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Tsjernobyl zullen we nooit vergeten 
 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw besloot de regering van de toenmalige Sovjet-
Unie een kerncentrale te bouwen bij het plaatsje Tsjernobyl in Oekraïne. Tijdens een 
veiligheidsexperiment werden fouten gemaakt met gigantische explosies als gevolg. 
Brandweerlieden waren niet beschermd tegen de straling en immense hitte van 2500 
graden Celsius. Helikopters stortten zand en klei in de brandende krater, gevolgd door 
tonnen lood, dolomiet en borium. Radioactief geladen wolken dreven richting Mos-
kou waar toen 8.5 miljoen mensen woonden. President Gorbatsjov nam het besluit de 
stad te beschermen ten koste van de bevolking in Belarus. Vliegtuigen stortten che-
mische stoffen uit boven de wolken waardoor kunstmatig opgewekte radioactieve 
regen neerdaalde op dorpen en steden in een groot gedeelte van Belarus. 
Het Internationaal Hoger Sacharovcollege voor radio-ecologie gaf in 1992 onthut-
sende cijfers vrij: drie dagen na de ramp werden radioactieve wolken geregistreerd in 
Polen, Duitsland, Oostenrijk en Roemenië; op 30 april in Zwitserland en Noord-Italië; 
op 2 mei in Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië en Noord-Griekenland; op 
3 mei in Israël, Koeweit en Turkije. Gasvormige, vluchtige stoffen verspreidden zich 
wereldwijd in de hogere luchtlagen die op 2 mei worden gemeten in Japan, op 4 mei 
in China, op 5 mei in India en op 5 en 6 mei in de VS en Canada. 
 

 
Voorwoord 

 

Dit jaar werden werkten we verder aan 
de professionalisering van beroepsoplei-
dingen voor jongeren met een beperking. 
Met succes  werden zes projecten uitge-
voerd. In maart kwamen vertegenwoor-
digers van het ministerie en departement 
van Onderwijs naar Nederland om diver-
se vormen van ons regulier- en speciaal 
onderwijs te bezoeken. Tevens waren we 
in Boxtel te gast bij arbeidsvoorziening 
de Dommel en werkplaatsen voor dag-
besteding van Cello Brabantzorg. 
Over deze en andere onderwerpen kunt u 
lezen in de 19e nieuwsbrief die jaarlijks 
verschijnt. Mede namens bestuursleden 
Jos van Doren en Martin Spierings wil 
ik u allen hartelijk danken voor de steun 
die wij ook dit jaar weer van u mochten 
ontvangen. Bent u nog geen donateur of 
wilt u een volmacht invullen dat belas-
tingvoordeel geeft, bel dan telefoon-
nummer 06-41216763 of mail naar 
info@weeshuizenbelarus.nl 
 

Ria  Schraverus, voorzitter/secretaris  
++++++++++++++++++++ 

Dit jaar werd Nikolaj Borisevitsj benoemd tot Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa-
deur van de Republiek Belarus  in het Koninkrijk der Nederlanden. Zijn geloofsbrieven 
werden aanvaard door koning Willem Alexander. 
 

De diplomatieke betrekkingen tussen Belarus en het Koninkrijk der Nederlanden bestaan 
sinds 1992. In 1993 werd een consulaat geopend in de ambassade van Rusland dat werd 
geleid door de heer Astapenko. In 1996 werd de oprichting van de ambassade een feit met 
als eerste gevolmachtigd ambassadeur Gerasimimov met wie we voor de eerste keer contact 
hadden in 2002, precies een jaar na oprichting van de stichting. In 2008 volgde Elena 
Gritsenko hem op, met wie we uitstekend contacten onderhielden. Dit jaar werd zij, evenals 
de politiek counselor en de consul vervangen door nieuwe mensen. In september maakten 
we kennis met de nieuwe ambassadeur en de consul. Het korte gesprek, dat uiterst prettig 
verliep leidde tot de uitnodiging voor een tweede ontmoeting. Het ziet er naar uit dat de 
samenwerking met de nieuwe ambassadeur perspectieven biedt voor de toekomst. 

