Goedemorgen dames en heren,
Mijn naam is Ria Schraverus, voor velen van u welbekend.
Ik wil u eerst het Nederlandse projectteam voorstellen: Wim Ketelaars, Thieu Dollevoet,
Gerbrand Heijting, Huub van de Mortel, Jos Kienhuis, Gerard Schraverus en de tolken
Wilbert Heisterkamp en Sander Bos.
18 jaar geleden bezocht ik voor de eerste keer Belarus. In Nagornoe zag ik omstandigheden
waarin gehandicapte weeskinderen leefden en ben daar toen erg van geschrokken. Dat was
de reden waarom ik Stichting Weeshuizen Belarus heb opgericht. Ten eerste om op korte
termijn de levensbehoeften van kinderen te verbeteren en ten tweede op langere termijn te
zorgen voor hun maatschappelijke en economische verzelfstandiging.
Toen het internaat in Nagornoe werd gesloten werd in overleg met mevrouw Danilevitsj,
directeur van het Uitvoerend comité en Parlementslid mevrouw Gudaja, het Kopylskaja
school-internaat gekozen om ons werk voor te zetten.
Al onze projecten werden voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met
overheidsinstanties en directies van instellingen in Belarus.
In Nederland waren vele specialisten betrokken bij de voorbereiding en praktijkuitvoering.
Ook na uitvoering van de projecten bleef nazorg en specialistische hulp mogelijk.
In 16 jaar tijd werden in Kalinovka vele projecten uitgevoerd zoals het verbeteren van
speciaal onderwijs. Schoolklassen werden ingericht met nieuw meubilair en er werden
leermaterialen aangeschaft.
Tegelijkertijd waren we bezig met de uitvoering van het Agro-Socio-Project, een project dat
tien jaar uitvoering nodig had.
Dit werk is in drie fase uitgevoerd.
In de eerste fase realiseerden we een boerderij van 80 hectare, waarvoor we twee tractoren
en alle mogelijke landbouwmachines kochten. We financierden stallen voor koeien, varkens

en kleinvee. Er werden schuren gebouwd om oogsten op te slaan en een garage om
voertuigen te stallen.
De opbrengst van de boerderij is bedoeld voor eigen voedselvoorziening en verkoop van
producten voor instandhouding van de boerderij.
Tweede fase was de opzet van aangepaste professionele opleidingen in Kalinovka voor
jongeren van 16-19 jaar te weten: veeteelt, groente- en fruitteelt. De opleidingen werden
gelegaliseerd door het Ministerie van Onderwijs.
Tijdens de derde fase werden drie huizen gebouwd voor het project ‘Zelfstandig leren
wonen’, gesponsord door individuele sponsors en bedrijven in Nederland, subsidies van de
Nederlandse regering en de Belarussische overheid.
In die huizen leren jongeren onder begeleiding zelfstandig wonen.
Naast deze projecten, die in Kalinovka werden uitgevoerd realiseerden we:
§

Aangepaste cursussen waarin kinderen leren omgaan met geld

§

11 professionele opleidingen in Kalinovka Gorodeja, Rudensk, Zdanovitsji en Molodjetsni.

§

We richtten 2 volledige computerklassen in, in twee scholen

§

We voerden een onderwijsproject uit in Tsjerwin

§

Het Crisiscentrum (Prioet) in Kopyl werd verbouwd, ingericht met meubilair en voorzien van
speelgoed en leermaterialen.

§

We kochten computers en materialen voor het dagcentrum in Kopyl.

§

De kraamafdeling en operatiekamer in het ziekenhuis van Soligorsk werd verbouwd en
volledig ingericht met couveuses, echoapparatuur, beademingsapparatuur en nog veel meer
Belangrijk waren de bezoeken aan Nederland door directeuren van het Uitvoerend Comité,
professor van de pedagogische universiteit Maxima Tanka, directeuren en pedagogen van
scholen en hoofden Onderwijs van de Raispolkoms Kopyl en Tsjerwin. We bezochten alle
mogelijke vormen van onderwijs en speciaal onderwijs, bezochten bedrijven en
werkplaatsen waar jongeren met beperkingen stage deden en werkten. Dit jaar kwamen 7
vertegenwoordigers van scholen en de Pedagogische universiteit naar Nederland voor
cursussen in verband met het project Arbeidstoeleiding.

De Belarussische overheid werd op lokaal, regionaal en landelijk niveau betrokken bij onze
projecten. Men verleende hulp, gaf subsidies, bekostigde personeel, zorgde voor onderhoud
van gebouwen en levensonderhoud van de kinderen.
Hierdoor worden onze projecten na realisatie in stand gehouden.
Het Kopylskaja school-internaat diende als voorbeeld, de school die gedoemd was
opgeheven te worden, heeft in de afgelopen 16 jaar een geweldige ontwikkeling
doorgemaakt.
Vijf jaar geleden werd in Kalinovka een bijeenkomst gehouden ter ere van het tienjarig
jubileum Agro-Socio-Project waarbij diverse instanties aanwezig waren waaronder ministerie
en de vice-gouveneur.
Geconstateerd werd dat jongeren die toen het internaat verlieten, beter voorbereid de
samenleving betraden dan jongeren van 10 jaar daarvoor.
Deze constatering vormde de basis voor een vervolgstap, een nieuw project:
Arbeidstoeleiding.
Daarvoor werd een overeenkomst getekend door:
Ministerie van Onderwijs
Uitvoerend comité district Minsk
Hoofd afdeling onderwijs rayon Kopyl
Hoofd afdeling onderwijs rayon Nesvizh
Hoofd afdeling onderwijs rayon Puchovichi
En Stichting Weeshuizen Belarus
De Pedagogische Universiteit in Minsk vormt een belangrijke factor bij dit project.
De universiteit is nauw betrokken op het gebied van toetsontwikkeling en nascholing voor
leerkrachten en pedagogen.
Dit project is in 2015 gestart en wordt vandaag officieel afgesloten.
Maar… mocht er in de toekomst vraag zijn naar ondersteuning op specifieke
kennisgebieden, dan zullen wij u graag blijven steunen.

Namens het bestuur van Stichting Weeshuizen Belarus wil ik, behalve alle Belarussische
aanwezigen, onze donateurs, sponsoren en met name de specialisten die ons hebben
geholpen bij de voorbereiding en uitvoering van dit project, bedanken voor hun belangeloze
inzet die dit project mogelijk heeft gemaakt.
Ik wens u allen een mooie en leerzame dag toe

Ria Schraverus
Voorzitter en oprichter van de Stichting Weeshuizen Belarus

