoriëntatie en beroepskeuze. De kinderen leren
en werken graag op het boerenbedrijf.
De vakleerkrachten geven hun de
noodzakelijke begeleiding. Het is prettig te weten dat wij de kinderen de
mogelijkheid van “emotioneel comfort” kunnen bieden. Het kind kan zich
nu ontwikkelen naar zelfstandigheid en
leren in de praktijk. Dit ook om te voorkomen dat ernstige problemen kunnen
ontstaan.
Voordat ik dit artikel ging schrijven, heb
ik veel over de titel nagedacht. Ik ben er
nu van overtuigd dat ik die titel niet
toevallig heb uitgekozen. Op ons internaat gebeurt er nu namelijk het allerbelangrijkste in het leven van de leerlingen, namelijk het leren van een beroep.
Met hoogachting voor u, onbekende,
maar voor mij dierbare lezer.

Gennadi Jermak

Ria Schraverus gefotografeerd voor artikel in
maandblad “Linda” over het project in Belarus

Hoe gaan we om met uw geld?
Door Hans Reijnders, lid van het bestuur Stichting Weeshuizen Belarus, speciaal fondsenwerving

De mensen die voor de Stichting Weeshuizen Belarus werken doen dat uit verschillende motieven. De een
doet het omdat hij/zij zich verantwoordelijk voelt voor de zwakken en weerlozen op deze aarde, de ander
doet het doordat men zich emotioneel geraakt voelt door de erbarmelijke omstandigheden waarin kinderen
moeten leven. Er zijn er die handelen uit geloofsovertuiging, er zijn er die het leuk vinden om het te doen of
omdat het gevraagd werd en geen nee gezegd kon worden. Sommigen vinden het hun plicht ten opzichte
van de maatschappij en anderen vinden het een eer bij zo’n organisatie betrokken te zijn. En soms is het een
levensvulling. En dikwijls is het een mengsel van de genoemde motieven en gevoelens. En dat is goed want
zo zijn de mensen. Zo zijn ook wij.
Om ons ideaal te verwezenlijken, om
de kinderen te voeden, te kleden, om –
indien ze de capaciteit daartoe hebben
– een opleiding te geven en voor te
bereiden op het (onder toezicht) zelfstandig functioneren in de maatschappij is geld nodig. Tot nu toe is het ons
gelukt dankzij acties en donaties grote
delen van onze plannen gerealiseerd te
krijgen. We hebben u beloofd dat we
uw geld aan de kinderen zullen besteden. Belofte maakt schuld, zegt men.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij
deze schuld aan u inlossen?
Ik heb hiervoor al aangegeven dat het
werk van de stichting mensenwerk is.
Mensen hebben hun goede kanten en
hun …. minder goede kanten. Soms
zijn mensen laks, lui of zwak. Geld
brengt soms een mens in verleiding
om het ten eigen bate te besteden.
Het is echter onverdraaglijk indien dat
zou gebeuren. Wij hebben er ons
inziens al het mogelijke aangedaan en
zullen al het mogelijke doen om te
voorkomen dat uw geld in verkeerde
zakken verdwijnt. Daarom zijn we niet
goedgelovig en niet goed van vertrouwen. We willen toezicht en controle.
Hoe is het mogelijk van uit Nederland
toezicht en controle uit te oefenen op
de gang van zaken in het weeshuis in
Wit-Rusland, in Belarus? De afstand is
groot. Je gaat er niet zomaar even naar
toe. Het weeshuis ligt in een dorpje en
de verbindingen zijn – op zijn zachts
gezegd – niet optimaal.
Het weeshuis staat onder staatstoezicht en daardoor vinden meerdere
malen per jaar uitgebreide controles
plaats door ambtenaren van het betreffende ministerie. De controles gaan
materieel en formeel erg ver. De controlevoorschriften worden naar de letter uitgevoerd. De voorraden worden
nageteld en nagewogen. De administratieve verantwoording moet op het
gram na en op stuks na kloppen. Elk
onderdeel van de inventaris d.w.z. elke

