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Voorwoord
Dit keer maak ik de jaarlijkse nieuwsbrief met pijn
in het hart. Het is niet gemakkelijk te schrijven over
wat er sinds de vorige nieuwsbrief allemaal is ge-
beurd in het prachtige Belarus waarover wordt ge-
heerst door één persoon die hard bezig is het land
in een afgrond te storten.
Alexander Loekasjenko is een man met vele bijna-
men zoals “Kakkerlak” en “Man met de blauwe vin-
gers”, een dictator die Ghadaffi, Sadam Hoessein
en Hitler zijn vrienden noemde, een man die zegt
dat hij het beste voorheeft met de bevolking.
Toch ontslaat hij tienduizenden arbeiders, halveert
salarissen, verrijkt zich ten koste van zijn onderda-
nen en verkoopt bedrijven aan de Russen.
Duizenden van zijn landgenoten zitten in gevange-
nissen, vaak dicht bijeen in cellen zonder bedden,
nauwelijks voedsel, om van de slechte hygiënische
omstandigheden maar niet te spreken.
Arrestanten worden, voorzichtig uitgedrukt, onheus
behandeld. Velen van hen zijn ziek en hebben hulp
nodig, maar artsen worden dikwijls niet toegelaten.
Het coronavirus heeft ook daar toegeslagen.
De politieke situatie, evenals Covid-19 heeft enor-
me impact op de hele bevolking. Onze vrienden lij-
den er zwaar onder, zowel volwassen als kinderen.
Ik zal proberen in deze 27e nieuwsbrief een beeld
te schetsen van de situatie waarin we dit jaar heb-
ben moeten werken, en bovendien hoe de bevol-
king leeft onder deze moeilijke omstandigheden.
Ik zal dat zo positief mogelijk proberen te doen.
Veel NGO’s moesten gedwongen stoppen met hun
werk, maar wij werken geheel zelfstandig en heb-
ben het gered! Ons e-mailadres werd geblokkeerd,
en toch waren wij in staat goed voorbereide pro-
jecten succesvol uit te voeren, al heeft dat de nodi-
ge zweetdruppels en vele slechte nachten gekost.

Ondanks de grote zorgen over kinderen en vrien-
den in Belarus wil ik u een gezond en vredig 2022
toewensen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat
u ons blijft steunen, want juist in deze moeilijke tijd
is uw donatie hard nodig.
Namens bestuursleden van Stichting Weeshuizen
Belarus en leden van de projectgroep Arbeidstoe-
leiding, maar vooral van directie, leerkrachten, op-
voeders en honderden kinderen danken wij u voor
uw steun.
Ria Schraverus Oprichter/voorzitter/secretaris
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Er werd dikwijls toneel gespeeld, elke zaterdag was er een disco in de
gerenoveerde aula. Buiten spelen was slechts mogelijk op eigen terrein.
De kinderen werden beziggehouden met Nederlandse spelletjes op een
voor hen interessante en leerzame manier.

Rayon Kopyl zomervakantie 2021

Ook in de zomervakantie stelden leerlingen orde op zaken rond het erf
van de schoolinternaten. Ze verzamelden afval, harkten paden en wied-
den de moestuin. Ze deden mee aan een tekenwedstrijd met de slogan:
"De natuur is ons thuis, daar moeten we voor zorgen".

Zomervakantie 2021. Honderden kinderen in onze instellingen speelden
allerlei soorten spelletjes in coronatijd. Wij zorgden voor extra speelgoed.

In dit moeilijke jaar van politie-
ke onrust en grote problemen
door de ongecontroleerde co-
ronacrisis hebben we het af-
gelopen jaar tot ieders verba-
zing maar liefst drie projecten
met succes tot een einde kun-
nen brengen. Hoe hebben we
dat voor elkaar gekregen?
Wat hebben we anders moe-
ten doen dan in de afgelopen
twintig jaren?
De antwoorden leest u op de
volgende pagina’s.
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Belastingstelsel in Belarus
Voor bepaalde soorten activiteiten van individuele
ondernemers blijft het vereenvoudigde belasting-
stelsel in 2022 behouden, maar voor sommige on-
dernemers komt dat te vervallen. Tarieven van de
enkelvoudige belastingen worden verhoogd.
Vanaf 2023 is het de bedoeling dat ondernemers
overstappen op één vorm van belastingheffing: na-
melijk betaling van inkomstenbelasting tegen ver-
hoogd tarief van 18%.
Ondernemers hebben uiteraard inkomens en zou-
den dus verschillende belastingen moeten betalen.
Daarom is een zekere differentiatie nodig. Nu, on-
der het vereenvoudigde belastingstelsel, gelden 2
tarieven.
Voor individuele ondernemers die geen BTW beta-
len is dit 5%, zij die wel BTW betalen min 3%. Het
tarief inkomstenbelasting voor individuele onder-
nemers is 16% van het inkomen, maar vanaf 2023
zal voor zelfstandigen belasting op het beroeps-
inkomen worden ingevoerd. Voor degenen die met
personeel werken is dat 10%.
Ditzelfde tarief zal gelden voor hen die met rechts-
personen werken tot een bepaald bedrag aan in-
komsten. Na de vastgestelde drempel zal de be-
lastinginning twee keer zo hoog zijn namelijk 20%.
De hoogte van enkelvoudige belasting voor wer-
kenden zonder individuele onderneming hangt af
van de stad en het type activiteit. In Minsk geldt
bijvoorbeeld een belastingbedrag van 110 roebel
per maand voor kappers en 70 voor de schoonma-
kers. Eerder werd gemeld dat de autoriteiten van
plan zijn deze waarden te verhogen, maar de vlak-
taks te behouden.

