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Prioet: Crisisopvang 
 

Twee jaar geleden werd een crisiscentrum voor kinderen uit probleemgezinnen 
geopend. De beslissing werd genomen na jarenlange gesprekken met de gemeente. In 
de Prioet, een Russisch woord dat ‘Onderdak’ betekent, kan tot een half jaar onderdak 
verleend worden aan kinderen in de leeftijd van drie tot zestien jaar die thuis in zeer 
moeilijke omstandigheden leven. Voordat tot opname besloten wordt worden de ouders 
begeleid door een psychoog en een maatschappelijk werker. In de meeste gevallen 
kunnen de kinderen thuis blijven wonen onder voortdurend toezicht.  
Soms is uit huis plaatsing noodzakelijk voor de veiligheid van de kinderen en dan komt 
het nogal eens voor dat ouders, na een wettelijke procedure, de ouderlijke macht wordt 
ontzegt. Kinderen krijgen vervolgens het stempel: sociaal wees en worden in een inter-
naat geplaatst. Velen van hen hebben nooit een normaal gezinsleven gekend en moes-
ten dikwijls overleven met hulp van oudere broertjes en zusjes.  
Het gebouw waarin de Prioet is gevestigd is eigendom van de gemeente die personeel, 
onderhoud en voedsel financiert. Dankzij sponsoring was het mogelijk bedden aan te 
schaffen, deuren te plaatsen, een woonkamer en een speelruimte in te richten. Nieuwe 
douches, wastafels en toiletten maakten de Prioet tot een  leefbaar, kindvriendelijk huis. 
De kinderen gaan nu dagelijks naar school en moeten dikwijls grote leerachterstanden 
inhalen om op gelijk niveau komen met leeftijdgenootjes. Daarom is een nieuw project 
gestart en worden leermiddelen en ontwikkelingsmaterialen aangeschaft om orthope-
dagogen, ‘moeders’ in de Prioet, onderwijzers en psychologen in staat te stellen 
kinderen in diverse vormen van ontwikkeling te ondersteunen. 
 

Andrej werd twee dagen na ons bezoek liefdevol 
opgenomen in de crisisopvang. Gedoucht, ont-
daan van luizen en met een volle maag was hij 
direct  vertrouwd in zijn nieuwe en veilige omge-
ving. Iedereen was  mamma en pappa voor hem. 

 
 
Vader en moeder zijn hopeloos verslaafd aan 
alcohol. Het huis is binnen een vuilnisbelt. Vier 
jonge kinderen tussen 2 tot 6 jaar werden kort na 
ons bezoek opgenomen in het crisiscentrum.  
 
 aa 

Ook Lena leefde onder zeer moeilijke omstan-
digheden in een vervuild huis met ouders die niet 
voor haar konden zorgden. Ook zij ging naar de 
crisisopvang. De ouders worden begeleid  door 
een maatschappelijk  werkster. 
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Twee van vier zusjes die in de crisisopvang wonen hebben het daar erg naar hun zin. Moeder is met 
de Noorderzon vertrokken, de drie vaders zijn zoek. De meisjes waren nauwelijks herkenbaar toen we 
hen bezochten, een enorm  verschil met zoals  we hen  aantroffen. (zie laatste pagina onderaan) 
 

Dank  
 

Dank aan allen die ons financieel of op wel-
ke wijze dan ook steun verleenden om on-
derwijs voor kinderen en jongeren met be-
perkingen flink te verbeteren, uit te breiden 
en nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen. 
Wij mogen er met z’n allen trots op zijn dat 
talloze jongeren zich leerden handhaven in 
de maatschappij na het volgen van door ons 
ontwikkelde aangepaste opleidingen die ge-
legaliseerd werden door het ministerie van 
Onderwijs. Bijzondere dank zijn wij verschul-
digd aan onze vrienden in Belarus. Onder 
het juk van het huidige regiem durven zij 
hun vrees opzij te zetten. Zij steunen ons en 
wil-len graag met ons blijven samenwerken. 

Ministerie van Onderwijs 
 

Professor Zmuzjko is directeur van afdeling speciaal onderwijs van het ministerie 
van Onderwijs. Het Uitvoerend Comité waarmee wij sedert vele jaren samenwerken 
en nauwe contacten mee onderhouden valt onder haar verantwoordelijkheid.  !
Doelstelling van de organisatie waar Antonina 
Zmuzko leiding aan geeft is uitvoering van over-
heidsbeleid op het gebied van bijzonder onderwijs. 
Haar personeel houdt zich bezig met het ontwik-
kelen en uitvoeren van nieuwe onderwijsmetho-
den. Ook de rechten en belangen van kinderen 
met beperkingen vallen onder haar verantwoor-
delijkheid evenals controle over het Uitvoerend 
Comité van Onderwijs. Mevrouw Zmuzjko speelt 
een belangrijke rol ten aanzien van onze projec-
ten. Onlangs zijn er afspraken gemaakt om nau-
wer samen te gaan werken aan nieuwe plannen. 
Be roepsonderw i j s voo r l ee r l i ngen me t 
beperkingen zal worden uitgebreid met financiële 
steun van de overheid. Plannen die wij voorleggen 
zijn voorbe-reid in uitstekende samenwerking met 
de directies van betreffende internaten.  