stoel, kast, bed of apparaat heeft een
nummer. Er wordt gecheckt of alles er
nog is. Als het er niet is moet worden
aangetoond waar het gebleven is,
waarom het weg is uit de ruimte waar
het eerst was. Bijvoorbeeld omdat het
versleten is. Er staan zware straffen op
het meenemen van ook niet meer
bruikbare spullen. Ook al zou je toestemming krijgen van de directie dan is
het toch nog ten strengste verboden.
De controle strekt zich ook uit tot wat er
door de stichting aan goederen wordt
binnen gebracht, zoals winterjacks of
schoeisel.
Ook hebben wij de indruk dat de zorgboerderij als onderdeel van het weeshuis in de overheidscontrole wordt meegenomen. Of voor een deel althans.
Dat zit wel goed zouden we kunnen
concluderen. Verder is er oogtoezicht
door de burgemeester van het dorp en
door de eigenaar van een groot landbouwbedrijf uit Tyrov, de heer Shrub.
Deze man treedt eveneens op als adviseur en doet dat graag. Het kan gezien
worden als een tegenprestatie voor de
enorme hulp die hij heeft gehad bij het
opzetten van zijn bedrijf van het
Nederlandse echtpaar Dankloff. Hij is
deze mensen erg dankbaar en wil
graag iets terug doen. Ria Schraverus –
de oprichtster en drijvende kracht van
de stichting – verblijft drie á vier keer
per jaar voor langere tijd in het weeshuis zodat ook zij met eigen ogen kan
zien hoe het reilt en zeilt. Bovendien
heeft zij telefonisch en met de fax –
soms dagelijks – contact met de directeur van het weeshuis om de lopende
zaken af te handelen.
Ook na deze aanvulling zouden we kunnen concluderen dat het echt wel goed
zit met het besteden van uw geld.
Toch …. toch zijn we niet tevreden. De
zorgboerderij gaat steeds beter ‘draaien’. Door meer opbrengsten dan nodig
is voor eigen gebruik ontstaan goederen- en geldstromen. Met andere woor-

Er is geen moeilijker taak
dan iedereen te bedanken

den: de overschotten van de zorgboerderij kunnen worden verkocht. Het geld
dat hiermee wordt gegenereerd hoort
in de ‘kas’ van het weeshuis. Deze opbrengsten zijn bedoeld om het weeshuis financieel onafhankelijk te maken
van giften. Het weeshuis moet op niet
al te lange termijn zichzelf financieel
kunnen redden.
Maar hoe zorgen we ervoor dat de
opbrengst van de zorgboerderij – in zijn
geheel – wordt ontvangen en de transacties juist en volledig worden geadministreerd? We willen wel bij het weeshuis betrokken blijven om dat wat tot
stand is gebracht te behoeden voor
afbraak en verval. We zijn te rade
gegaan bij een organisatie die er het
beroep van maakt bedrijven en instellingen te controleren. Na een paar inleidende besprekingen is het nu zover dat
Ernst & Young, register accountants, in
de vorm van een afstudeeropdracht
van een van de medewerkers, voor de
zorgboerderij een opzet van een administratieve organisatie ontwerpt. In een
administratieve organisatie worden
controle elementen opgenomen zoals
functiescheiding en gesplitste verantwoordelijkheid voor de goederen- en
de geldstroom. Is deze controle nu waterdicht? Nee, dat niet maar het wordt wel
veel moeilijker om je zelf te bevoordelen omdat de een over de goederen
gaat die geleverd worden en een ander
het geld ontvangt. En degene die de
goederen bewaart en degene die het
geld bewaart wordt gecontroleerd door
weer een ander. Geld lenen uit de kas
en het ‘vergeten terug te leggen’ om
een voorbeeld te noemen kan nu niet
meer zonder medeweten van een ander.
Dit artikel is geschreven om u een
indruk te geven dat wij niet alleen
bevlogen zijn door ons ideaal maar ook
proberen met beide benen op de grond
te blijven staan. Ik hoop daarin geslaagd te zijn. Graag houd ik mij aanbevolen voor kritiek en voor raad.

Vijf jaar - ontvangen, uitgeven
Vijf jaar - geen strijkstok
Vijf jaar - vreugde en verdriet
Vijf jaar - ongerustheid en opluchting
Vijf jaar - spanning en geluk
Na vijf jaar - een boerderij!
Na vijf jaar - 3 opleidingen!
Na vijf jaar - zelfstandig wonen!
Na vijf jaar - gelukkige wezen!
Na vijf jaar - een toekomst!
Na vijf jaar - sponsors, donateurs
Na vijf jaar - voor Belarus
Na vijf jaar - dank lieve mensen
Na vijf jaar - dank voor uw hulp

Gustave le Bon:

Uit je woorden blijkt niet je ware bedoeling, slechts je daden onthullen wat je bedoeling was