Den Haag: Nieuwe ambassadeur Nikolaj Nikolaevitsj Borisevitsj 
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Wanneer je verdrietig bent 
kijk dan opnieuw in je hart 

en zie dat je huilt 
om wat je vreugde schonk 
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Dank aan alle goede gevers en aan het 
bestuur van de Boekenmarkt te Helvoirt. 
Dank zij hen konden we nieuwe zeugen  
aanschaffen. De eerste biggen: 
 
   

 

Hulp na varkenspest 

Project Ivenjets 
 

Het Ivenjets internaat ligt in het district 
van Minsk. Er wonen ruim 100 kinderen in 
de leeftijd van 7 tot 18 jaar. Zij hebben 
lichamelijke en/of verstandelijke beper-
kingen, het overgrote deel van hen is ge-
bonden aan rolstoelen. Tijdens ons eerste 
bezoek aan dit internaat waren er uiterst 
beperkte middelen aanwezig waardoor het 
moeilijk was om deze kinderen goed te 
onderwijzen. Dit jaar konden we voor een 
aantal klassen schoolborden aanschaffen. 
Veel kinderen hebben vergroeiingen aan de 
handen waardoor ze niet kunnen schrijven. 
We kochten computers met aangepaste 
hulpmiddelen, waardoor iedereen kan 
leren typen. Sinds de aanschaf van 
materialen zijn de onderwijsresultaten 
enorm verbeterd.  

 

Rotary-club Tilburg Leijdal 
 

In 2013 werden verregaande maatregelen genomen om verspreiding van de varkens-
pest te voorkomen. In samenwerking met veterinaire deskundigen besloot de over-
heid varkensbedrijven in een groot gebied te ruimen. Niet alleen regeringsboerde-
rijen werden getroffen, ook onze praktijkboerderij in Kalinovka kwam door dit 
gebeuren in grote problemen. Jongeren moesten aanzien hoe de zeugen en biggetjes 
werden weggevoerd. Het was een enorme tegenslag omdat opbrengsten van het 
fokprogramma niet alleen nodig zijn voor de instandhouding van de veeboerderij 
maar ook voor het inzaaien en poten van de landbouwgronden.  
10 jaar geleden begonnen we met de bouw van stallen in Kalinovka. Rotary-club 
Tilburg Leijdal bracht toen in samenwerking met Kinderkoor TiKiKo twee avonden 
de musical Alice op de planken in de schouwburg van Tilburg. De opbrengst werd 
door de Wilde Ganzen verhoogd met 50% waardoor een enorm bedrag vrijkwam om 
stallen voor koeien en varkens te kunnen bouwen.  
Tien jaar later brak de varkenspest uit. Toenmalige initiatiefnemer Jan Hoefnagels 
nam opnieuw het initiatief en reikte ons de helpende hand samen met mede-
clubleden. Dank zij hen kan de praktijkboerderij in 2015 blijven functioneren. 

Overleg met ministerie en departement van Onderwijs. 
 

Toeleidingstraject naar arbeid (pagina 2). 

Victor Nikolaevitsj Toerban  
 

Victor werd een half jaar geleden benoemd 
tot directeur van de boerderij in Kalinovka.  



  
Belarus 

 

Belarus, omgrensd door Litouwen, Letland, Rusland, Oekraïne en Polen is  
door zijn gunstige geografische ligging een belangrijk kruispunt van spoor- 
en wegverbindingen, olie- en gaspijpleidingen. Op een oppervlakte, ruim 
zes maal groter dan Nederland, wonen 9,5 miljoen mensen in zes districten 
die zijn onderverdeeld in 118 rayons. Begin 1986, voordat de catastrofe in 
Tsjernobyl plaatsvond bedroeg het bevolkingsaantal 10 miljoen en nog 
steeds, na bijna 30 jaar sterven meer mensen dan gezonde baby’s worden 
geboren. In dat rampjaar werd 23 % van het land vergiftigd met radioactief 
materiaal waardoor natuurgebieden doodbloedden, talloze dieren stierven en 
spookachtige dorpen en steden achterbleven.  
 

************************************************************* 
!!
 

  

