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Hoe het allemaal begon
Jarenlang stuurde ik acht adoptie gezinnen in het oosten van Belarus voedselpakketten via de inmiddels opgeheven stichting Tsjernobyl. In de zomer van het jaar 2001 logeerde ik bij één van die gezinnen en leefde een
hele week hun leven. Wie had gedacht dat het bezoek aan Klimovitsji me zó zou aangrijpen en wie had gedacht
dat een toevallig bezoek aan een weeshuis zóveel indruk zou maken. Die laatste ervaring deed me besluiten
een stichting op te richten met de naam ‘Stichting Weeshuizen Belarus’.

Foto: Henk Pijnenburg

Geboren en getogen in Amsterdam bracht ik van mijn 8e tot 18e jaar de zomervakanties door bij een boerenfamilie. Wekenlang was ik van huis en werkte net als alle kinderen in die tijd mee op de boerderij. Met diverse
onderwijsdiploma’s op zak stond ik jarenlang voor de klas. Na dat eerste bezoek aan Belarus volgden er meerdere waarin mijn hobby’s zich als vanzelf leken samen te voegen. Er werd een gigantisch maar vooruitstrevend
project opgezet, een project dat veel voorbereiding en jarenlange uitvoering vergde maar waar kinderen met
een beperking in lengte van dagen profijt van zouden hebben. Nu na tien jaar is het weeshuis veranderd in een
‘schoolinternaat’ met een boerderij en een agrarische beroepsopleiding. In drie wooneenheden op het terrein
leren jongeren zelfstandig wonen voor ze het internaat verlaten.

Het bestuur van Stichting Weeshuizen Belarus deed alles wat in haar macht lag om het project tot een succes te maken. Dat is gelukt dankzij velen
die hun steentje bijdroegen! Het Agro-Socio-Project, dat van het ministerie van Onderwijs de naam ‘voorbeeldproject’ kreeg, is opgenomen in het
overheidsprogramma: ‘Kinderen van Belarus’. Wij als stichting hebben er voor gezorgd dat aan alle voorwaarden is voldaan om jongeren met
een lichte beperking zowel in theorie als praktijk te scholen. Op 20 september vond de officiële overdracht plaats. Autoriteiten van gouvernement,
ministerie, departement en gemeente waren erbij. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het project berust nu bij hen doch de
stichting blijft betrokken bij de praktijkuitvoering.
Ons werk is een voorbeeld van fundamentele hulp. Honderden kinderen zijn inmiddels aan de grauwe vergetelheid ontrukt. Werden ze vroeger weggestopt op het platteland, nu tellen zij steeds meer mee. Subsidies van zowel de Nederlandse als Belarussische overheid, premies van Wilde Ganzen,
donaties van stichtingen en donateurs maakten de projecten mogelijk. Kosten waren er nauwelijks omdat niemand een salaris ontving en iedereen
zijn eigen onkosten betaalde. De laatste twee jaar zijn, na reorganisatie van het weeshuizenbeleid, in nauwe samenwerking met het Departement
van Onderwijs ook in vier andere internaten opleidingsprogramma’s opgezet waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen. De bekende ‘druppel’ waar
we mee begonnen droogde niet op! De druppel werd een plas, de plas een meer en het meer een zee. Ik ben u allen zeer dankbaar omdat u, beste
donateur, naar vermogen druppels heeft aangedragen. Blijft dat alstublieft ook komend jaar weer doen.
Ria Schraverus
Voorzitter/secretaris

Een reis van vele mijlen
Begin september kwam aan een lange tocht van vier jaar een einde.
Nooit was een weg zo lang, nooit kostte een project zoveel bloed, zweet
en tranen!
Drie gebouwen staan er nu in
Kalinovka. Ze konden worden gebouwd met o.a. subsidies van de
Nederlandse en Belarussische
overheid. In het ‘Centrum’ wonen eerstejaars leerlingen van de
beroepsopleiding met 24-uursbegeleiding. In de ‘Ster’ wonen
acht jongeren in één kamerappartementjes met begeleiding op
afstand evenals in het huis dat
‘Spoetnik’ wordt genoemd dat Leren koken in het Centrum
eind augustus werd opgeleverd.
Bouwen in Belarus is een zaak van lange adem. Het betekent leven in
onmin met de bouwwethouder, onenigheid met bouwbureaus en oorlog
met aannemers. Dat het allemaal toch gelukt is, is te danken aan vasthoudendheid en aanpassing aan de manier van onderhandelen.