 

Ambassadeur 
 

In maart 1992 werden diplomatieke be-
trekkingen tussen Belarus en Neder-
land van kracht, korte tijd daarna werd 
het Belarussische Consulaat in Den 
Haag geopend.  Drie jaar later werd de 
Belarussische Ambassade een feit en 
het Nederlandse consulaat voor Bela-
rus geacrediteerd in Warshau. De eer-
ste ambassadeur, de heer Vladimir Ge-
rasimovitsj, werd in 2008 opgevolgd 
door mevrouw Elena Gritsenko met wie 
w i j  u i t s t e k e n d e c o n t a c t e n 
onderhouden.  

 
 
 
 

Voorwoord 
 

Voor u ligt de nieuwe versie van de 
jaarlijkse nieuwsbrief. Tegenwoordig 
zijn er tal van mogelijkheden om je 
kennis uit te breiden. Ditmaal ben ik 
zelf aan de slag gegaan om niet al-
leen de artikelen te schrijven maar 
de nieuwsbrief tevens vorm te ge-
ven. Uiteraard is het onmogelijk de 
professionals Karin, Dimphy, Jean 
en Paul te evenaren doch dit jaar 
gingen projecten voor alles.  
Na de verkiezingen van december 
2010 heeft de crisis in Belarus kei-
hard toegeslagen. De roebel daalde 
dramatisch in waarde maar prijzen 
bleven enorm stijgen. Veel mensen 
kwamen zonder werk en leven nu in 
grote armoe. Financiële steun van u 
allen stelde ons in staat verder te 
werken om onderwijs voor kansar-
me kids te verbeteren. Weesjes met 
beperkingen hadden vroeger geen 
enkele toekomst en dat was de re-
d e n  w a a r o m  w e  d e 
beroepsopleidin-gen in Kalinovka 
en Gorodeja reali-seerden. Ik hoop 
van ganser harte dat u ons blijft 
steunen om kinderen van de  straat 
te houden. Alstublieft! Blijf ons 
helpen om ons werk voort te zetten. 
Ria  Schraverus, voorzitter/secretaris +++++
+++++++++++++++++++++++++++++ 

Parlementsverkiezingen 
 

Mevrouw Danilevitsj, sinds 2001 direc-
teur van Uitvoerend Comité Onderwijs 
werd eind 2012 bij Parlementsverkie-
zingen met ruim 70% van de stemmen 
gekozen in het Huis van Afgevaar-
digden. Tijdens de verkiezingscam-
pagne toonde zij reeds gerealiseerde 
projecten op televisie. Volgens hard-
nekkige geruchten was de benoeming 
van te voren echter al een feit. Hoewel 
de samenwerking in het begin uiterst 
moeizaam verliep, bereikten we uitste-
kende resultaten in het bijzonder on-
derwijs. Danilevitsj verzekerde met de 
hand op haar hart ook in de toekomst 
te helpen onze projecten te realiseren. 

 

Onderwijsprojecten worden slechts uitgevoerd 
wanneer de overheid zich verplicht tot financie-
ring van personeel, ruimtes en onderdak. Dit 
was een zeer belangrijke voorwaarde voor wij 
overgingen tot uitvoering van een project. 

 

U kunt donateur  worden 
vanaf  15 euro per jaar.  

Bel 06-41 21 67 63  
of mail naar 

info@weeshuizenbelarus.nl 



Radioactiviteit 
 

Professor Yoeri Bandazjevitsj, arts en oprichter 
van het Medisch Instituut in Gomel werd jaren 
geleden opgepakt na onthullingen over de ca-
tastrofe in Tsjernobyl. Als expert op het gebied 
van radioactieve besmetting publiceerde hij re-
sultaten van zijn onderzoek naar de gevolgen 
en het effect van één van de meest radioactieve 
elementen op het  menselijk lichaam.  
De uitkomst van het onderzoek was een groot 
probleem voor de overheid die juist van plan 
was besmet land weer in gebruik te nemen. Bij 
autopsies op overleden baby’s van een jaar oud 
werden zeer hoge gehalten radiocesium in de 
organen aangetroffen wat ernstige vergiftigings-
verschijnselen gaf bij zowel foetussen als pas-
geborenen.  
In 1986 werd het milieu ernstig vervuild. Zeker 
een half miljoen kinderen werd besmet en  een 
kwart van de bossen vervuild. Vele hectaren 
landbouwgrond werd vergiftigd en onbruikbaar. 
Na de publicatie van het rapport werd Yoeri ge-
arresteerd en beschuldigd van terrorisme, om-
koping en het aannemen van steekpenningen. 
De zaak werd behandeld door een militaire 
rechtbank die hem tot 8 jaar cel veroordeelde.  