Als op 8 december 1991 de leiders van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland het ‘Akkoord van 
Minsk’ ondertekenen is de oprichting van het Gemenebest van Slavische Staten een feit. Op 21 
december wordt het akkoord bekrachtigd door de presidenten van de  overige Sovjetrepublieken  
met uitzondering van Georgië. Een week later treedt president Gorbatsjov af en dan komt er een 
einde aan een chaotische periode in de Sovjet-Unie. De republieken, net als Wit-Rusland, 
worden onafhankelijke staten. Wit-Rusland wordt nu in alle officiële stukken Belarus genoemd.  
Drie jaar later wordt Aleksander Loekasjenko tot president gekozen. Deze man regeert met de 
vuist en vormt Belarus om tot een economisch, antikapitalistisch land met een lage staatsschuld. 
Om aan de macht te kunnen blijven zorgt hij er voor dat zijn bevoegdheden worden uitgebreid. 
Middels een referendum dat in 1996 wordt gehouden en met meerderheid van stemmen wordt 
aangenomen, wordt de wet zodanig gewijzigd dat Loekasjenko tot in lengte van jaren aan 
volgende verkiezingen kan deelnemen.     
In 2001 wordt hij herkozen, zoals ook in 2006, waarin een groot deel van de bevolking de 
verkiezingsuitslag oneerlijk noemt. Het gevolg was dat meer dan 30.000 mensen demonstreren. 
Woedend bestormen zij regeringsgebouwen die uit voorzorg zijn gebarricadeerd waardoor  
betogers geen enkele kans hebben. Er wordt keihard ingegrepen, presidentskandidaten, mensen-
rechten activisten, journalisten en meer dan 600 betogers worden gearresteerd en in overvolle 
gevangenissen geworpen. Voor de mensenrechten in Belarus wordt overigens weinig respect 
getoond. De doodstraf blijft gehandhaafd. In 2008 worden vier, in 2010 twee en in 2012 
opnieuw twee personen gedood met een nekschot. Aangezien de statistieken niet openbaar zijn 
wordt vermoed dat de cijfers beduidend hoger zullen zijn.  

                            Akkoord van Minsk 

Open lessen voor collega’s 

 
 

 

Toeleidingstraject naar arbeid 
  

Antonina Zmyzko, directeur ‘Speciaal onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs en Galina 
Kazak, directeur ‘Uitvoerend Comité van het departement van Onderwijs’, brachten in maart 
een werkbezoek aan Nederland. Naast reguliere en speciale onderwijsvormen bezochten zij 
sociale werkplaatsen en werkvoorzieningen. In samenwerking met Wim Ketelaars, voormalig 
directielid van Saltho Onderwijs en Thieu Dollevoet, voormalig Lector bij Fontys Universiteit 
Tilburg werd hen een conceptplan gepresenteerd met speciale aandacht voor ‘Toeleiding naar 
arbeid’.  
Dit plan heeft ten doel een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen voor jongeren met beper-
kingen van 18 jaar en ouder. Nog voor ze de school verlaten en in de maatschappij worden 
losgelaten is het gewenst een toeleidingstraject naar werk te ontwikkelen als vervolgstap op de 
aangepaste opleidingen die we eerder hebben opgezet. Heden is er nog nauwelijks begeleiding. 
Uitvoering van dit project in samenwerking met de overheden van Onderwijs, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal het voor de jongeren die tot de doelgroep behoren makkelijker zijn zich in 
de maatschappij te handhaven. Ook voor de wezen onder hen zal het belangrijk zijn aanpas-
singsproblemen in de toekomst te voorkomen.  
 

Wat willen we bereiken? 
Gedurende de periode dat leerlingen in schoolinternaten verblijven moet alles gericht zijn op 
een succesvolle integratie c.q. socialisatie in de maatschappij. Er moet aandacht worden besteed 
aan onderwijs, leefomgeving, arbeidsparticipatie en vrije tijdsbesteding. Belangrijk is dat, wan-
neer zij het internaat verlaten over een eigen woonplek, een baan en zinvolle vrijetijdsbesteding 
beschikken, zodat zij als volwaardige burgers in de samenleving kunnen participeren. 
 

Arbeidstoeleiding. 
Arbeidstoeleiding is een cruciaal onderdeel van het gehele traject, het is de sleutel tot succes. 
Dit betekent dat er meer aandacht geschonken moet worden aan arbeidshouding, toeleiding en 
het vinden van werk, een langdurig en ingewikkeld proces dat gekenmerkt wordt door een 
intensieve begeleiding, mede in verband met hun beperkingen. 
 

Niet alleen mevrouw Zmyzko en mevrouw Kazak werd het plan voorgelegd, maar ook aan 
Marina Krepskaja, directeur van het internaat in Kalinovka en Alla Marksovna, directeur 
Onderwijs en vicevoorzitter van rayon Kopyl die in mei naar Nederland kwamen.  
 

Overleg in Belarus 
In november vonden er gesprekken plaats in Minsk, Kopyl en Kalinovka met als resultaat dat de 
overheid de intentie heeft uitgesproken om het plan samen met Stichting weeshuizen Belarus 
verder in te gaan vullen. Doel is om in juni 2015 het projectplan gereed te hebben. 