Migratiecrisis aan de Pools-Belarussische grens
Duizenden migranten zitten vast in niemandsland tussen Belarus en Polen.
Ze kwamen per vliegtuig op uitnodiging van president Loekasjenko die hen
gratis visa verstrekte. Vluchtelingen willen niet alleen naar Duitsland, maar
ook naar andere Europese landen en Engeland. Volgens journalisten en
hulporganisaties worden ze slecht behandeld door het Belarussische leger.
De situatie was volgens de Verenigde Naties penibel: mannen, vrouwen en
kinderen waaronder baby’s sliepen in de vrieskou zonder voedsel, water of
medische verzorging. De Europese Unie beschuldigde de regering ervan de
vluchtelingen bewust naar de EU te sturen als wraak voor de sancties die
tegen Belarus waren afgekondigd. Volgens de Estse minister van Buiten-
landse Zaken Eva-Maria Liimets wilde Loekasjenko erkend worden als wet-
tig gekozen president. Hij eiste daarom dat de Europese sancties werden
opgeheven in ruil voor het beëindigen van de migratiecrisis.

Video: interview BBC tussen Alexander Loekasjenko en Steve Rosenberg
https://www.youtube.com/watch?v=ZdxBOOnVgnY
,
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270 NGO’s opgeheven
Talloze mensenrechtenorganisaties zijn geliquideerd, wat de volledige ver-
nietiging van het wettelijk geregistreerde maatschappelijk middenveld van
het land markeert. Het Belarussische Helsinki-comité, het juridische initia-
tief en 'Zvyano' hebben zich aangesloten bij meer dan 270 andere NGO's
die de Belarussische autoriteiten sinds juli van 2021 hebben gesloten.
Het Waarnemingscentrum voor de bescherming van mensenrechtenverde-
digers (FIDH-OMCT) veroordeelt dit ongekende optreden tegen het maat-
schappelijk middenveld krachtig en roept op tot een onmiddellijke interna-
tionale reactie.

"Dit is mijn oorlog tegen de satanisten" 
Het verhaal van Anatoly, een 61-jarige inwoner van Aleshcha die zijn huis in 

wit-rood-witte kleuren schilderde. 
Anatoly werkte 38 jaar bij de spoorwegen en werd om politieke redenen ont-
slagen. Onlangs werd hij tot zeven dagen cel veroordeeld voor het in wit en
rood verven van zijn eigen huis. Het parket en de onderzoekscommissie stel-
den Anatoly een ultimatum: of hij verwijderde de “demonstratiekleuren” of er
werd een strafzaak geopend onder het artikel: "kwaadaardig hooliganisme".
Anatoly antwoordde de autoriteiten:
“Jullie hebben maar één uitweg: mij achter de tralies te houden. Rood-wit is
een symbool van het bloed van Christus. Het zijn deze kleuren die stromen,
bronnen of rivieren worden genoemd en op de gewaden van de patriarch en
metropolen voorkomen. Dit is mijn oorlog tegen de satanisten. Het is het eni-
ge middel dat voor mij beschikbaar is tegen jullie pogingen om de symbolen
van het christendom te vernietigen.