Persoonlijke indrukken
bij de Stichting
Weeshuizen Belarus
Door Arie Westeneng

De redacteur van het Brabants Dagblad belde me: “Zeg Arie, kun je
deze week een verhaaltje maken over de Stichting Weeshuizen, er start
een Kerstactie.” Als freelance-journalist mocht ik aan de slag. Het was
eind november (2005), een drukke tijd voor mij als vermogensbeheerder,
mijn ‘echte’ werk, het schrijven doe ik er als liefhebberij bij. Heel eerlijk?
Veel tijd en zin om te gaan interviewen had ik die week niet. Bovendien
had ik bij de supermarkt een bus zien staan voor statiegeld-bonnen.
Was dat de actie? Mijn verwachtingen over de stichting waren niet
hooggespannen.
Een inspirerend gesprek
Mij overkwam wat veel mensen die in
contact komen met Ria Schraverus
ervaren. Tijdens het interview raakte ik
onder de indruk van haar drive en doelgerichtheid. Ook van de professionaliteit en doordachtheid van de werkwijze
van de stichting. In het afgelopen jaar
heb ik gezien hoe Ria allerlei mensen
enthousiast weet te maken voor het
goede werk van de stichting; de muzikanten van een Helvoirtse jazz-band, de
Duinboeren, de kinderen van een kinderkoor, top-bestuurders en ouders en
kinderen in de kraam bij het Helvoirts
weekend.

Geen strijkstok
Ria is zichtbaar blij en dankbaar met
alle acties en aandacht voor de stichting. Ze zit vol plannen om het leven
van de kinderen in Belarus verder te
verbeteren. Bovendien is zij zeer alert
om de kosten zo laag mogelijk te houden, hier geen overhead, geen strijkstok. Na de eerste kennismaking met
de stichting Weeshuizen Belarus volgden nog verschillende ontmoetingen.
Daar waar ik zelf de stichting onder de
aandacht kan brengen, zal ik dat niet
nalaten. Dit is tenslotte een hele mooie
Helvoirtse stichting met een kei van
een initiatiefneemster!

Vragen/opmerkingen: ArieWesteneng@planet.nl

Big Bang in

Belarus
Door Karel Hubée, adviseur van de stichting

Nu ik dit schrijf is het 28 december. Ik realiseer me dat in de traditie van de katholieke kerk deze dag is vernoemd naar de “Onnozele Kinderen”. U weet het wel, de “Onschuldige Kinderen”. De naamgeving is een eerbetoon aan de kinderen van Bethlehem, die volgens het bijbelverhaal door koning Herodus zijn vermoord, nu
2006 jaar geleden.
Wat een tegenstelling tot het werk dat
de Stichting Weeshuizen Belarus om
Onschuldige Kinderen in Belarus een
thuis te geven. Bovendien en vooral
een kans in het leven te geven. Dat
doet deze stichting in 2007 al 5 jaar
lang.
Maar wat stelt 5 jaar eigenlijk voor? Is
dat lang genoeg om als een soort jubileum te vieren? Het heelal bestaat vermoedelijk ruim 13 miljard jaar, de
aarde vermoedelijk ruim 4 miljard jaar.
Wij zijn net aan een nieuw millennium,
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ofwel 1000 jaar begonnen. De jongsten
onder ons zullen er gemiddeld 78 jaar
van meemaken. Wat stelt 5 jaar dan
eigenlijk voor?
Laat ik die 5 jaar dus relateren aan het
leven van de kinderen in het weeshuis
in Kalinovka.
De kinderen leefden 5 jaar geleden in
een koud, oud, verveloos tehuis, zonder veel ontplooiingsmogelijkheden.
Die kinderen leven nu als het ware in
een schitterend eigen heelal, in een
eigen wereld, met kansen op scholing

in de agrarische sector of in een
ambacht. Die voelen warmte, letterlijk
en figuurlijk. Die voelen dat mensen
hier in Nederland aan hen denken en
iets voor ze doen. Die voelen ook dat
de leiding van hun tehuis is geïnspireerd door de mogelijkheden die ze de
kinderen nu kan bieden.
Dat is vooral de grote verdienste van
Ria Schraverus. En in haar kielzog, van
de mensen die met haar meewerken.
En u die dit leest en haar sponsort:
Gaat u er vooral nog jaren mee door!