V.l.n.r. A. Zmyzko, Tolk V. Chachol, G. Kazak en Wim Ketelaars 

************************************************* 
 

Centrum Ontwikkelingsonderwijs en revalidatie Tserwin 
 

In 2012 werd een dagopvang in Tservin geopend. De leeftijden van de kinde-
ren, die uiteen lopen  van 0 tot 18 jaar, zijn volledig afhankelijk van zorg 
vanwege motorische beperkingen. Door aanschaf van computers, laptops en 
speciaal aangepaste programma’s zijn zij nu in staat beter onderwijs te volgen.  

************************************************************** 
 

Gorodeja schoolinternaat 
 

In het Gorodeja internaat in het rayon van Neswich wonen bijna honderd 
kinderen met verstandelijke beperkingen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. 
Stichting Weeshuizen Belarus heeft hier de afgelopen jaren twee onder-
wijsprojecten uitgevoerd voor de klassen 1 t/m 10. In 2013 rondden we twee 
deelprojecten af in het kader van aangepaste beroepsopleidingen voor zwak-
begaafde jongeren, te weten een timmerwerkplaats en twee naaiateliers. Ook 
hier werden de projecten goed voorbereid. De ruimtes werden beschikbaar 
gesteld door de overheid die tevens de leerkrachten en pedagogen financiert. 
Vorig jaar werd het grootste deel van inrichting aangeschaft. Op dit moment is 
een laatste, veel kleiner project in uitvoering om de nog ontbrekende werk-
materialen te schaffen. Dit project werd mogelijk gemaakt door de maande-
lijkse en jaarlijkse donaties van onze vaste donateurs.  
Het betekent dat binnenkort de werkplaats volledig kan draaien en de oplei-
ding in praktijk en theorie geheel gerealiseerd zal zijn.  
!!
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Agrarische opleiding Kalinovka 

De professionele agrarische opleiding in Kalinovka heeft dit jaar 
opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Zes leerlingen slaagden voor de 
specialisatie veeteelt en zes voor land- en tuinbouw. Tijdens de 
opleiding leerden zij zelfstandig wonen in drie fasen. Dat is 
essentieel omdat zij in het internaat in grote groepen leven onder 
streng toezicht waarbij weinig eigen initiatief mogelijk is. In de 
zomer van 2010 werd het eerste huis, ‘Centrum’ in gebruik 
genomen waar 12 leerlingen in het eerste jaar van de opleiding in 
gezinsverband gaan wonen, hier leren zij allerlei vaardigheden 
onder 24 uurs begeleiding. In 2012 en 2013 werden de huizen ‘Ster’ 
en ‘Spoetnik’ gebouwd, mede met subsidie van de Belarussische 
overheid. In kleine appartementjes leren de leerlingen in een tweede 
en mogelijk derde jaar zelfstandig leven met ‘begeleiding op af-
stand’ vanuit het naast gelegen Centrum. Na het behalen van het 
diploma vertrekken de leerlingen, waarvan de helft wees is, naar de 
plaats van geboorte  waar de gemeente verplicht is voor voor werk 
en woonruimte te zorgen. In de jaren dat de opleiding draait hebben 
we ervaren dat de jongelui over het algemeen redelijk goed terecht-
komen, al behoeven zij meer begeleiding dan op dit moment gege-
ven wordt. Hier wordt de komende jaren in samenwerking met het 
ministerie aan gewerkt in het project ‘Arbeidstoeleiding’. 
 

****************************************************** 

            
 

  
Kopylskaja schoolinternaat 

 

Een aantal leerlingen die dit jaar slaagden voor de agrarische beroepsopleiding worden in staat gesteld een 
vervolgopleiding te volgen aan een reguliere school. Hulde voor de leerkrachten, pedagogen en directeur 
Marina (foto) die ieder jaar opnieuw meer succes boeken. Onze projecten ‘Onderwijs’ en ‘zelfstandigheids-
training’ stelt hen in staat te werken aan een goede toekomst voor de leerlingen. 
 