Bericht van de directeur van een van de 
internaten

Beste vrienden, ik was een maand in het ziekenhuis
met Covid-besmetting. Ik was heel ziek en lag aan
een beademingsapparaat. Soms was er geen zuur-
stof en stikte ik bijna. De artsen deden wat ze kon-
den. Ik ben ze heel dankbaar dat ik leef. Ik heb nu
een hartprobleem. Voor een operatie is er geen bed
vrij. De dokters hebben het heel druk, ze werken de
hele dag en gaan niet naar huis. Ze slapen soms
even op een brancard. Mijn man is nu erg ziek, er is
geen plaats in het ziekenhuis. Wij hopen dat we het
zullen overleven. Er zijn heel veel mensen ziek, ve-
len sterven, vooral ouderen in de dorpen. Begraaf-
plaatsen zijn vol, er is geen plek meer. Natasja
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"Niemand wordt vergeten" 
Nina Zhuk, voorzitter van regionale Rode Kruis
bezocht de 75-jarige Viktor Anatolevitsj. Met de
goede wensen voor kerstmis en een nieuw jaar
werd hem een kruidenierspakket overhandigd.
Tegelijkertijd werd hij herinnerd aan alle veilig-
heidsmaatregelen in verband me de problema-
tische epidemiologische situatie in het land.
Viktor, tot tranen geroerd, was erg blij met de
zorg en aandacht van de vrijwilligers.

Methylalcoholvergiftiging
Diana TKACHENKO

Volgens het Kopyl Central Regional Hospital, in de regio waar het Kopylska-
ja schoolinternaat staat, zijn dit jaar geen gevallen van methylalcohol-vergifti-
ging geregistreerd. Volgens resultaten van laboratoriumstudies hebben spe-
cialisten van het Centre for Geological Experimentation geen glasspoelvloei-
stoffen met een overmaat aan methanol gevonden.
Momenteel is er een enorm aanbod op de markt van alcoholische dranken.
Alcohol van goede kwaliteit is niet goedkoop en niet voor iedereen beschik-
baar. Methylalcohol wordt veel gebruikt in de industrie en kan vergiftiging op-
leveren als het per ongeluk of juist opzettelijk wordt gedronken in plaats van
ethylalcohol of wodka. Methylalcohol (methanol of houtalcohol) is een helde-
re vloeistof waarvan de geur lijkt op die van ethylalcohol.
Daarom wordt door artsen het volgende aangeraden:
“Als je twijfelt over de kwaliteit van alcoholische dranken weiger die dan te
drinken, het gaat tenslotte om je gezondheid en je leven.”
Methylalcohol is een krachtig neuro-vasculair gif dat ernstige aandoeningen
veroorzaakt, o.a. een verminderd gezichtsvermogen en een vasculaire tonus
dat dringende maatregelen vereist om levens van slachtoffers te redden.
Een van de kenmerken: een extreem langzame uitscheiding uit het lichaam.
Het komt zelfs voor in de melk van een zogende vrouw. Een dosis van 10-15
milliliter kan dodelijk zijn. Methylalcohol en producten van oxidatie, formalde-
hyde en mierenzuur, zijn giftig en onderscheiden zich door het vermogen om
zich op te hopen in het lichaam. De eerste tekenen van methylalcoholvergif-
tiging ontwikkelen zich 8 tot 72 uur na gebruik.
Symptomen van een methylalcoholvergiftiging:
Het begint met misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen. Men ziet een
raster voor ogen, ziet dubbel en alles wordt mistig. Men krijgt hevige hoofd-
pijn, stuiptrekkingen, tachycardie, droge slijmvliezen en een onstabiele gang.
In ernstige gevallen ontstaat druk op de borst, acute pijn in de buik, verward-
heid, een gevoel van angst en een blauwachtige tint van de huid.
Uiteindelijk volgt bewustzijnsverlies, coma en een plotselinge dood.

Vrouwen hebben zich vrijwillig gemeld bij het
Belarussische Rode Kruis om in deze moeilijke
Covid-periode extra aandacht te besteden aan
artsen en verpleegkundigen. Zij maakten voor
het ziekenhuis in Kopyl lunches voor hen klaar.

In recreatiekamp "Fidgets”, nabij het 10.000 in-
woners tellende stadje Kopyl kwamen tiental-
len kinderen van diverse leeftijden bijeen.
Inspecteurs van de verkeerspolitie hadden een
speciale bijeenkomst voorbereid waar hen ge-
leerd werd zich te houden aan elementaire ge-
dragsregels op de weg en verkeersregels die
je als voetganger en fietser moet kennen.
Groot was de verrassing toen ze aan het einde
van de dag mee mochten rijden in dienstwa-
gens van de militie.