Leerlingen in ons Centrum hebben nooit geleerd 
boodschappen te doen dus lieten we hen een 
lijstje maken om de voorraadkast in het Centrum 
aan te vullen. Het had heel wat voeten in de 
aar-de voordat de jongelui unaniem hadden 
beslo-ten wat er aangeschaft moest worden. 
Gewa-pend met een boodschappenlijstje en een 
kleine calculator togen we naar het piepkleine 
dorps- winkeltje met nog een ouderwetse 
toonbank en een telraam naast een antieke 
kassa. De win-keljuffrouw verleende alle 
medewerking en toon-de veel geduld. Na ruim 
een half uur verlieten de we de winkel met twee 
volle boodschappentas-sen. Dolgelukkig waren 
ze met het vooruitzicht die avond uitgebreid 
voor ons te kunnen koken. 

Belarus 
 

Belarus wordt omringd door Litouwen, Letland, 
Rusland, Oekraïne en Polen. Het land is ver-
deeld in 6 districten, 118 rayons en is met een 
oppervlakte van 207.600 km² ruim vijf maal 
groter dan Nederland. De hoofdstad Minsk met 
1.8 miljoen inwoners is veruit de grootste stad.  
Voor de ramp in Tsjernobylramp telde Belarus 
nog 10.028,400 inwoners, de jaren erna daalde 
het aantal met meer dan een half miljoen. In 
2011 nam de bevolking verder af met 0.36% te-
genover Nederland dat groeide met 0.45%.  

‘Zevenklapper’ 

 

Het omvangrijke Agro-Socio-Project in Kalinovka dat 10 jaar in beslag 
nam wordt volgend jaar financieel afgerond. Tien jaar lang werkten we 
aan een groot en duurzaam project dat effect had en nog steeds heeft op 
duizenden weeskinderen met uiteenlopende beperkingen.  

De overheid heeft de afgelopen jaren ingezien dat ons werk een enorme im-
pact heeft gehad op het bijzonder onderwijs in Belarus. De gedachte om nog 
twee weeshuizen bij ons project te betrekken groeide uit van een idee tot een 
groot project dat de naam ‘Zevenklapper’ kreeg. Zeven projecten in zeven 
instellingen! De tijd was rijp om een flinke stap voorwaarts te zetten want de 
belangstelling vanuit het hele land groeide. Driemaal werden niet mis te 
verstane subsidies verstrekt en invloedrijke dames en heren van het ministerie 
bezochten onze projecten steeds frequenter. Het tweede, mede door de 
overheid gesubsidieerde huis in het kader van het project ‘zelfstandig leren 
wonen’ werd tot ieders verrassing door de viceminister van Onderwijs 
geopend. Tijd noch moeite hebben we gespaard om de samenwerking met het 
ministerie naar een steeds hoger peil te trekken.  
De groep mensen om ons heen die we kunnen vertrouwen groeit uiterst lang-
zaam. We zijn ons er terdege van bewust dat we werken onder het huidige 
regiem en dat is de reden waarom we zeer behoedzaam en zorgvuldig te werk 
gaan. Onder alle omstandigheden zijn we op onze hoede en spelen immer op 
zeker! Onze adviezen worden tegenwoordig met interesse ontvangen en in 
alle vrijheid  kunnen we samenwerken met de directeur Bijzonder Onderwijs, 
professor Sjinkarenko en medewerkers van Pedagogische universiteit Maxima 
Tanka in Minsk.    
 

Leerlingen met een beperking noemen we ‘sterren’, veel beter dan de bena-
ming ‘invalide’ die vaak in hun bijzijn wordt gebruikt. De jongeren beseffen 
steeds meer dat zij veel meer aankunnen dan ze zelf voor mogelijk hielden en 
dat leren belangrijk is voor hun toekomst. Ze zijn steeds gemotiveerder en 
doen ze hun uiterste best zich de theorie en vaardigheden eigen te maken. 
Zodra ze gewend zijn genieten zij van het ‘vrije’ wonen buiten het internaat en 
elke dag opnieuw zien we meer zelfvertrouwen en  een goede  ontwikkeling 
tot individuele persoonlijkheden. We gaan de opleidingen uitbreiden met 
zeven onderwijsprojectenten! De overheid heeft inmiddels aan alle 
voorwaarden vol-daan door klaslokalen, werkplaatsen en personeel te 
financieren. Zeven klappers: drie opleidingen voor leerlingen met een IQ van 
50-65, één internaat voor blinde- en één voor dove leerlingen. We betrekken 
een dagopvang en het crisiscentrum bij dit project om het plaatje rond te 
maken. Opnieuw een voor-beeldproject, nu voor het hele dicstrict in een 
gebied zo groot als Nederland.  

 

Martin Spierings trad 5 maart 2012 toe tot het 
bestuur en nam de taak over van Hans Reijn-
ders die de functie van penningmeester bijna 
vijf jaar vervulde.  