Donateur van het eerste uur
Als trouwe en meelevende donateur mag ik een bijdrage leveren
aan alweer de 18e nieuwsbrief
van Stichting Weeshuizen Belarus. Zolang deze stichting opereert
zal ik donateur blijven en met mij
naar ik hoop vele anderen. Ria’ s
naam mag dan vaak worden genoemd, ik sluit me daarbij direct
aan. Wat door haar toedoen is bereikt grenst aan het ongelofelijke.
Volkomen terecht kreeg ze dit jaar Klassen werden ingericht, nieuwe leerde nominatie: ‘Brabander van het methoden en leermiddelen aangeschaft
Jaar’. Met plezier en bewondering
heb ik de ontwikkelingen in Belarus gevolgd. De vorderingen van het
Agro-Socio-Project, de bouw van stallen, de ontwikkeling van de boerderij en de agrarische opleiding. De realisatie van het project ‘zelfstandig
wonen’ voor jongeren met een beperking kon ik volgen aan de hand van
uiterst nauwkeurige en uitgebreide berichtgeving. Mijn bewondering
voor haar is dan ook enorm. Fijn om zo iemand in mijn omgeving te kennen, fijn ook dat ontelbare kinderen door haar inspanningen een beter en
volwaardiger leven hebben gekregen.
Mia Smulders
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Wat me bijblijft zijn de
snoetjes van
de kinderen
Michelle Bosmans ging mee naar
Belarus om tijdens een officieel
bezoek foto’s te maken. Ze schreef
een artikel dat verscheen op de
voorpagina van weekblad de Leije.
Eén van haar vele foto’s werd gebruikt bij een artikel in het Brabants
Dagblad, zowel in editie de Meierij
als die van Den Bosch en omgeving.

Vrijwilligers van ‘Altera’ kwamen speciaal uit Minsk om de nieuwe tractor te bewonderen. Lonja, 2e van rechts slaagde als
eerste aan de agrarische opleiding.