Al meer dan 20 jaar schenkt de stichting aandacht aan 
overmatig alcoholgebruik in Belarus

Toen onze eerste beroepsopleiding startte, werd in het lesrooster een maan-
delijkse les over het gebruik en misbruik van alcohol ingepland.
Belarus staat hoog op de lijst van landen waar overmatig alcohol, met name
wodka wordt gedronken, het is een belangrijke oorzaak van vroegtijdig over-
lijden. Een stukje geschiedenis:
De oudste Belarussische dranken waren gebaseerd op honing en bier. De
technologie om drinkbare bijenhoning te maken is te vergelijken met brou-
wen van bier omdat veel recepten hop bevatten. Druiven werden verbouwd
op kleine gaarden van rijke landgoederen. Het drinken van wijn was vroeger
niet gebruikelijk, maar werd alleen gebruikt bij kerkrituelen.
Geïmporteerde Europese wijnen waren een luxe die alleen de adel zich kon
veroorloven. De meest voorkomende dranken die in huizen van de Belarus-
sische adel werden geserveerd, waren de likeuren, zoete, sterke alcoholi-
sche dranken op basis van wodka verrijkt met kruiden, bessen, honing, spe-
cerijen en suiker. De meest populaire likeur is wodka genaamd garelka, een
gebrande wijn. De drank werd het eerst geserveerd in de tijd van het Groot-
hertogdom Litouwen aan het eind van de 15e eeuw. Naarmate de tijd ver-
streek werd dit een gewoonte in het drinkpatroon van o.a. de Belarussen.
Likeurproducenten bieden een grote verscheidenheid aan wodka's, waaron-
der klassieke wodka's en die met verschillende toevoegingen zoals kruiden,
knoppen en noten. De populairste wodka’s zijn gemaakt van brood, van ber-
kenknoppenextracten, van cranberry en van met peper en honing.

Wilt u ons helpen kinderen te helpen? 
Stort alstublieft een bijdrage op NL27 RABO 012 11 44 615

Stichting Weeshuizen Belarus
Oosterpoort 5, 5283 HL Boxtel



De grootste betoging in Belarus ooit 
16 aug 2020

De officiële vlag van Belarus is in feite die van de voormalige Sovjet-
republiek en dat zegt veel over het regime. We gaan terug tot de val
van het tsaristische regime in Rusland in 1917 en diverse omwente-
lingen waarbij aan het einde van dat jaar de communisten de macht
grepen in Moskou. Belarus was toen grotendeels nog in handen van
het Duitse keizerlijke leger waar in maart 1918 het onafhankelijke
Belarus werd uitgeroepen. De kortstondige onafhankelijke staat koos
de witte vlag met een rode streep, vaak met wapenschild en ridder te
paard. Dat laatste zou verwijzen naar het Groothertogdom Litouwen,
een van de machtigste staten van Europa in de middeleeuwen waar-
van Belarus ooit deel uitmaakte. Belarus van 1918, dat geen lang le-
ven was beschoren, werd een twistappel tussen Polen en de Sovjet-
Unie. In no-time werd Belarus als een deelrepubliek opgeslokt door
de Sovjet-Unie. Als onderdeel van die Unie kreeg Belarus een aantal
rode vlaggen toegewezen, al dan niet met opschriften.
Tijdens de bezetting door nazi-Duitsland van 1941 tot 1944 zwaaide
een collaborerend regime in Minsk nog even met de rood-witte vaan
van 1918 die bij sommigen op die manier in diskrediet raakte.
De huidige rood-groene vlag werd op 7 juni 1995 ingevoerd d.m.v.
een referendum en wordt heden de “Loekasjenko vlag” genoemd.

Problemen aan de grens
De spanning aan de grenzen van Belarus en Polen is
de laatste tijd flink toegenomen. Als eerder honderden
migranten per dag arriveerden, is het aantal tot duizen-
den gestegen en zijn hun acties heviger en georgani-
seerder geworden.

Warschau heeft bewijzen dat Belarussen de migranten
dwingen onder bedreiging van vuurwapens de Poolse
afrasteringen te vernielen en niet terug te keren.
De Belarussen daarentegen beschuldigen Poolse func-
tionarissen van buitensporig harde acties als onrecht-
vaardig gebruik van geweld. Het is mogelijk dat de be-
schuldigingen tot op zekere hoogte waar zijn, maar het
is onwaarschijnlijk dat vier Nobelprijswinnaars geen re-
den hadden een beroep te doen op de EU, om te zor-
gen voor een humane behandeling van migranten die
daar Belarus willen komen. Het is niet zo eenvoudig om
een rationele verklaring te geven voor de enorme toe-
name van het aantal burgers uit het Midden-Oosten dat
via Belarus de weg naar Europa koos.

Een ander doel van Loekasjenko is om zichzelf steun
van Moskou te garanderen. Poetin speelt immers een
belangrijke rol in de zich ontvouwende gebeurtenissen.
In het Westen geloven velen dat het Poetin is die ach-
ter de escalatie van de migratiecrisis zit. Of het waar is
of niet, het Kremlin biedt dekking voor de Belarussische
dictatuur. In september zei Poetin op een persconferen-
tie na een ontmoeting met Loekasjenko, dat problemen
met de migranten Russen niet aangaat. Hij riep wester-
se leiders op rechtstreeks te communiceren met de dic-
tator. Angela Merkel kreeg hetzelfde advies.
Het Kremlin heeft nauwelijks behoefte aan een serieus
gewapend conflict aan de grens. Tot nu toe lijkt er geen
directe dreiging te zijn, maar afhankelijk van de situatie
kan dat snel veranderen. In ieder geval kan voortzetting
van escalatie aan de grenzen leiden tot veranderingen
in zowel de interne als de externe politieke situatie van
Belarus.