 

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Martin 
Spierings, 62 jaar en 25 jaar gehuwd met Agata 
uit het wonderschone Kraków in Polen. Meer 
dan veertig jaar werk ik in het onderwijs, de 
laatste dertig jaar als docent bedrijfseconomie in 
h e t  H B O .  D a a r n a a s t  g e e f  i k 
bedrijfseconomische en fiscale adviezen aan 
ondernemers in Midden- en Kleinbedrijf. Naar 
aan le id ing van mi jn ach te r -g rond en 
belangstelling voor Oost- Europa heeft het 
bestuur mij gevraagd of ik de functie van 
penningmeester op mij wilde nemen.  
Mijn schoonmoeder was als architect betrokken 
bij de renovatie van weeshuizen en door de ja-
ren heen bezocht ik verschillende instellingen in 
Polen. Schrijnende toestanden en gebrek aan 
middelen hebben mij in die tijd doen besluiten 
kinderen hulp te verlenen. Het was geen moeilij-
ke beslissing de bestuursfunctie te aanvaarden 
om op bescheiden schaal bij te kunnen dragen 
aan verbetering van het leven van kansarme 
kin-deren in Belarus. Ik hoop dat velen van u 
ons daarbij nog lang zullen helpen.   Martin 
Spierings 

Boodschappen 

In woorden is niet uit te drukken hoe kinderen soms moeten leven!

 Frank van Beers 
 

Batterijen 
 

Tien winkels in Kopyl kregen be-
veiligde bussen voor gebruikte 
batterijen. Er werd geschreven:  
 

‘Pas op voor batterijen! Bij verkeerd 
gebruik wordt het centrale zenuw-
stelsel aangetast. Chemische stof-
fen veroorzaken zenuwaandoenin-
gen en leerstoornissen bij kinderen 
en zwangere vrouwen.  
Cadmium hoopt zich op in de lever, 
nieren, botten en schildklier met als 
gevolg ontstaan, en wildgroei van 
verschillende soorten kankers. 
Giftige kwikdampen die vrijkomen 
tasten hersenen, nieren en de lever 
aan. Ook afwijkingen aan ogen en 
gehoor z i jn het gevolg van 
verkeerd gebruik van batterijen. 
Gooi ze niet weg, vertrap ze niet 
m a a r  d o e  z e  i n  d e 
daarvoorbestemde bus.’ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Herdenking 

Bevrijdingsdag op 3 juli 1944 is 
een jaarlijks terugkerende  Natio-
nale feestdag. De uitgenodigde 
veteranen zitten op de eerste rij! 

 

Proficiat...! 
 

Dank zij u konden wij kansarme 
kinderen helpen. Alstublieft, blijf 
helpen in deze moeilijke tijd van 
financiële crisis. Vergeet U niet 
naam en adres te vermelden bij  
overmaking van een donatie op 
rek. 12 11 44 615? Dank u wel! 
 

Welkom aan Frank van Beers, lid van 
het Comité van Aanbeveling.  

 

Frank van Beers was zes jaar lang bur-
gemeester van Boxtel. Tijdens een druk 
bezochte receptie nam hij ‘met pijn in 
het hart’ afscheid van de Boxtelaren. 
Door zijn bestuurlijke ervaring en grote 
affiniteit met verstandelijk gehandicap-
tenzorg, aanvaarde hij de functie van 
bestuursvoorzitter bij Cello, een organi-
satie waar zo’n 2000 kinderen, volwas-
senen en ouderen gebruik maken van 
zorg- en dienstverlening.  www.cello.nl 

Kalinovka 

Met de bouw van het laatste huis in het 
kader van het project ‘zelfstandig leren 
wonen’  wordt het Agro-Socio-Project na 
tien jaar financieel geheel afgerond.  

 

Boerderij 
 

Kalinovka kent in de tien jaar dat we er bezig 
zijn goede en slechte tijden. In 2012 waren er 
grote problemen met de aardappelteelt. 
Landbouwkundigen van Stichting Rusland Kin-
derhulp geven sinds twee jaar adviezen voor het 
mesten, zaaien en oogsten van zestig hectare. 
Hun adviezen werden niet opgevolgd en 
daarom werd in over leg een n ieuwe 
boerderijdirecteur aangenomen. Aleksander 
Victorovitsj volgt de adviezen wel op en wil erg 
graag met de Neder-landse specialisten 
samenwerken. 
*********************************************
* 

Weet je Ria, ze zeggen dat ik gek ben maar 
ik ben helemaal niet gek. Ik ben een kind en 
het is wel gek dat ik ouders heb maar niet bij 
ze kan wonen. Sommige mensen doen raar 
omdat ze dénken dat ik gek ben maar weet 
je, gekken bestaan niet want gek is raar en 
raar is niet gek.  Natasja 10 jaar  !