Van Rusland naar Rusland
In 1905 verloor Rusland de oorlog tegen Japan. Tsaar Nicolaas II zegde de bevolking een gekozen parlement
toe doch kwam zijn belofte niet na. In 1914 raakte Rusland betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Twee jaar
later werd Raspoetin, die een belangrijke rol aan het hof van de tsaar speelde, door familieleden vermoord.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog streed het Russische volk als één man tegen de vijand. Vele nederlagen en
}iÀÊi``iÊÊ££ÇÊÌÌÊiiÊÛÃ«ÀiÀ°Ê iÊ/Ã>>ÀÊÜiÀ`ÊÌÌÊ>vÌÀi`iÊ}i`Ü}i]ÊiÊiiÀ`iÊÌiÀÕ}ÊÕÌÊ
ballingschap en vormde een nieuwe regering. Rusland werd een Unie van Socialistische Sovjetrepublieken:
de Sovjetunie°ÊiÊÃV >vÌiÊ«ÀÛjLiâÌÊ>v]ÊLÕÌi>`ÃiÊÃV Õ`iÊÜiÀ`iÊ}i>ÕiiÀ`]ÊL>i]Êv>LÀiiÊiÊ
>`LÕÜ}À`iÊÜiÀ`iÊÃÌ>>ÌÃLiâÌ°ÊiÌÊÛiÀâiÌÊÜ>ÃÊ}ÀÌÊiÊÛiiÊÀiÊÛÕV ÌÌiÊ>>ÀÊ iÌÊLÕÌi>`°ÊiÊ
besefte dat de revolutie gevaar liep en gaf de boeren meer vrijheid om producten te verhandelen. Na een re}iiÀ«iÀ`iÊÛ>ÊâiÛiÊ>>ÀÊÃÌiÀvÊiÊÜ>>À«ÊiiÊ>V ÌÃÃÌÀ`ÊÛ}`iÊÌÕÃÃiÊ/ÀÌÃÊiÊ-Ì>°Ê
Stalin
Ê £ÓnÊ Ü>Ê -Ì>Ê >>Ê `iÊ >V Ì°Ê /ÀÌÃÊ ÜiÀ`Ê ÛiÀÀ`°Ê -Ì>Ê Ü`iÊ Û>Ê `iÊ -ÛiÌÕiÊ iiÊ VÕÃtisch bolwerk maken dat de westerse kapitalistische landen zou voorbijstreven. Hij schafte particulier bezit
af, de landbouwgronden werden eigendom van de staat. Boeren verenigden zich in kolchozen, collectieve
boerderijen. Zij moesten een voorgeschreven productie halen in ruil voor een lapje grond. Anderen gingen
in loondienst op staatsboerderijen, de sovchozen, waar de gehele winst in de staatskas verdween. Toen de
plattelandsbevolking in opstand kwam greep Stalin in. Hele gezinnen kwamen in concentratiekampen terecht.
De afgedwongen collectivisering kostte veel mensen het leven. Stalin dacht oppermachtig te zijn, doch in
£Î{ÊÜiÀ`ÊÀÛÊ`ÀÊ iÌÊ«>ÀÌV}ÀiÃÊ>ÃÊi`iÀÊ}iâi°ÊÀÛÊÜiÀ`Ê`ÀÊ>}iÌiÊÛ>Ê`iÊ}i iiÊ`iÃÌÊ
vermoord. Stalin waste zijn handen in onschuld en greep de moord aan om de gehele top van het leger én van
de partij te laten ‘verdwijnen’.
Goede partijleden genoten hoge salarissen in ruil voor het ‘goede voorbeeld’. De bevolking werd gehersenspoeld door het stalinistische communisme. Geleidelijk ontstond een politiek stelsel waarin de staat het doen
en laten van de onderdanen in elk opzicht beheerste.
Tweede Wereldoorlog
Ê£{£ÊÛiÊ ÕÌÃ>`Ê>>ÊiÊÜiÀ`iÊ`iÊ,ÕÃÃiÊLiÌÀiÊLÊ`iÊ/Üii`iÊ7iÀi`À}°Ê iÊ}i>iiÀ`iÊi}iÀÃÊ
versloegen de Duitsers en het Rode leger wist zelfs Berlijn in te nemen. Stalin was de grote held! Overal in
Midden- en Oost-Europa kwamen communistische regeringen aan de macht die trouw zworen aan Moskou.
-Ì>ÊÃÌiÀvÊÊ£xÎ°Ê ÀiÃÌÛÊÛ}`iÊ iÊ«ÊÜ>>À`ÀÊ`iÊLiÛ}ÊiiÊ`iÀiÊÌiÃÌÊÌi}iiÌÊ}}°Ê
Miljoenen gevangenen werden vrijgelaten. Elf jaar ging het goed. Toen Chroesjtjov werd afgezet en opgevolgd
door Brezjnev verviel de militaire grootmacht tot een imperium in ontbinding. Na Brezjnev kwam Gorbatsjov
aan de macht. Hij wilde met de Glasnost en de Perestrojka verandering brengen in de vervallen Sovjetunie.
Het volk kreeg meer vrijheid maar grote groepen Russen waren het niet eens met zijn plannen en pleegden een
staatsgreep die door Jeltsin werd verijdeld.
Poetin
Ê ££Ê ÜiÀ`Ê `iÊ -ÛiÌ1iÊ ÌL`i°Ê ,ÕÃ>`]Ê "iÀ>i]Ê Àil]Ê 7Ì,ÕÃ>`]Ê >â>V ÃÌ>Ê iÊ iÀ}lÊ
werden zelfstandige republieken. Jeltsin werd gekozen tot president van Rusland. Hij gaf het land een duw in
de richting van democratie maar door een langdurige ziekte en de ineenstorting van de roebel belandde Rusland op de rand van de afgrond. Toen Poetin, oud-officier bij de KGB, aan de macht kwam begon de economie
zich weer te ontwikkelen. Na beëindiging van de wettelijk toegestane ambtstermijnen schoof hij Medvedev
naar voren en werd premier. Na Medvedev werd Poetin opnieuw president. Hij wordt bekritiseerd vanwege
corruptieschandalen, pers-onvrijheid en armoede waarin een groot deel van de bevolking leeft. Niettemin is hij
bij veel Russen populair omdat hij stabiliteit en economische welvaart bracht.