************************************************************************************** 
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         Land- en tuinbouw opleiding 
 

Bestuur 
 

             Ria Schraverus 
Martin Spierings 

Jos van Doren 
 

Comité  
van  

Aanbeveling 
 

Frank van Beers 
Petra Berger 

Wieteke van Dort 
Prof. Wim Dik 
Ir. Karel Hubée 
Frans Ronnes 

Mr. Charles Witlox 
 

 

 

Train de trainers 
 

Aflatoun is een internationaal educatief programma voor kinderen van 3 tot 18 jaar, het is een combinatie van 
sociaal en financieel onderwijs dat gericht is op duurzaam resultaat. In de lessen staat het kind centraal, 
spelenderwijs doen zij essentiële sociale en financiële vaardigheden op waar ze de rest van hun leven baat bij 
hebben. Hen wordt geleerd hoe zij bewuster en zelfverzekerder met geld om moeten gaan wat niet alleen 
effect heeft op hun eigen leven maar ook op mensen om hen heen.  
Hoewel het Aflatoun-programma werd ontwikkeld voor ‘normale’ kinderen dachten wij dat dit programma 
perfect zou passen in ons onderwijsprogramma voor zelfstandigheidstraining. Na een gesprek met de directie 
van Aflatoun werd besloten een aangepaste cursus voor leerlingen met verstandelijke beperkingen te ontwik-
kelen. Een jaar later werd de cursus werd goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.  
In oktober 2014 namen ruim 20 leerkrachten uit de internaten Rudensk, Gorodeja, Kalinovaka deel aan de 
cursus die in ons internaat in Kalinovka werd georganiseerd. Behalve aan theorie werd zeer veel aandacht 
besteed aan de praktijk waarbij de trainers de cursisten leerden elkaar te onderwijzen.  
De bedoeling is nu dat de geslaagden met met hun collega’s om de tafel gaan zitten en werkplannen te maken 
om dit systeem in de internaatscholen verder te ontwikkelen op de manier die bij hun kinderen past. Als het 
voor ons financieel mogelijk is dan kunnen in 2015 vervolgcursussen in de school zelf worden verzorgt. 
 

 
 

        Kopyl: Dagopvang voor jongeren van 18 jaar en ouder 

  Dagopvang voor jonge kinderen met gezondheidsproblemen 

*******************************************************************************************************************           
   Praktijk-boerderij en mini-leerboerderij in Kalinvka. De bouw begon in 2004 en kan nu met hulp van sovchozen zelfstandig bestaan. 

 Mevrouw Loeban, boekhouder 



 
In mei bezochten Alla Raevskaja en Marina Krepskaja scholen en instellingen met diverse onderwijsvormen in 
ons land. Samen met hen en penningmeester Martin Spierings, ging ik in die week naar het hoofdkantoor van 
ASML in Veldhoven voor een bezoek aan de voorzitter van ASML Foundation Henk van Engelen. Deze 
stichting financierde meerdere jaren projecten in Belarus en ook dit keer honoreerde men de sponsoraanvraag 
van drie projecten. Bij het beschikbaar stellen van financiële middelen wordt gewoonlijk een wettelijke 
overeenkomst getekend. De dames hadden dat nog niet eerder meegemaakt en waren daar zeer van onder de 
indruk. ASML Foundation heeft besloten vanaf heden geen projecten meer te sponsoren in landen waar ASML 
niet commercieel mee samenwerkt.  Wij zijn het bestuur van ASML Foundation zeer dankbaar voor alles wat 
ze in de afgelopen jaren voor de kinderen in Belarus hebben gedaan.  
 

***************************************************************************************** 

.  

              Vlnr: Martin Spierings, Ria Schraverus, Henk van Engelen 
 

Het bedrijf ASML heeft een aantal vestigingen in meer dan 15 
landen. Zij is wereldwijd marktleider van lithografische preci-
siesystemen voor de semiconductor (chips) industrie. ASML in 
Veldhoven maakt uiterst complexe machines die belangrijk zijn 
voor het productieproces van microchips en heeft wereldwijd 
meer dan 10.000 medewerkers.  
 

In vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat  ASML Found 

Wederom werden nieuwe schoenen geschonken door 
Termeer Modeschoenen uit Sint Oedenrode 

ASML Foundation 

V.l.n.r. H.van Engelen, voorzitter ASML Foundation; R. Schraverus, voorzitter SWB; A. Markcovna, vice-burgemeester afdeling Onderwijs 
Kopyl; M. Krepskaja, directeur schoolinternaat Kalinovka en  Martin Spierings, penningmeester SWB!