Martin Spierings 

Postadres: Oosterpoort 5 
5283 HL Boxtel 

 

Pleun 
 

Ik ben Pleun uit Eindhoven. Ik ben zes jaar 
en zit op basisschool ‘de Startbaan’ in groep 
drie. Soms breng ik met mijn opa kleren en 
schoenen voor de kinderen in het weeshuis. 
Wel een beetje zielig omdat ze bijna niks 
hadden. Ik heb ze op de foto’s gezien maar  
nu zien ze er bijna net zo uit zoals wij met al 
die kleren. Soms hebben ze geen pappa of 
mamma maar soms wel en soms maar een-
tje. Ze kunnen soms niet thuisblijven omdat 
‘t zo’n rommel is en die mensen kunnen ook 
niet goed voor hun kind zorgen omdat dat 
het niet gaat. Die kinderen gaan dan eerst 
wonen in een ander huis en dan krijgen ze 
kleren van ons en dan kunnen ze daar fijn 
wonen. Soms gaan ze na een tijdje naar 
huis maar als dat niet gaat gaan ze naar het 
weeshuis. Dat is helemaal niet zielig omdat 
ze daar de kinderen niet slaan en de ouders 
wel. Ik mag helpen met dozen inpakken. Dat 
is leuk. Ik mag ook helpen met briefjes 
schrij-ven met letters in het Russisch maar 
die kan ik wel heel goed namaken.  Pleun 



Bouw project Kalinovka 

Pavel Lena 
Ik ben Sacha, ik ben 15. Ik 
mag werken bij bees-ten. 
Geiten zijn  leuk maar 
koeien melken, dát kan ik 
goed. Met mijn klas woon 
ik nu in het Centrum en ik 
moet om zes uur naar de 
stal om te melken. En ook  
zes uur in de avond, vóór 
het eten. Schoonmaken 
moet elke dag want onze 
koeien mogen niet vies 
worden. Werken is cool 
maar niet vroeg naar bed! 

Ik ben 15 en ik heet Lena 
en weet je, ik woon in een 
echt huis met z’n allen en 
dat is zó heel echt. We 
leren koken en poetsen en 
naaien. Ria heeft sjoelbak 
meegenomen, dat is een 
superspel! En als het goed 
gaat dan mag ik al over 
een poosje met Sas, met 
tweetjes wonen, in het huis 
hiernaast. Kunnen we vast  
goed hoor! Ik kan al goed 
koken. Echt waar! Ja echt! 

Ik ben Pavel, al bijna 17 en 
ik woon in de Ster, dat is het 
huis naast het Centrum. Ik 
woon samen met mijn 
vriend, we doen alles zelf. Ik 
ben de varkensman, ik moet 
krijsende biggen voe-ren. 
Vijftig zijn er al geboren in 
de zomer, we hebben nu 
dertig over en die groeien al 
heel hard en ook heel snel.  
Volgend jaar ga ik op de 
sovchoz werken voor geld 
in een baan. Voor  salaris! 

De afgelopen jaren werden op het terrein van het Kopylskaja schoolinternaat twee bouwprojecten uitgevoerd 
voor kinderen met lichte verstandelijke beperkingen. Zomer 2010 werd het eerste huis geopend om jongeren 
van 15 en16 jaar in gezinsverband te leren wonen. In het internaat leven zij in groepen, hun klaslokaal is 
tevens huiskamer en ‘s nachts slapen ze op slaapzaaltjes. Er is geen enkele privacy, alles is van iedereen en 
een gezinsleven kennen ze niet. Ze wonen kilometers ver van de bewoonde wereld en vroeger werd er 
nauwelijks aandacht geschonken aan een leven na het internaat. Willen we hen echt helpen dan is een diplo-
ma alleen niet voldoende. Het is absoluut noodzakelijk dat zij tijdens de beroepsopleiding voor zichzelf leren 
zorgen en zelfstandig leren wonen en werken. Tijdens het eerste jaar van de aangepaste professionele be-
roepsopleiding wonen zij nu onder 24 uur begeleiding in het gele gebouw op de foto. Het tweede jaar wonen 
zij in het gebouw daarnaast: twee leerlingen in een éénkamer appartementje met begeleiding op afstand. In 
het derde huis, dat nog in aanbouw is, leren zij in een derde fase geheel zelfstandig wonen onder toezicht 
van buitenaf. Daarna zorgt de overheid zorgt voor werk, woonruimte en 500 euro voor de inrichting van de 
toegewezen woonruimte. In de zes jaar dat de opleiding draait hebben we ervaren dat de jongelui over het 
al-gemeen goed terechtkomen, al is het niet altijd makkelijk en hebben zij de eerste maanden nog hulp 
nodig. Twee jaar lang houdt een sociaal pedagoog toezicht en we werken gezamenlijk aan een 
vervolgtraject.  

www.weeshuizenbelarus.nl 
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Test en diagnose 
 

Vóór een leerling met een verstandelijke beperking in een 
internaat wordt geplaatst wordt hij getest. De Wechsler test wordt 
uitgevoerd om het IQ te bepalen, vervolgens wordt het kind 
psychologisch en medisch onderzocht op zijn emotionele 
toestand, karakter, gedrag, gezondheid en schoolvaardigheden. 
Op basis van deze onderzoe-ken stelt een psychiater de 
diagnose: F70 of F71.  
In A-klassen worden kinderen met diagnose F70 geplaatst, zij 
hebben een IQ tussen 50 en 65. Naar B-klassen gaan de kinderen 
met diagnose F71, met een IQ tussen 35 en 49. Een aantal kinde-
ren hebben een IQ van 65-69, zij onderscheiden zich van de rest 
en krijgen een aangepast lesprogramma. Leerlingen uit A-klassen 
nemen deel aan het beroepsopleidingstraject, inclusief het pro-
gramma zelfstandig leren wonen en werken. Leerlingen uit B-klas-
sen doen met extra begeleiding, voor een deel mee aan de oplei-
ding. Zij zullen nimmer in staat zijn volledig zelfstandig te werken. 
Voor hen wordt een plek gezocht bij familie of in een instituut. 