De (financiële) balans
Door Frans Bijnen, penningmeester

De doelstelling bij de oprichting van de Stichting Weeshuizen Belarus in
september 2001 was zeer ambitieus, kort samengevat: de hulp – om te
beginnen aan één weeshuis – moet resulteren in economische zelfvoorziening van de instelling en levensperspectief voor de wezen. Dus geen
eindeloze financiële hulp in een bodemloze put, maar begeleiden naar
“op eigen benen staan” en perspectief. Een dergelijk project vergt niet
alleen financiële ondersteuning maar ook creativiteit bij het zoeken naar
mogelijkheden om een internaat voor kinderen met een geestelijke beperking met een uitzichtloos bestaan een perspectief te geven én dit
proces voor de toekomst te waarborgen. Een humanitair project met concrete doelstellingen, dat was mijn motivatie voor deelname in het bestuur.
Het ziet er naar uit dat in de loop van
2007, na ruim 5 jaar, de doelstelling
voor het Kopylskaja Skola Internaat
gerealiseerd wordt. Dan heeft dit weeshuis een behoorlijke accommodatie
(eerste hulp), een boerderij (zelfvoorziening) en een veelzijdige opleidingsfaciliteit (perspectief). De boerderij
geeft een economische basis aan de
zelfstandigheid en is tevens een praktijk voor delen van de opleiding. Het
internaat heeft dan een “humanitair”
niveau, is selfsupporting en de leerlingen hebben nadat zij op 20-jarige leeftijd het internaat (moeten) verlaten
door de genoten opleiding een per-

spectief voor de toekomst. De opzet en
de uitvoering van het project is inmiddels zo succesvol dat het de aandacht
en steun van de Wit-Russische overheid heeft. Het is een “voorbeeldproject” geworden.
De zaken die m.i. hebben bijgedragen
aan het succes van het project: de
tomeloze inzet van de initiatiefneemster, de creativiteit in de opzet en uitwerking van het project, de inzet van de
medewerkers van het weeshuis met de
ondersteuning die zij daarbij kregen, en
tenslotte (niet het minst) de financiële
en materiële bijdragen van de vele
sponsors.

De totale financiële ondersteuning zal in de loop van 2007 uitkomen op circa
€ 400.000 !!! Deze ondersteuning kan grofweg over vier categorieën worden
verdeeld:
1. De “eerste hulp”, vooral in de beginfase en vooral gericht op een
verbetering van de levensomstandigheden (verwarming, sanitair, kleding e.d.) Hieraan is door de stichting circa € 30.000 besteed en er zijn
daarnaast enkele “vrachten” met geschonken hulpgoederen overgebracht.
2. Het Agroproject: de zorgboerderij en opleidingsfaciliteit. Dit project
wordt medio 2007 afgerond. Hieraan is ruim € 260.000 besteed, welk
bedrag voor het grootste deel gefinancierd is in samenwerking met
Wilde Ganzen. Deze samenwerking houdt in dat de door de stichting
gerealiseerde schenkingen door Wilde Ganzen worden voorzien van
een bonus (in de praktijk gemiddeld circa 50%). De lokale overheid
heeft 46 ha weide- en landbouwgrond geschonken. De belangrijkste
resultaten: stallen, landbouwwerktuigen, fruittuin, kweekkas, vee kortom: de boerderij.
3. Het Agro-Socioplan: een uitbreiding van de opleidingsfaciliteiten
en de opzet daarin van een regionale functie. Dit project zal in 2007
worden gerealiseerd. De begroting is circa € 100.000, waarvan het
dekkingsplan nagenoeg rond is.
4. Nazorg. Het (boerderij) ritme van jaarlijkse opbrengsten vergt
enige aanloop ook in financiële zin. Voordat geoogst kan worden
moet het land worden bewerkt, bemest en ingezaaid. Het vee moet
worden verzorgd voordat melk en vlees kunnen worden verkregen.
Dat zal niet meteen volledig op eigen kracht kunnen.

Hulp een liefhebberij
Door Maarten de Vries, voormalig directeur van de Wilde Ganzen

In 2005 nam ik afscheid van Wilde Ganzen en zoals ik heb geleerd, behoor je nog een boom te planten op de
vooravond van je afscheid. Dat is natuurlijk symbolisch bedoeld en daarom werden in dat jaar nog verschillende nieuwe initiatieven genomen. Een daarvan was de organisatie van een ontmoetingsdag voor particulieren in ons land die zelf een ontwikkelingsproject hebben opgezet. Wij deden dat al eerder maar in dat jaar
werd dat voor het eerst gedaan in samenwerking met de Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, NCDO. Er was op 500 mensen gerekend. Het aantal inschrijvingen steeg zo snel dat nieuwe inschrijvers moesten worden teleurgesteld. Meer dan 750 mensen kwamen er
uiteindelijk op deze dag.
Lange tijd werd op zulke actievoerders
wat neergekeken door de professionele
ontwikkelingswerkers. De redenering
was ongeveer als volgt. Ontwikkeling is
een plicht die voortvloeit uit de sociale
en culturele mensenrechten. Dat is een
serieuze zaak. Vandaar dat het alleen
door deskundigen moet worden gedaan
want alleen professionals zouden
weten hoe dit probleem kan worden
opgelost. Goedwillende vrijwilligers
kunnen dat zeker niet. Immers, die
maken van het leed in de wereld een
particulier object waarbij zij de ontwikkelingslanden zien als bestemmingen
voor een alternatieve vakantie. De deskundigen bestempelen die projecten
dan ook als uit de hand gelopen hobby's. Een leuke reden om een braderie,
een benefiet concert of een loterij te
organiseren. Neen, hulp kan geen liefhebberij zijn.
Mijn ervaring met “goedwillende vrijwilligers” is echter een heel andere.
Meer dan vijftien jaar geleden voorzag
ik dat de Westerse samenleving snel
veranderde. Een van de veranderingen
was dat beter opgeleide mensen na
hun pensionering niet achter de geraniums zouden gaan zitten. Die mensen
zouden allerlei verre landen gaan bezoeken maar zouden er niet alleen zonnige stranden en palmbomen maar ook
de armoede en de achterstanden zien.