In Warschau wordt gesproken over de mogelijkheid van
volledige sluiting van de Pools-Belarussische grens.
Zo’n blokkade zal ongetwijfeld Polen zelf treffen, maar
de Belarussische economie nog ernstiger schade be-
rokkenen. EU-landen, maar ook Rusland en China zul-
len hieronder lijden. Het zou best eens kunnen zijn dat
ze zich zullen verenigen door de wens om de grondoor-
zaak weg te nemen.
Ondertussen zullen honderden illegale migranten in de
barre kou op Belarussisch grondgebied achterblijven.
Zij worden met grote materiële en dagelijkse problemen
geconfronteerd.

Aan de vooravond de van “Dag van de Leraar” heeft het districtscomi-
té ”vakbond onderwijs- en wetenschapswerkers”, samen met de voor-
zitters van veteranenorganisaties onderwijsinstellingen thuja's geplant.
Ter herinnering aan deze dag werd een bord geplaatst. Links op de
foto: voormalig directeur van het schoolinternaat in Kalinovka.
Huidige baan: Communicatieleider Rayon Kopyl - Departement Minsk.



Kathy en Hans

Artikel in de krant “Slava Pratsy”
Interview door Tatiana Bokhan

Het Kopylskaja schoolinternaat, waar leerlingen met een spe-
ciale psychofysische ontwikkeling wonen, is ruim 50 jaar ge-
leden opgericht met als doel kinderen die zonder ouderlijke
warmte werden achtergelaten op te voeden.
Directeur Elena Karpovitsj vertelt over de leerlingen, het doel
van de school en haar plannen voor de toekomst.

“Ons internaat is een modern onderwijscomplex waar kinde-
ren wonen uit alle regio's van district Minsk. Er is een integra-
le personeelsstructuur, het zijn allen meesters in hun vak die
kennis verstrekken en een gezond moreel en psychologisch
klimaat scheppen. Zij creëren comfortabele omstandigheden
voor het leven van onze leerlingen. De leraren en opvoeders
van 3 Belarussische internaten hebben erg veel geleerd van
de cursussen die door Nederlandse specialisten werden ver-
zorgd. Er zijn diverse praktijkbezoeken gebracht aan onder-
wijsinstellingen in Nederland. Alles werd georganiseerd door
Stichting Weeshuizen Belarus die reeds 20 jaar werkzaam is
in ons land. Zij hebben het Speciaal Onderwijs in Belarus ge-
introduceerd, dat vervolgens wettelijk werd ingevoerd. Ook
spanden zij zich in voor rechten van gehandicapte kinderen:
wettelijk recht op onderwijs, medische verzorging en recht op
leven in de Belarussische maatschappij. Het werk van deze
stichting stelt ons in staat met de tijd mee te gaan en de zo
broodnodige vernieuwingen door te voeren in het hele land.
Wij lopen voorop, tezamen met de voormalige weeshuizen in
Gorodeja en Rudensk. Gedrieën zijn wij een voorbeeld voor
heel Belarus.

Waarom heten de weeshuizen nu schoolinternaat?
Internaten behoren tot de districtsonderwijsinstellingen, daar-
om begint de naam van ons internaat vanaf hier. Er zijn mo-
menteel drie internaten voor kinderen met verstandelijke be-
perkingen. Jongeren van 7 tot 18/19 jaar uit districten van de
regio Minsk wonen en leren daar.

Elena, hoe komen leerlingen naar uw instelling?
Centra voor correctionele ontwikkelingseducatie en revalida-
tie diagnosticeren kinderen. Zij bieden de mogelijkheid “spe-
ciale" jongeren onder te brengen in hulpverlenende schoolin-
ternaten. Wij nodigen hen, met voogd of pleegouders uit ons
een bezoek te brengen en kennis te maken met leerlingen,
opvoeders en leerkrachten. In de regel zijn zij na een bezoek
zo enthousiast dat ze graag het kind aan ons toevertrouwen.

Is het hulpinternaat een gesloten instelling?
Onze school is net zo open als andere onderwijsinstellingen.
De kinderen communiceren met allerlei mensen. Zeer geliefd
zijn onze Nederlandse vrienden. In de eerste plaats onze Ma-
maria die bij ons een eigen kamer heeft en naar wiens be-
zoeken wij altijd uitkijken.