Dat deze stichting goed werk heeft
geleverd heb ik met eigen ogen
mogen aanschouwen. Samen met
tien betrokkenen gingen we op eigen kosten, in vijf dagen even op
en neer naar Belarus. Indrukwekkend was het om te zien wat daar
in tien jaar is bereikt. Als koningen
werden we ontvangen omdat we
met Ria meekwamen. Zomaar een
spontane knuffel, een stiekem
lachje…, de weeskinderen weten
dat het feest betekent als Ria komt.
Feest wás het met elf grote koffers
volgeladen met nieuwe schoenen,
ballonnen en kleine cadeautjes.
Achter de schermen, onzichtbaar
voor de kinderen, doet Ria haar
werk. Bewonderenswaardig hoe
ze zichzelf Russisch heeft geleerd.
Haar aanpassingsvermogen is groot
wat betekent dat ze meer voor
elkaar krijgt. Het verschil tussen
arm en rijk is groot. Het internaat
Ê>Û>Ê`>ÌiiÀÌÊÕÌÊ£ÈxÊiÊ`iÊ
staat van de sanitaire faciliteiten
dus ook. Natuurlijk besef ik terdege dat het geen vakantieadres is,
maar oude stortdouches en gammele toiletpotjes zijn voor mij niet
acceptabel. De wetenschap dat de
kinderen zelf niet beter weten en
geen vergelijkingen kunnen maken
stelde me wel wat gerust, maar niet
tevreden.
We bezochten vele projecten zoals
de Dagopvang voor gehandicapten en de Crisisopvang. De kinderen zijn hier in goede handen en
worden met professionele faciliteiten opgevangen. Ik kwam zelfs
kinderspeelgoed tegen van de
kindermarkt in Helvoirt met de verkoopsticker er nog op! Dat beeld
staat nog steeds op mijn netvlies.
Het was een prachtig bezoek dat ik
niet had willen missen. Een bezoek
vol tegenstrijdigheden: arm en rijk,
modern en oubollig, vrijheid en
erg strakke regels. Wat me bij blijft
zijn de snoetjes van de kinderen.
Door: Michelle Bosmans
Journalist/fotograaf

Waarom is het slecht als
het goed gaat!
Wij schreven in de nieuwsbrieven
altijd positieve berichten, over wat
er bereikt was en hoe goed alles
ging. Hoeveel ellende zien we niet
op televisie, zelfs zoveel dat we immuun zijn geworden voor het leed
van anderen. Onze stichting wilde
positieve berichten uitdragen. We
wilden laten zien wat we met uw
giften bereikten. Wij wilden u niet
bekogelen met afschuwelijke foto’s
en teksten die diepe ellende weergaven met het doel geld los te krijgen.
Door velen werd dat gerespecteerd maar dit jaar begon het tij te
keren. Nu wordt gezegd: ‘Het gaat
goed met de stichting dus onze
hulp is niet meer nodig!’ Zo is
het niet! We hebben uw hulp hard
nodig, juist nu, nu we een enorme
krachtsinspanning geleverd hebben om te komen waar op dit
moment zijn. Dít is het moment
om door te pakken en af te maken
waar we begonnen zijn. Nog drie
jaar hebben we nodig! Dat kan alleen als u blijft helpen! Natúúrlijk
maken we veel ellende om ons
heen, soms dramatisch dat je er
’s nachts niet van kan slapen! Wat
heeft het voor zin om u daar mee
te belasten! Het is beter te helpen en u berichten over het resultaat. Dit jaar doen we het anders. Deze keer
laten we iets van de werkelijkheid zien, een paar foto’s maar! We trokken de kinderen eerst meegebrachte kleding aan. Niemand wil toch huilende kinderen zien in een koud huis met een gescheurd onderbroekje aan. We
gaven hen een cadeautje zodat ze zouden lachen in plaats van tranen plengen. Waarom? Omdat we ook in die
omstandigheden respect willen tonen voor kinderen.

Stichting Leye Fonds
Na de oprichting van Stichting Weeshuizen Belarus werd gezocht naar
sponsoren om een eerste project te kunnen financieren. Op een receptie
maakte ik kennis met een echtpaar. Was het toeval dat ‘mijn’ weeshuis
ter sprake kwam? Was het toeval was dat ik uitgerekend hén ontmoette?
Het bleek een fabelachtige timing!
>ÀiÊ iÊ ÕiÊ >``iÊ iiÊ v`ÃÊ «}iÀV Ì]Ê iÌÊ iÞiÊ `Ã]Ê iÌÊ `iÊ
bedoeling goede doelen te steunen. Zonder aarzelen schonken zij de benodigde euro’s voor het allereerste project. Vaak vraag ik me af wat er
gebeurd zou zijn als ik hen niet had ontmoet. Karel werd mijn adviseur,
mijn maatje, bij wie ik altijd terecht kon. Boukje was een klankbord, een
vrouw uit duizenden die me meerdere malen een hart onder de riem
stak doch het geven van adviezen aan haar man overliet. Tot op heden
waren zij jaarlijkse sponsors die elk jaar opnieuw het fundament onder
de stichting verstevigden.