Zij zouden dan geen andere ambities
meer hebben dan de mensen die zij
hadden ontmoet met hun kennis en
ervaring te helpen. Dat maakt hen tot
een vrijwilliger, een amateur als u wilt.
Maar doordat zij met hun eigen kennis
en ervaring iets positiefs zouden doen,
gaan zij daardoor echte leemtes opvullen in de plannen van kleinschalige
organisaties ginds. Die hulp zou dus
veel professioneler worden dan in het
verleden. De hulp zou veranderen van
"kofferbakhulp” in "planmatige samenwerking" met partners ginds. Ik heb
gelijk gehad.
Daarom ben ik blij dat Wilde Ganzen
die actievoerders zijn gaan steunen.
Samen met NCDO heeft zij daarbij pioniersarbeid verricht. Al meer dan vijftien jaar ondersteunt Wilde Ganzen
hen met raad, daad en baat. Wilde
Ganzen had toen geen grootse vergezichten. Onze doelstellingen waren
aardser en realistischer: de reparatie
van een dak, de inrichting van een
school, de aankoop van een trekker. Wij
geloofden dat met vele kleine, concrete
stappen meer bereikt zou worden dan
met dromen over het behalen van
Millennium Doelstellingen. Zulke dromen zijn de relicten van de romantische White Men´s Burden. Inmiddels
weten wij dat het najagen van zulke
dromen, menig ontwikkelingsland een
nachtmerrie heeft bezorgd.

De actievoerders zijn ook voor de
Nederlandse samenleving van groot
belang. Grote tv acties en prachtige
reportages geven vaak de illusie dat de
problemen van mensen in andere landen snel opgelost kunnen worden. Ook
dat behoort tot de romantiek van het
schouwspel. Van het veilige toekijken
op de bank, hoe Vips op tv de nood de
wereld uit helpen. De hulp aan verre
vrienden van actievoerders is concreet.
Daar blijft het niet bij mooie woorden.
Zo worden verre vrienden ook bekenden voor de buren, de familieleden en
de kennissen. Zo wordt de wereld werkelijk een dorp. Zij worden vrienden en
delen hun goede en kwade dagen met
elkaar. Wie durft dan nog te zeggen dat
verre hulp geen liefhebberij mag zijn?
Een van deze vele voorbeelden is de
Stichting Weeshuizen Belarus. U wist
allang waarom deze goede wijn geen
krans verdient. Toch is leuk om in deze
jubileumkrant terug te kijken op al die
vele kleine stappen die gezet zijn op de
lange weg naar verbetering. Het doel is
nog lang niet bereikt, zij rekenen daarom ook in de toekomst op uw steun.
(White Man’s Burden: Geschreven door dichter/schrijver R. Kipling. Onder de term White
Man’s Burden werd verstaan de morele verplichting van de blanke mens om de zwarte
of gekleurde medemens te verheffen en uit
zijn staat van onwetendheid te halen door
ze te onderwijzen etc.)

Marcus Aurelius:

Denk niet zozeer over wat je ontbreekt als wel over wat je hebt

De donateurs en initiatiefnemers mogen trots zijn op het bereikte resultaat.

ncdo
Uit de voorlichtingsbrief van het NCDO:
Veel mensen in Nederland zetten zich
in voor ontwikkelingslanden. Meestal
georganiseerd in plaatselijke groepen
en organisaties proberen ze – samen
met projectpartners in ontwikkelingslanden – projecten van de grond te tillen. Om deze initiatieven te ondersteunen is het programma Kleinschalige
plaatselijke Activiteiten (KPA) in het
leven geroepen. Dit programma wordt
uitgevoerd door het NCDO, de
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Een belangrijk criterium is
dat het project uiteindelijk ook los van
een bijdrage uit Nederland moet kunnen voortbestaan. Het uitgangspunt
hierbij is dat een structurele en duurzame aanpak van projecten belangrijk is