Voetbalvereniging RKSV Boxtel werd 
opgericht in 1941. Met meer dan 750 
leden tussen vier en tachtig  jaar ver-
vult de vereniging niet alleen een be-
langrijke sociale en maatschappelijke 
rol in de Boxtelse gemeenschap maar 
denkt ook aan voetbalminnende jeugd  
over de grenzen. Gerard Verhoof van 
de afdeling sponsoring en Will Poot, 
bevlogen vrijwilliger van vele clubs én 
van onze stichting kwamen stapels 
voetbalshirts brengen, keurig gewas-
sen en gestreken. De shirts werden 
verdeeld tussen twee schoolinternaten 
en een reguliere school.  
Tevens vonden prachtige jassen en 
broeken uit de kast ‘gevonden voor-
werpen’ hun weg naar Belarus.  

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

De aangepaste professionele oplei-
ding voor ‘monteur landbouwma-
chines’, is een enorm succes. 

 

Rudensk 

 

Dagopvang ‘Ons Huis’ 
 

 

In de dagopvang voor kinderen met een ernstige verstandelijke- en 
lichamelijke beperking zijn op dit moment twee projecten in uitvoe-
ring. Bij het eerste project worden multimedia apparatuur en eenvou-
dige muziekinstrumentjes aangeschaft. Niet alleen dit project, ook 
een reeds uitgevoerd plan in de crisisopvang, als ook de inrichting 
van het in aanbouw zijnde huis voor zelfstandige bewoning, zijn ge-
heel gesponsord door één familie uit het midden van ons land. Een 
tweede project, ‘leer- en ontwikkelingsmateriaal’ wordt gefinancierd 
uit donaties en sponsoring. Zodra alle materialen zijn aangeschaft 
gaan leerkrachten en orthopedagogen de kinderen begeleiden met  
individuele les- en ontwikkelingsprogramma’s die al zijn voorbereid.     

 

Gorodeja 
 

 

In het Gorodeja internaat wo-
nen honderd zwakbegaafde 
kinderen. De meeste  ouders 
behoren tot de lagere sociale 
klasse. Meisjes die eerder op 
vijftienjarige leeftijd het inter-
naat moesten verlaten had-
den geen toekomstmogelijk-
heden. Binnenkort kunnen zij 
een naaiopleiding volgen die 
hen in staat  stelt  aangepast 
werk te doen in naaiateliers. !

 

In feestkleding! De knullen wachten ongeduldig op de aflevering van 
de leer- en ontwikkelingsmaterialen. Elke dag zijn ze benieuwd of  de 
spullen er al zijn en in afwachting wanneer de lessen gaan beginnen.  

De coupeuseopleiding in Rudensk 
werd mogelijk gemaakt door op-
brengsten van de Bethelbazar rond 
de Bethelkerk in Barendrecht.  
!!
 .     !

De timmerwerkplaats en opleiding    
metaalbewerking werden gespon-
sord door slechts één familie! 

 
 

Zdanovitsji 
 

I n  h e t  Z d a n o v i t s j e 
schoolinter-naat wonen 120 
leerlingen. Zij zijn allen doof 
of zeer slecht-horend. Vier 
hebben operatief ingebrachte 
gehoorimplanta-ten, enkelen 
zijn wees en tien verstandelijk 
beperkt. De helft van de 
leerlingen komt uit ge-zinnen 
met lage inkomens. In 
overleg met directie en over-
heid hebben we besloten hier 
een professionele coupeuse-
opleiding op te zetten met de 
moge l i j khe id ve rde r t e 
kunnen studeren aan de 
hogeschool. 

Molodjetsno 
 

In het Molodjetsno internaat wonen 104 kinderen met aangebo-
ren of verworven pathologische afwijkingen. Er zijn 82 blinden, 
de overigen zijn slechtziend. We zijn op dit moment, na gedegen 
onderzoek, druk doende een professionele opleiding voor 
potten-bakker op te zetten in het Molodjetsno internaat. 
Afgestudeerden kunnen anderen het vak prima bijbrengen, 
gebleken is dat zij be-ter dan wie ook jonge mensen kunnen 
leren hun tastzin te ont-wikkelen,  niet alleen bij blinden maar 
ook aan zienden.  

 

Hulp is afhankeljk van  
donaties en sponsoring. 
Dank zij u konden wij het 
onderwijs aan kinderen 
met beperkingen enorm  

Verbeteren. 
!