Karel Hubée, adviseur van Stichting
Weeshuizen Belarus.

Nooit zal ik het artikel vergeten dat Karel schreef toen de stichting haar eerste lustrum vierde met een dikke
ÕLiÕÀ>Ì°Ê iÊ«ÊÛ>Ê iÌÊ>ÀÌiÊÕ``i\Ê Ê  ÊÊ ,1-°Ê iÊ}i`iiÌiÊÕÌÊ`iÊÌiÃÌÊÕ`Ì\Ê¼7>ÌÊÃÌiÌÊ
xÊ>>ÀÊi}iÊÛÀ¶ÊÃÊ`>ÌÊ>}Ê}ii}ÊÊiiÊÕLiÕÊÌiÊÛiÀi¶ÊiÌÊ ii>ÊLiÃÌ>>ÌÊÛiÀi`iÊÀÕÊ£ÎÊ
miljard jaar, de aarde vermoedelijk ruim 4 miljard jaar. We zijn net aan een nieuw millennium, ofwel 1000 jaar
begonnen. De jongsten onder ons zullen er gemiddeld 78 jaar van meemaken. Wat stelt 5 jaar dan eigenlijk
ÛÀ¶Ê>>ÌÊÊ`iÊxÊ>>ÀÊ`ÕÃÊÀi>ÌiÀiÊ>>Ê iÌÊiÛiÊÛ>Ê`iÀiÊÊ iÌÊÜiiÃ ÕÃÊÊ>Û>°Ê<Êiiv`iÊxÊ>>ÀÊ
geleden in een koud, oud en verveloos tehuis zonder veel ontplooiingsmogelijkheden. Die kinderen leven nu
als het ware in een schitterend heelal, in een eigen wereld, met kansen op scholing in de agrarische sector of
in een ambacht. Zij voelen warmte, letterlijk en figuurlijk.’
Wat zou er gebeurd zijn als ik deze fantastische mensen niet had ontmoet. Zouden we in dertien jaar zoveel
hebben bereikt? Hadden honderden kinderen het onderwijs kunnen volgen dat ze nu krijgen en een diploma
halen? Zouden zij opgenomen zijn in de gemeenschap waar ze nu werken en wonen tussen landgenoten? De
vraag is of de stichting überhaupt nog zou bestaan!
Ria Schraverus

Belarus
i>ÀÕÃÊ }ÀiÃÌÊ >>Ê ÌÕÜi]Ê iÌ>`]Ê ,ÕÃ>`]Ê "iÀ>iÊ iÊ *len. Door de geografische ligging
vormt het land een kruispunt van
grote Trans-Europese spoor- en
wegverbindingen, van olie- en
gaspijpleidingen. Met een oppervlakte van 207.000 km² dit OostEuropese land ruim vijf maal zo
groot als Nederland. De Republiek
iÌÊ ]ÇÊ iÊ ÜiÀÃ]Ê Ü>>Àvan ruim één vijfde in de hoofdstad Minsk woont, is ingedeeld
in zes districten, 118 rayons en
£££Ê ÃÌi`i°Ê -`ÃÊ £nÈ]Ê iÌÊ >>ÀÊ
waarin de Tsjernobyl ramp plaatsvond, daalde het aantal inwoners
drastisch. In 2012 werden bijna
600.000 inwoners minder geteld
dan voor die vreselijke aprilnacht.
Nog steeds kent het land geen
bevolkingsgroei, integendeel, er
sterven nog altijd meer mensen
dan levensvatbare baby’s worden
}iLÀi°Ê ÀÊ `iÊ À>«Ê ÜiÀ`Ê ÓÎÊ
% van het grondgebied aangetast
door radioactief stof. Dat maakte
de bevolking ter plaatse ziek en
deed gebieden doodbloeden. Een
aanzienlijk deel van de natuur
stierf en liet spookachtige, verlaten
dorpen en steden achter. Terwijl
de natuur zich langzaam probeert
te herstellen, verdoezelt ze met
duivelse schoonheid de gevolgen
van de ramp terwijl de bevolking
wegkwijnt onder druk van ziekten
en handicaps.