Kinderen van mijn leeftijd
Door Bauke van der Sande, 15 jaar

Het begon allemaal toen mijn moeder iets op moest halen bij Ria
Schraverus. Ik ging die avond even mee naar binnen en daar werd ik
meteen enthousiast gemaakt door Ria. Ik heb met een vriendin samen
geld opgehaald op de Kerstmarkt in Haaren door Cd’s en lotjes te verkopen. Ik haalde geld op voor de stichting; een stichting voor gehandicapte weeskinderen in Wit-Rusland.
Als ik zie hoeveel geld wij in Nederland
uitgeven aan eten, mooie kleren en
andere luxe, vind ik dat er best ook wat
geld uitgegeven mag worden aan kinderen van mijn leeftijd die het allemaal
niet zo leuk hebben. Die geen familie
meer hebben en een handicap hebben
en daarbij ook nog eens weinig speelgoed, kleren etc. Het lijkt me leuk en
goed nog eens mee te doen met zo’n
soort actie.
Als mensen zich inzetten voor die kin-

deren en er geld voor geven, denk ik
dat de kinderen een veel prettiger
bestaan leiden en zich minder zorgen
hoeven te maken over de kou, het eten
en bijvoorbeeld kleren. Ik zou hen willen vragen: “zijn jullie gelukkiger sinds
de stichting Belarus bestaat en hebben
jullie er al veel van gemerkt?”
Ik denk dat ik weer met een actie meedoe omdat ik het een goed doel vind
waar veel voor gedaan mag worden!

In december 2006 werd een Kerstactie
gehouden in Haaren. Behalve Bauke deden
nog 4 jongelui mee. Om de beurt verkleedden de jongens zich als Kerstman en haalden geld op. De meisjes verkochten worstenbroodjes, cd’s en lootjes.
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voor succesvolle ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat een project
gedragen moet worden door de bevolking en instanties ter plekke. De NCDO
vindt het belangrijk dat er aandacht is
voor de specifieke gevolgen van het
project voor de positie van mannen en
vrouwen. Het project werkt bij voorkeur direct of indirect inkomensverhogend voor de doelgroep.
Note: In 2006 heeft de NCDO een subsidie
verleend aan ons project. De NCDO wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.

Wilde Ganzen
Wilde Ganzen werkt, vanuit een oecumenische inspiratie, aan de verbetering
van de leefsituatie van kansarmen in de
wereld en ondersteunt fondsenwervende acties in Nederland voor concrete
en veelal kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden en in Midden en Oost
Europa. Oecumene betekent voor ons
de zorg voor de gehele bewoonde wereld zonder onderscheid naar religie,
taal, ras of geaardheid.

jecten waarvoor kleine verenigingen,
stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven. Voor ieder project moet er in Nederland dus een persoon of organisatie zijn die zich voor
het inzamelen van de benodigde fondsen voor het project inzet. Wilde Ganzen
vermeerdert deze geworven fondsen
door een premie aan het netto actieresultaat toe te voegen, zodat het project uitgevoerd kan worden.

Hoe
Wilde Ganzen probeert dit doel te
bereiken door samen met partners
fondsen te werven voor kleinschalige,
concrete projecten. Bovendien vindt
fondsenwerving plaats door middel
van een wekelijkse oproep via de
Stichting Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON). Dat gebeurt al sinds 1957
op de radio en sinds 1973 op de televisie voor ongeveer tien procent van de
projecten. Jaarlijks steunt Wilde Ganzen
rond de 500 projecten. Sinds enkele
jaren steunt Wilde Ganzen alleen pro-

Note: Al 3 jaar lang steunt de Wilde Ganzen
ons project. In 2006 samen met de NCDO,
zij zorgden tezamen voor een ruime verdubbeling van de door de stichting gehouden
acties.