Klopt het dat leerlingen een getuigschrift krijgen en in de
toekomst een beroep kunnen uitoefenen?
Aan het einde van de opleiding ontvangt de leerling een eind-
diploma, dat uiterlijk op geen enkele manier afwijkt van het

gebruikelijke diploma in het secundair onderwijs. Het enige ver-
schil zit in de naam van de instelling.
Wat betreft de beroepsopleidingen:
Eind 10e klas mogen onze leerlingen een beroep kiezen mits ze
daartoe in staat zijn. Ze worden getest en kunnen na goedkeu-
ring van het testbureau een opleiding volgen in ons internaat. Er
zijn keuzevakken van educatieve aard: computerles en Engels.
We hebben in ons schoolinternaat hier in Kalinovka vijf aange-
paste beroepsopleidingen:
1.Veeteelt 2. Fruiteelt en groenteteelt.
3. Bosbouw. 4. Coupeuse. 5. Timmerman.
De lessen worden gegeven in klas 11 en 12.

We hebben een boerderij op 80 hectare grond met een koeien-
en varkensstallen, schuren voor graan, stro, hooi plus onderdak
voor landbouwwerktuigen. Hier leren leerlingen onder begelei-
ding van vakmensen aangepast werken, aangevuld met 2 dag-
delen praktijk op de sovchoze (regeringsboerderij) in Lesnoe.
Wij hebben ook een mini-leerboerderij waar jonge kinderen le-
ren konijnen, kippen, eenden, schapen en geiten te verzorgen.

Leerlingen van de klassen 10, 11 en 12 leren in drie fasen zelf-
standig wonen in drie opeenvolgende aangepaste huizen gedu-
rende drie jaar.
Daarnaast doen de jongelui regelmatig mee aan wedstrijden en
winnen daar prijzen net zoals “normale” kinderen. Jongens spe-
len vriendschappelijke voetbalwedstrijden met leerlingen van de
andere scholen, onlangs nog in Gorodeja en Rudensk.
Zonder onze Nederlandse collega’s bestonden waarschijnlijk de
oude weeshuizen nog, waar kinderen nauwelijks of geen onder-
wijs kregen en slechts weinig overlevingskansen hadden als zij
de instelling op 15-jarige leeftijd zonder begeleiding verlieten.

We zijn de Nederlandse vrienden heel dankbaar dat ze dit jaar
weer Kerstmaaltijden en geschenken verzorgen.
We mogen soms zelfs excursies plannen. We zijn eens met ou-
dere leerlingen bij een voetbalwedstrijd in de Minsk-Arena ge-
weest en de jongere leerlingen hebben een dag mogen spelen
in het amusementscentrum in Minsk.

Na voltooiing van een opleiding hebben wij de verplichting om
schoolverlaters werk te bezorgen. Het gros van onze leerlingen
vindt aangepast werk bij sovchozen, land- en veeteeltbedrijven
van de overheid, maar ook bij gemeente en bedrijven.

Is het speciaal onderwijs een garantie voor succes?
Allereerst ligt het succes in goed georganiseerd speciaal onder-
wijs, dat niet alleen de mogelijkheid biedt om goede beroeps-
keuzes te maken, maar ook de kwaliteit van leven van kinderen
te verbeteren. Tijdens haar bestaan heeft ons internaat al meer
dan 1000 leerlingen geholpen zich aan te passen aan de we-
reld, een baan te vinden en een normaal leven op te bouwen.
Wij leveren geen genieën af, maar bieden hen alles wat nodig is
voor het latere leven.
Als u ons bezoekt zult u gewone kinderen zien die u begroeten
en breed glimlachen. U ziet muren met certificaten en kast een
vol bekers en onderscheidingen. Onze school is net als een
‘normale’ school waar elk kind ”uniek" is.
Televisiefilmpje: https://youtu.be/KWKTLvOKX3E



Coronacrisis in Belarus
De huidige golf van COVID raakt Oost-Europese landen hard.
In oktober bedroeg het zevendaags gemiddelde van officieel
gemelde nieuwe gevallen 1000 per miljoen in Litouwen, 400
in Oekraïne en 200 in Belarus en Rusland. In Belarus (9,5
miljoen inwoners) zijn officieel 2000 besmettingen per dag.
Het medisch systeem staat onder zware druk. De juiste cijfers
echter liggen naar alle waarschijnlijk beduidend hoger.
Belarus is een grote uitzondering geweest in zijn aanpak van
de pandemie. De regering heeft nooit Lock down-maatregelen
ingevoerd en maskers waren in oktober slechts kort verplicht
op openbare plaatsen. Loekasjenko verklaarde vanaf het be-
gin dat hij zich niet liet vaccineren. Toen de pandemie uitbrak
suggereerde hij dat het besturen van tractoren en het drinken
van wodka bescherming zou bieden tegen het virus. Deze uit-
spraken stuitten op kritiek van de bevolking.
De enige vaccins die momenteel in Belarus zijn goedgekeurd,
zijn de Russische en Chinese entstoffen. >>>>>>>>>>>>>>>