Hoe zo
besmetting!
Elke ochtend spreekt president
i>ÃiÊ ÌÌÊ âÊ `iÀ`>i°Ê
Op radio en televisie hoort en kijkt
`iÊÓÎ>À}iÊi>Ê>>ÀÊ}iVÌÀleerde, positieve binnenlandse berichten. Waarom zou deze jongen
zich druk maken over besmetting.
Wat heeft hij te maken met de boze
wereld buiten de landsgrenzen.
Straling? ‘Onzin,’ zegt hij. Gjenna
kent de zwaar getroffen gebieden
niet waar honderden hectaren
land streng worden bewaakt. Hij
wil niets weten van lege dorpen en
van huizen die sinds lang zijn verlaten. Hij weigert te luisteren naar
voor hem nietszeggende verhalen
over kale bossen en overwoekerde
akkers. Hij werd geboren ná de
ramp. Waarom zou hij zich druk
maken over iets dat zó lang geleden is gebeurd? Waarom zou hij
die prachtige vette vissen niet eten
die hij vangt. Er worden toch regelmatig monsters genomen door
de overheid?’ Jazeker, er wordt
streng gecontroleerd. Als de stralingsnorm wordt overschreden,
staan overal bordjes ’Verboden te
vissen!’ Gjenna haalt zijn schouders op en zegt: ‘Dan vis je toch
gewoon niet! ‘En als de bordjes
weggehaald worden durf je die
vissen dan te eten?’ ‘Natúúrlijk,’
zegt hij dan, ‘de radiatie zit in het
water, niet in de vis!’

Ontvangst op het gemeentehuis door
burgemeester en wethouders.

Bezoek aan de beroepsopleiding.

Optredens in de aula.

Aankomst leden van ministerie en
departement.

Mijlpaal feestelijk
gevierd

Kinderen maakten zelf presentjes.

Op vrijdag 20 september was het groot feest in Kalinovka na tien jaar
lang uitvoering van het Agro-Socio-Project. Tijdens de bouw van een
praktijkboerderij werkten we aan een praktische en theoretische agrarische beroepsopleiding die werd gelegaliseerd door het Ministerie van
Onderwijs. Voor het derde deelproject - zelfstandig leren wonen - werd in
augustus het laatste van drie huizen opgeleverd. Daarmee is een hechte
basis onder het Agro-Socio-Project gelegd. In de praktijk kan het totale
project nu volledig worden uitgevoerd en vandaar uit verder over het
land worden ‘uitgerold’.
Uiteraard Nederlandse vlaggetjes.

Aankomst van vicegouverneur
Joeskjevitsj.

Tien mensen uit Nederland gingen medio september op eigen kosten
mee naar Belarus, specialisten die ieder op hun eigen gebied een bijdrage
leverden aan de ontwikkeling van de projecten. Voor ons, Nederlanders,
begon het feest met de ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester en wethouders. Veel genodigden kwamen naar Kalinovka onder wie de
vicegouverneur, leden van het ministerie van Onderwijs, van de gemeente
Kopyl en directies van gerenommeerde instellingen. Na een rondleiding
over de boerderij en bezichtiging van de nieuwe woonvormen volgde een
officieel gedeelte. We mochten een Oorkonde van Dankbaarheid in ontvangst nemen van gouverneur Batoera, uitgereikt door vice-gouverneur
Joeskjevitsj. Ook voor de kinderen was het feest. De dag begon met
een feestontbijt, gevolgd door een spelletjesochtend en optredens door
artiesten. Na afloop gingen meer dan honderd kinderen de gymzaal binnen waar gedekte tafels klaarstonden vol lekkernijen. Na het avondeten
begon in een feestelijk versierde aula de disco waar dansers aanwezig
waren die de kinderen Russische dansen leerden.

Sommige drankjes en etenswaren
proefden zij voor de allereerste keer.

Samen muziek maken.

Presentatie van zelf verbouwde
producten.

Optreden met ‘Melkje’ de koe.

Officiële gedeelte waarbij het Belarussische én Nederlandse Volkslied werd
gezongen.