 
Het is niet genoeg te weten,  

het is beter te willen 
 

 

Het is niet genoeg te willen,  
het  is beter te handelen 

 
 

1986 ruimen van radioactief materiaal 

      Internaat voor doven en slechthorenden 
 

In schoolinternaat Zdanovitsji wonen ruim 100 kinderen van 7-18 
jaar met ernstige gehoorproblemen, 8% van hen heeft bovendien 
een verstandelijke beperking. Enkele jaren geleden nodigden wij 
een delegatie van het departement van Onderwijs uit o.a. het 
Doveninstituut in St. Michielsgestel te bezoeken. Gevolg was dat 
we medewerking en financiële hulp kregen om twee jaar later in 
dit internaat een coupeuse opleiding te starten. De overheid stelde 
de ruimte beschikbaar en financiert de twee leerkrachten. Door 
sponsoring en giften van donateurs waren wij in staat de 
benodigde materialen aan te schaffen. Er worden zulke goede re-
sultaten behaald dat leerlingen na twee jaar in staat zijn de 
Hogere Coupeuseopleiding te volgen waar een klas en een atelier 
werd ingericht waar docenten die gebarentaal beheersen lesgeven.  
 
Project timmerwerkplaats. 
Voor de opleiding houtbewerking stelde de overheid een werk-
plaats ter beschikking die werd opgeknapt en aangepast door per-
soneel van het internaat. Leerkrachten werden aangenomen in 
dienst van de overheid en ook hier stelde de stichting materialen 
ter beschikking voor de inrichting van de ruimte. Doel van de 
opleiding is het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardig-
heden. Doofheid wordt hier gezien als een handicap waardoor 
integratie in de maatschappij zeer moeilijk is.  
Op school leren de kinderen inmiddels vanaf de eerste klas de 
doventaal, na bezoeken van het departement aan het 
Doveninstituut in Sint-Michielsgestel. De stichting stelde com-
puters en lesprogramma’s ter beschikking waardoor het theorie-
onderwijs behoorlijk kon worden verbeterd.  
 
*********************************************************************************** 
 
 

Tsjernobyl 1986 
 

Mensen die na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl 
naar het rampgebied werden gestuurd om radioactief besmet 
materiaal op te ruimen voelden zich in de kou gezet.  
 

Direct na de ramp werden duizenden mensen naar het ramp-
gebied gestuurd om dikke grijze lagen stof op te ruimen. Dat 
werk moest grotendeels met de hand worden gedaan omdat 
robots kapotgingen en niet meer functioneerden. Onduidelijk 
is nog steeds hoeveel opruimers hun werkzaamheden met de 
dood hebben moeten bekopen 
Volgens de in stralingsziekten gespecialiseerde arts Leonid 
Ostapenko, die de opruimers sinds het ongeluk heeft gevolgd, 
lijden en leden velen aan aandoeningen van de botten en het 
centrale zenuwstelsel. De ziektes zijn volgens hem in vele ge-
vallen zeer moeilijk te behandelen.  
Ostapenko veegde de vloer aan met een rapport dat het Inter-
nationaal Atoomenergie Agentschap en de Wereldgezond-
heidsorganisatie in 2006 uitbrachten. Agentschappen van de 
Verenigde Naties stelden daarin dat hulpverleners slechts aan 
lage, relatief onschuldige stralingsdoses zijn blootgesteld.!
!
!

************************************************** 
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   Gesprek gemeente Kopyl 
 

Na het ministeriele overleg in Minsk naar 
aanleiding van de ontwikkeling van het nieu-
we project ‘Arbeidstoeleiding’ werd het con-
ceptplan eveneens besproken met de vice-
voorziter van het rayon Kopyl, hoofden van 
onderwijs, onderwijsbond en gedeputeerden.  
Ook in Kalinovka werd het project besproken 
met de directie van het internaat.  
Hoewel men deze werkwijze totaal niet ge-
wend is menen wij dat dit project in samen-
werking met alle partijen moet worden ont-
wikkeld zodat de theoretische en praktische 
kant ineen kunnen vloeien. Al bij de start van 
de onderhandelingen besloten we alle partijen 
hierbij te betrekken zodat er straks een 
projectplan op tafel ligt waar iedereen tevre-
den mee is. Alleen zo kunnen problemen tij-
dens de uitvoering worden voorkomen. 

v.r.n.l. Irina Kisljak, M.Krepskaja, L.Kamenko, A.Raevskaja, 
Links vooraan Hoofd afdeling Onderwijs E. Stanislavovoitsj 