Wilt u donateur worden? Bel dan met
Stichting Weeshuizen Belarus, Oosterpoort 5

5283 HL Boxtel. Tel. 06-41216763

>>>>>>>>
De vaccinkeuze is vermengd met geopolitieke oriëntatie.
Zij die een "westers" vaccin willen, zullen meer voorstander zijn
van nauwere EU-samenwerking en de EU-sancties tegen Bela-
rus steunen. Die mensen hebben tevens de neiging om minder
vertrouwen te hebben in hun president.
De lage acceptatiegraad van vaccins houdt ook verband met
de wijdverbreide mening dat mensen denken dat ze geen per-
soonlijk risico lopen. In een onderzoek van 2021 zei 49% dat ze
niet bang waren om het virus te krijgen. Dit zijn lager opgeleide
mensen met een hoog niveau van vertrouwen in de president.
Bijna een derde van de ondervraagden geeft aan te denken dat
ze het coronavirus al hebben gehad, wat gelijk zou staan aan
1,5 miljoen besmettingen, terwijl er volgens officiële gegevens
eind oktober iets minder dan 600.000 gevallen waren. Net als
in buurland Rusland is het aantal tests in Belarus laag geweest.
Tot eind september minder dan twee op 1.000 inwoners.
De perceptie van veel mensen verschilt dus aanzienlijk van wat
er werkelijk in Belarus gebeurt.

Hackers vechten tegen het regime van Loekasjenko
Een groep Belarussische IT-specialisten strijdt onder de naam
"Cyberpartizanen" tegen dictator Loekasjenko. Op een zorgvul-
dig uitgekiend moment willen ze zijn regime massaal aanval-
len. De heerser reageert zenuwachtig. Al ruim een jaar wordt
gesproken over deze partizanen, een team van IT-specialisten
die strijden tegen het regime van de heerser. Ze begonnen met
het publiceren van lijsten met veiligheidsautoriteiten die hadden
deelgenomen aan het keiharde optreden tijdens straatprotesten
in augustus vorig jaar. Inmiddels is het belang van de cyberpar-
tizanen veel groter. Als onderdeel van de zogenaamde "Heat"-
operatie hebben de activisten in de zomer een aantal databa-
ses van het ministerie van Binnenlandse Zaken gehackt.
Ze kregen o.m. toegang tot gegevens uit het informatiesysteem
"Paspoort", het archief van politie-noodoproepen en afluisterop-
namen met twee miljoen minuten. Een deel van de verwerkte
data is inmiddels gedeeld via een telegramkanaal met 76.000
volgers. Loekasjenko reageerde indirect op de aanval.
Tijdens een bijeenkomst in augustus riep hij de autoriteiten op
terug te keren naar papieren documenten als informatie op de
computer niet langer kon worden beschermd.
"Natuurlijk roepen de activiteiten van cyberpartizanen ethische
vragen op", zegt een onafhankelijk journalist uit Minsk die om
veiligheidsredenen niet genoemd wil worden, ”De staat handelt
wild, daarom heb ik het gevoel dat de meerderheid van de Be-
larussen deze partizanen steunt. Het volk zint op wraak!”
Samen met andere verzetsgroepen werken de cyberpartizanen
toe naar een "punt in de tijd". Op die dag wordt de sabotage
van de IT-infrastructuur gecombineerd met de bekende massa-
le protesten. "We kunnen niet zeggen wanneer het zover is,
maar kunnen nu al zeggen dat de belangrijkste obstakels zijn
overwonnen. We bereiden ons uit alle macht voor op deze dag.
Alle controlesystemen zijn ons doelwit.” Chartya’97



.