Uitvoerend Comité van het
Departement van Onderwijs
Geachte mevrouw Maria Elisabeth Schraverus,
Geachte leden van het bestuur van de stichting “Weeshuizen Belarus”,

Het belangrijkste doel van dit onderwijsproject is weeskinderen met een
geestelijke handicap voor te bereiden
op een zelfstandig leven. Daarnaast
wordt door middel van sociale scholing
en een beroepsopleiding bevorderd
dat deze leerlingen na hun opleiding in
de maatschappij kunnen integreren.
Dit onderwijs is gericht op de persoonlijke vorming van de kinderen en houdt
rekening met de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de leerlingen
bij het uitstippelen van hun verdere
levenspad. De aanpak van het Kopylskaja Skola internaat heeft als didactisch uitgangspunt: “Ieder kind kan iets
leren”.
De praktijk heeft uitgewezen, dat scholing en opvoeding van kinderen in een
internaat niet altijd geheel aan de eisen
voldoet voor de vorming van belangrijke eigenschappen die je in het leven
nodig hebt zoals: zelfstandigheid, het
zorgen voor je eigen bestaan door middel van werk, communicatie en het
concretiseren van mogelijkheden in het
leven.
Je kunt zeggen dat het opbouwen van
een eigen leven en een gezinsleven bij
wezen een extra punt van aandacht is.
Dit vereist een bijzondere aanpak in
scholing.
Het initiatief van Ria Schraverus, het
Agro-project op het Kopylskaja Skola

internaat geeft de weeskinderen deze
zelfstandigheid en de mogelijkheid om
een eigen leven op te bouwen buiten
het internaat.
In het jubileumjaar van de Stichting
Weeshuizen Belarus is het goed om te
benadrukken dat het project met succes uitgevoerd wordt en reële toekomstperspectieven heeft.
In het verschiet ligt het plan “AgroSocio-Project” dat naar de mening van
het internaat en het Departement nog
breder van opzet is en ongetwijfeld
zeer actueel is voor soortgelijke internaten. De originaliteit en de omvang
van dit nieuwe project kunnen zeer
belangrijke ervaringen opleveren voor
de praktische aanpak van de integratie
van leerlingen met een handicap in de
maatschappij.
Ons verbindt niet alleen het idee, maar
ook het optimisme dat ons overtuiging
geeft naar de toekomst. Wij worden
niet alleen door onze overtuiging over
het welslagen van dit idee verbonden
maar ook door ons optimisme over de
toekomst voor deze kinderen.

Ik wil u allen graag bedanken voor de
samenwerking en voor de belangrijke
humanitaire en charitatieve inbreng in
de ontwikkeling van het Kopylskaja
Skola internaat in het district Minsk,
Wit-Rusland.
Plaatsvervangend voorzitter van het
Uitvoerend Comité van het Departement van Onderwijs, District Minsk
N.P. Koelesh

Voorzitter
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Secretaris
Lid
Lid

Comité van Aanbeveling
Prof. Ir. Wim Dik
Hoogleraar TU Delft en
vml. voorzitter Raad van Bestuur KPN
Wieteke van Dort
Actrice, zangeres, beeldend kunstenaar en auteur
Ir. Karel Hubée
Vml. vice-voorzitter Raad van Bestuur Philips Electronics
Joop Janssen R.A
Vml. voorzitter Raad van Bestuur Heijmans N.V.
Frans Ronnes
Burgemeester van de gemeente Haaren
Mr. Charles Witlox
Notaris te Haaren
Prof.Dr.Gery
v.Veldhoven
Vml. voorzitter College van Bestuur KUB Tilburg
Maarten de Vries
Vml. Directeur van de Wilde Ganzen
Overige functies
Victoria Chachol
Wilbert Heisterkamp
Ir. Karel Hubée
Gerard Schraverus
Mr. Charles Witlox

Tolk-vertaler Russisch
Tolk-vertaler Russisch
Algemeen adviseur
Adviseur Agro-project
Notaris

Commissie Fondsenwerving
Voorzitter
Drs. Hans Reijnders
Dominique Venrooy
Lid
Ria Schraverus
Lid
CommissieAgro-project
Jos van Doren
Paul van Alphen
Netty Dankloff
Frank Dankloff
Ad verhoeven
Thieu Dollevoet
Peter van der Baan
Ria Schraverus

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Organisatie
ZLTO
Saltho/Sterk in Werk
PUM/SRK de Kempen
PUM/SRK de Kempen
Overlegplatvorm Duinboeren
Fontys Hogeschool
Hogere Agrarische School
Bestuurslid SWB

Uitvoerend specialist in Belarus
Beleidsadviseur Onderzoek en
Marc Jansen
Ontwikkeling van het Pedagogisch Centrum Brabant
Jan de Kort
Melkveehouder
Frank en Netty Dankloff Adviseurs landbouw
Mixael Shrub
Adviseur landbouw/veeteelt Tyrov

Namen noemen

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

Ik wens jullie, Ria Schraverus en het
bestuur van de stichting, vrede, bloei,
gezondheid en voorspoed.