Sacha 

 

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 

 

pjotr 
Nou, eh, ik eh, ik ben Pjotr. 
Ik ben stoer. Ik ben vaak of  
soms op de sovchoz, dan 
komen ze ons ophalen met 
een grote groene wagen. 
Waauw, dat is  stoer. Kleine 
kinderen mogen dat niet, wij 
wel. Nou, schrijf maar dat je 
kinderen ook moeten komen 
want Ria heeft gezegd dat 
bij jullie geen sovchozen 
zijn. Raar hoor, zijn bij jullie 
dan geen koeien? Bij ons  
wel, want we eten pap. 

info@weeshuizenbelarus.nl 



Europees land! 
 

Hoewel de westerse invloed in de 
be-ginjaren van de 21e eeuw met 
rasse schreden zijn intrede deed 
moesten we  als bestuur werken in 
een con-stante, niet aflatende strijd 
tegen bu-reaucratie. We moesten 
mensen die bang waren voor deze 
vernieuwingen overtuigen van het 
belang van spe-ciaal onderwijs en 
kregen te maken met figuren die 
welwillend waren zo-lang ze dachten 
er beter van te  wor-den. Corruptieve 
handelingen om te bereiken wat we 
wilden lieten we voor wat ze waren, 
ook al gaf dat grote vertragingen en 
enorme proble-men. Samenwerking 
staat hoog in ons vaandel, daarom 
zorgen we er al t i jd voor dat 
initiatieven en projec-ten tot in de 
puntjes zijn voorbereid  rekening 
houdend met de regels en wetten die 
in Belarus gelden. 

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

 

ter van de de grens met Belarus aan de gelijknamige rivier. In 
de jaren tachtig waren vier van de zes reactoren in gebruik. De 
stad telde toen bijna vijftigduizend inwoners, meer dan driemaal 
zoveel als de stad Tsjernobyl. De centrale bracht werk voor dui-
zenden mensen en de stad groeide gestaag. In vroege ochtend 
van 26 april resulteerde een veiligheidsexperiment in een trage-
die. In reactor 4 vonden enorme explosies plaats en een grijze, 
radioactieve massa daalde neer in de wijde omgeving. De Zwe-
den constateerden als eersten een stralingsniveau tot 10 maal 
hoger dan normaal bij 700 werknemers in de centrale nabij 
Stockholm. De Sovjetregering liet weten dat er problemen wa-
ren maar geen reden tot paniek. President Gorbatsjov hield pas 
na drie weken een toespraak waarin hij minimale informatie 
gaf. Wereldwijd verspreidde de wind radioactieve stof en trof 
een ongekend aantal mensen. Niemand zal ooit kunnen 
bewijzen hoeveel mensen ernstig ziek werden en nooit zal 
iemand weten hoeveel mensen wereldwijd stierven ten gevolge 
van de ramp. 

Tanja, drie jaar en verlamd vanaf haar middel verblijft overdag in 
de dagopvang. Ze kreeg haar eerste pop cadeau die met veel lief-
de werd opgeknapt en aangekleed door Annelies Poot die al ge-
durende dertig jaar in een rolstoel zit. Zo vinden tweedehandse 
opgeknapte poppen hun weg naar onze vriendinnetjes in Belarus.  

Valutarekening 
 

Donaties voor projecten worden overgemaakt naar één van de va-
lutarekeningen van de Belarusbank waarna we het Departement 
van Humanitaire Zaken verzoeken, het overgemaakte bedrag 
belasting-vrij te maken. Wanneer dat gebeurd is mag het project 
strikt volgens begroting worden uitgevoerd. Als alle materialen zijn 
aangeschaft volgt controle door een onderzoekscommissie van het 
departement. De stichting zelf controleert de boekhouding ter 
plaatse en neemt foto’s van alle aangeschafte materialen. Mocht het 
onverhoopt voor-komen dat we niet akkoord gaan met de financiele 
verantwoording dan volgen niet mis te verstane represailles door de 
overheid.  

              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 
Foundation al eerder grote bedragen heeft gedoneerd voor 
leermiddelenprojec-ten in twee weeshuizen. Computerklassen 
werden ingericht, school-materiaal en leermiddelen aangeschaft 
voor basisonderwijs en diverse beroepsopleidingen. De komst van 
de computers en nieuwe leermiddelen werd met groot 
enthousiasme ontvangen en heeft gro-te invloed gehad op de 
leerprestaties. Tevens werd een ringleiding aangelegd en 
aangepaste leermaterialen aangeschaft voor dove- en 
slechthorende leerlingen in Gorodeja. Voor het project van start 
ging werd het Doveninstituut in Sint-Michelsgestel bezocht waar 
men veel ervaring opdeed. Nu kunnen lessen gegeven worden om 
met behulp van computers gebarentaal te leren. Binnen een jaar 
konden leerlingen en leerkrachten beter met elkaar communiceren 
en verbeterden de leerprestaties. ASML Foundation heeft opnieuw 
een groot bedrag beschikbaar gesteld, ditmaal voor het Zevenklap-
perproject waarin zij drie grote projecten voor haar rekening neemt. 
Op 19 september werd in het ASML gebouw te Veldhoven een Do-
nation Agreement ondertekend door twee leden van het bestuur en 
de heer van Engelen, Chairman van de Foundation.  www.asml.com 