Uitvoering van projecten tijdens de onrust
Het was een hele toer om in deze periode van politieke onrust uit te zoeken hoe
we in het voorjaar veilig geld konden overmaken naar de valutarekeningen van
de instellingen. De projecten waren zorgvuldig voorbereid, alle documenten ge-
reed en projecten klaar om uitgevoerd te worden.
Dank zij vele goede, betrouwbare contacten was het mogelijk om alle informatie
te verzamelen die nodig was om afspraken te maken met de juiste instanties.
De plaatselijke bankdirecteuren werden benaderd die contact opnamen met de
bank in Minsk. De afspraak werd gemaakt dat wij de dag en het tijdstip zouden
doorgeven dat bedragen werden overgemaakt. Aldus gebeurde. Via onze con-
tactpersoon bij het departement van Humanitaire Zaken werden de nodige do-
cumenten gereedgemaakt zodat er geen belasting hoefde te worden betaald.
De documenten werden naar de plaatselijke banken gebracht waar euro’s on-
middellijk werden omgewisseld in Belarussische roebels.
Gedurende de tijd dat aankopen werden gedaan gebeurde er van alles in Bela-
rus. Stichtingen en NGO’s stopten met hun werkzaamheden of werden geliqui-
deerd door de overheid. We laveerden overal tussendoor en roeiden met de rie-
men die we hadden.
Alles ging naar tevredenheid, hoewel er meer tijd nodig was dan gewoonlijk.
Twee projecten hadden slechts vier weken meer tijd nodig voor we de financië-
le verantwoording ontvingen. Het derde, grootste project is bijna gereed. Vooral
het project voor buitensporten heeft grote impact gehad op de kinderen die al
zo lang geïsoleerd leven. Dank aan u, sponsors, donateurs en vrijwilligers die
dit mogelijk hebben gemaakt. Foto’s van 12 december



Project Gorodeja
In dit internaat zitten 108 kinderen tussen 7 tot 15 jaar op
school. De helft van de leerlingen heeft ouders, zij gaan
‘s avonds naar huis. Wezen wonen hier onder begelei-
ding van opvoeders. Alle kinderen hebben diverse ver-
standelijke beperkingen en volgen speciaal onderwijs.
Dit voorjaar werd een onderwijsproject uitgevoerd: aan-
schaf van leer-, lees- en plaatjesboeken, onderwijskundi-
ge boeken voor leraren en opvoeders, gezelschapsspe-
len en educatief speelgoed. Ook hier is jaren geleden
een naai- en timmeropleiding opgezet, waarvoor aanvul-
lend materiaal werd aangeschaft.

Kerstprojecten in onze instellingen
Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie dat onze stichting
bij de instellingen voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke
beperkingen in Belarus kerstprojecten uitvoert. Onder hen zijn wezen
en sociaal-wezen die afhankelijk zijn van speciale zorg. We doen dit
in 5 dorpen en stadjes. Een sponsor van de stichting, woonachtig in
Zwitserland, doneert jaarlijks een fors bedrag speciaal voor dat doel.
Voor ongeveer 600 kinderen worden onvergetelijke feestdagen geor-
ganiseerd met Kerstmaaltijden, een versierde kerstboom, toneelspel,
zang, dans en een bezoek van de Kerstman. Oudejaarsavond wordt
buiten feest gevierd om met vuurpijlen het nieuwe jaar te begroeten.
Begin 2021 was het nog mogelijk geld over te maken onder bepaalde
voorwaarden, maar dat werd allengs moeilijker. Hoe konden we er-
voor zorgen dat er dit jaar toch feest kon worden gevierd?
Onze Zwitserse sponsor zon op een manier om dat toch voor elkaar
te krijgen. Via bekenden in oosterse landen, maakten dollars een lan-
ge reis de halve wereld over die uiteindelijk in Belarussische roebels
terecht kwamen op bankrekeningen van onze instellingen. Het onge-
lofelijke verhaal van dit gebeuren kan uiteraard op dit moment niet
wereldkundig worden gemaakt, maar we zijn alle tussenpersonen on-
eindig dankbaar dat ze hebben meegewerkt aan een straks onverge-
telijk feest voor al die kinderen.

Tradities door de eeuwen heen
Het rooms-katholicisme, protestantisme en orthodoxe geloof zijn de
belangrijkste stromingen in het christendom. Al de stromingen hebben
hun eigen feesten. Die feesten vinden niet altijd plaats op hetzelfde
tijdstip. Protestanten en katholieken vieren kerstmis op 25 december.
De Orthodox Katholieke Kerk volgt de Juliaanse kalender waardoor
feesten 14 dagen later plaatsvinden dan de westerse Gregoriaanse
kalender. Orthodox Kerst heeft zijn eigen tradities. Die dag is slechts
compleet met een speciale kerstmaaltijd bestaande uit 12 gerechten
die symbool staan voor 12 apostelen en 12 dagen kersttijd van 25 de-
cember t/m 5 januari. Een onderdeel van de traditionele maaltijd is de
zoete tarwepudding, genaamd 'kutia’.

Wat is een Kerstmis zonder kerstboom
Wat is een winter zonder kou 

Een warm december geeft de voldoening van het geven
ontvang de glimlach van de dank

voor hulp aan onze kinderen

We wensen u gelukkige en vredige feestdagen
Speciale kerstwensen aan u allen gericht!

Voor het nieuwe jaar wensen wij u gezondheid, liefde en geluk!
Zorg goed voor elkaar!

Bestuur Stichting Weeshuizen Belarus