Comité van aanbeveling
Bestuur
Mr. Paul van Dam
Drs. Frans Bijnen
Ria Schraverus
Hans Reijnders
Jos van Doren

William Shakespaere:

In een aantal artikelen in deze krant wordt mijn naam veelvuldig genoemd. Ik wil
er nadrukkelijk op wijzen dat de eer aan ons allen toekomt, aan de donateurs
en sponsors, aan iedereen die op enigerlei wijze ons project heeft gesteund.
Een aantal stichtingen en bedrijven willen niet bij naam worden genoemd en
dat respecteren wij. Om een lijn te trekken doen wij dat helemaal niet. In de artikelen voorkomende namen komen volledig voor rekening van de schrijvers.

Wit-Rusland meer dan 5x Nederland
Belarus is opgedeeld in 6 provincies, oblasten genoemd. De oblasten zijn onderverdeeld in rayons. Belarus
grenst aan Letland, Litouwen, Polen, Rusland en de Oekraïne. Een groot deel bestaat uit glooiende laagvlakten, waardoor de Dnepr, de Dvina en de Neman rivieren stromen. Meer dan een derde van het land bestaat
uit veen en andere moerassige gebieden vooral in het gebied van de rivier de Pripyat in het zuiden.
Er wonen iets meer dan 10 miljoen mensen. Er worden twee talen gesproken,
Russisch en Wit-Russisch. Alle vormen
van onderwijs worden in het Russisch
gegeven, slechts 1 of 2 uur per week
krijgen leerlingen les in Wit-Russisch.
Men kent vele religies, zoals WitRussisch-Orthodox, Russisch Orthodox,
Rooms- en Grieks-Katholiek, er zijn
Protestanten, Joden en Moslims.
Ongeveer 80% van de industrie is in
handen van de staat, de banken die na
de onafhankelijkheid geprivatiseerd

waren zijn onder President Loekasjenko
gerenationaliseerd. De economie is
voor een groot deel afhankelijk van
Russische subsidies.
Veen is het kostbaarste mineraal en
wordt gebruikt voor brandstof, mest en
in de chemische industrie. Belarus
heeft bodemlagen zand, kalk, dolomiet,
fosfor en kalium. Bossen bedekken een
derde van het land. Er worden aardappels, vlas, rogge, haver, hennep, suikerbieten en tarwe verbouwd, melk- en
vleeskoeien, varkens en kippen gefokt.

Belarus heeft slechts een kleine reserve
petroleum en gas en importeert dat
hoofdzakelijk uit Rusland.
De voornaamste industrie is de productie van tractors en trucks, de grootste
afnemers zijn Rusland, Oekraïne, Polen
en Duitsland. Ook in Nederland kent
bijna elke boer de Belarus tractor. De
nucleaire ramp van 26 april 1986, net
over de grens in de Oekraïne had desastreuze gevolgen voor de landbouw.
Vele dorpen werden geëvacueerd, niet
alleen de evacuatie maar ook de medische kosten waren enorm, ook nu nog.

Stichting Weeshuizen

Belarus

Donaties

U kunt ons helpen door donateur van de stichting te worden voor een door u zelf te bepalen bedrag. U ontvangt dan minimaal 2 x per jaar een nieuwsbrief waarin u uitgebreid op de hoogte gehouden wordt van de
ontwikkelingen in Belarus.
Ik schenk een bedrag van

euro per jaar.

U kunt een eenmalige automatische donatie doen.
Ik schenk een eenmalig bedrag van

euro.

Ik machtig de Stichting Weeshuizen Belarus om
dit bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

Ik machtig de Stichting Weeshuizen Belarus om
dit bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

Naam

Naam

Adres en postcode

Adres en postcode

Bank en rekeningnummer

Bank en rekeningnummer

Handtekening

Handtekening

*Als u zelf een bedrag overmaakt naar het rekeningnummer van de stichting hebben wij geen adresgegevens van u. In
verband met de wet op de privacy geeft de bank die niet vrij. Wilt u wel een nieuwsbrief ontvangen en doorgeven dat u
een donatie heeft gedaan, laat het ons dan weten door middel van een briefje of e-mail.
Steun het werk van de Stichting Weeshuizen Belarus
Rekening 12 11 44 615
Postadres: Torenstraat 57, 5268 AS Helvoirt
Website: www.weeshuizenbelarus.nl
E.mail: info@weeshuizenbelarus.nl

Ria Schraverus
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Gedurende drie jaar werkt de stichting
“Weeshuizen Belarus” inmiddels zeer
vruchtbaar samen met het Kopylskaja
Skola internaat in het kader van het
Agro-project, een onderwijsproject dat
goedgekeurd is door het Uitvoerend
Comité van het Departement van
Onderwijs, District Minsk.