ASML Foundation 
 

Tandarts Johnny Fearon 
 

Johnny Fearon werd geboren in Ierland. Hij bracht zijn jeugd door in 
Dublin en kan daar bloedstollende verhalen over vertellen. Het 
leven zit vol verrassingen en het was een lotje uit de loterij dat we 
elkaar tegenkwamen. Ruim een half uur rijden van onze thuisbasis 
staat een weeshuis waar 250 weeskinderen met normaal intellect 
wonen en geschoold worden. Johnny heeft op het terrein een 
professionele tandartsenpraktijk opgezet. Drie keer per jaar vliegt hij 
naar Belarus om samen met de plaatselijke tandarts en een 
verpleegkundige de gebitten van kinderen te verzorgen. Johnny was 
onder de indruk van ons werk en bood spontaan hulp aan om onze 
127 kinderen in Kali-novka te behandelen. De gebitsproblemen 
echter waren van dien aard dat hij het werk onmogelijk alleen 
aankon. Vier weken na onze ontmoeting vlogen vier Ierse 
tandartsen naar Belarus die een week nodig hadden om de enorme 
klus te klaren. De spanning was te snijden op de heenreis maar een 
vrolijke boel toen de kids thuiskwa-men met de meest sterke 
verhalen over de vrolijke tandartsen. 

 

*Nominatie* 
 

Voorzitter van Stichting Weeshuizen Belarus 
 Ria Schraverus werd geïnterviewd en gefilmd door 

Omroep Brabant. Zij kreeg een nominatie voor de titel:   
    

 “Brabander van het jaar” 
 

 

Bekijk het filmpje en breng uw stem uit van 
 7 november tot 1 december op: 

 
!

www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar 

Uladzimir was presidentskandidaat 
tijdens de verkiezingen van decem-
ber 2010 waarbij de huidige presi-
dent Loekasjenko de overwinning 
claimde. Hij voorspelde dat er enor-
m e v e r a n d e r i n g e n z o u d e n  
plaatsvin-den als de uitslag van de 
verkiezin-gen niet zou worden 
erkend door de westerse landen en 
Europese Unie. Een economische 
catastrofe en so-ciale onrust, zei hij 
toen, zou een be-gin van het einde 
k u n n e n b e t e k e n e n v a n h e t 
d ic tator ia le reg ime van Loe-
kasjenko. Uladzimer die voor lange 
tijd gevangen werd gezet heeft gelijk 
gehad. Er was grote onrust onder de 
bevolking, regeringsgebouwen wer-
den bestormd, de roebel daalde dra-
matisch in waarde, de prijzen stegen 
fors en talloze mensen werden ont-
slagen. Het Kremlin liet weten niet 
langer te willen betalen voor de eeu-
wige zandkastelen en valse beloften 
van een president die zelf  medever-
oorzaker was van de enorme inflatie 
onder andere doordat hij vlak voor 
de verkiezingen dertig procent loons-
verhoging gaf aan vele van zijn 
werknemers om op die manier legale 
stemmen te scoren.   

Nieuwe schoenen 

Vier kinderen van drie verschillende va-
ders gingen naar de crisisopvang. Twee 
van hen (links) staan op de voorpagina. 

 

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

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

 

Dagopvang 

Midden: Johnny met twee jongens uit het Hrosovo weeshuis 

 

Verkiezingen 
 

Onlangs werden Parlementsverkiezingen gehouden in Belarus. 
In de kieswet staat dat, als iemand op de vastgestelde dag niet 
in staat is te stemmen, hij het recht heeft dat een dag eerder te 
doen. Dit keer protesteerden talloze studenten en meldden vele 
schendingen van de kieswet. Mevrouw Jarosjevitsj en een colle-
ga van het Helsinki Comité waren waarnemers op het stembu-
reau in Baranovitsje. Men telde daar 296 vroege kiezers terwijl 
de waarnemers er slechts 40 registreerden. 
Er werd tevens geconstateerd dat overleden personen een stem 
hadden ui tgebracht! Overheidspersonen bezochten 
gehandicap-ten aan huis maar er werd ontdekt dat zij twéémaal 
hadden ge-stemd. Protestbrieven werden officieel overhandigd 
maar door de officier van Justitie ongegrond verklaard. Hij 
verweet studen-ten dat zij doelbewust een dag eerder hadden 
gestemd en dat, terwijl de overheid hen daar juist opdracht toe 
had gegeven. 

 

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

Uladzimir 

Tsjernobyl 1986 
 

De regering van de toenmali-
ge Sovjet-Unie besloot bij het 
stadje Tsjernobyl een kerncen-
trale te bouwen met zes reac-
toren. Op enkele kilometers 
af-stand werd de stad Pripjat 
ge-bouwd, slechts zestien 
kilome- 

Schoenwinkel Termeer uit Sint Oeden-
rode schonk 400 paar nieuwe schoenen 
aan kinderen in Belarus. Namens de 
directeuren Elena en Marina van Prioet 
en het internaat in Kalinovka veel dank.  

 

Probleemgezin 