Optreden van een professionele
zanggroep.

Uitleg over project zelfstandig wonen.

Lammetje op de Mini-leerboerderij.

Uitreiking onderscheiding.

Uiteraard werd ’s avonds geproost.

Oorkonde van Dankbaarheid
Stichting Weeshuizen Belarus werd onderscheiden door Gouverneur
Batoera met de Oorkonde van Dankbaarheid. De tekst luidt:

Over de officiële viering van 10
jaar
Agro-Socio-Project
werd
niet alleen uitvoerig bericht in de
nieuwsbladen, ook op de website
van het Uitvoerend Comité van het
departement van Onderwijs werd
er aandacht aan besteed. Op de
site stond geschreven:

‘Het Uitvoerend Comité van het District Minsk feliciteert u met diep respect en dankbaarheid voor uw werk ten behoeve van het onderwijs in het
district Minsk en de verbetering van de woonsituatie voor kinderen met
specifieke beperkingen.
Tijdens uw activiteiten bleef u trouw aan het menslievende principe van
«Ûi`}]ÊÕÌ}>>`iÊÛ>Ê«iÀÃiÊ}Ài]ÊÃ«Ì>iÌiÌÊiÊÛÀ i`°Ê
Uw hartverwarmende werk geeft kinderen geestelijke en fysieke kracht,
zelfvertrouwen en de noodzakelijke levenservaring. Velen van hen zijn
goede vaklui en gerespecteerde mensen geworden. U werkt aan een bijzondere en eervolle zaak door kinderen te helpen die zijn verstoken van
ouderlijke warmte. Dank zij uw actieve hulp aan een groot aantal onderwijsinstellingen vonden vele kinderen een warm en gezellig thuis, waar
ze worden omringd met aandacht en liefde.

Website
departement
van Onderwijs

B.W. Batoera, Gouverneur

Tijdens de uitvoering van het unieke Agro-Socio-Project in het schoolinternaat te Kopyl transformeerde u het team tot een groep sympathieke, communicatieve en uitstekende leraren. Wij danken u voor uw onbaatzuchtige hulp, toewijding en ondersteuning aan jonge mensen die behoefte
hebben aan speciale zorg. Wij stellen samenwerking in de toekomst zeer op prijs en we hopen dat u vasthoudt
aan uw creatieve ideeën, dat u hoop blijft brengen en het verlangen om mensen te helpen nooit verliest.”

Bijzonder onderwijs in ontwikkeling
In Kopyl werd de allereerste aangepaste beroepsopleiding ontwikkeld voor kinderen met een verstandelijk
beperking. Stichting Weeshuizen Belarus was de initiator en werkte jarenlang aan dit project in samenwerking
met het Uitvoerend Comité van het departement van Onderwijs. Medio 2013 vond een vergadering plaats over
de voortgang van het Bijzonder Onderwijs in het rayon Kopyl.
Minister van Onderwijs, Sergej Maskjevitsj, zat de vergadering voor.
Maskjevitsj: ‘De afgelopen jaren is in navolging van een initiatief in
Kalinovka, Bijzonder Onderwijs ingevoerd in diverse internaten in het
district van Minsk. Als volgende stap denken we aan jongelui met andere
beperkingen dan verstandelijke, met name aan kinderen die geacht worden een universitaire opleiding te kunnen volgen.’
De minister stelde vast dat de ontwikkeling van het Bijzonder Onderwijs erg achterloopt in vergelijking met andere landen. ‘Het overgrote
deel van de bevolking ziet de noodzaak van dit soort onderwijs nóg niet
Sergej Maskjevitsj, minister van
in. Doorgaans heeft men medelijden met gehandicapte personen maar Onderwijs
kennelijk is er een barrière om ze daadwerkelijk te helpen. De bevolking
moet leren rekening te houden met minder fortuinlijke medeburgers.
Ook gehandicapten moeten - net als zijzelf - gebruik kunnen maken van openbare instellingen als winkels, banken en ziekenhuizen. Ze moeten de gelegenheid krijgen om tussen ‘gewone’ medemensen te wonen. Met het
Bijzonder Onderwijs hebben we een grote stap gezet in het bewustwordingsproces. Speciaal onderwijs wordt
sinds kort beschouwd als een integraal onderdeel van het totale onderwijssysteem. De toegang tot het onderwijs wordt voor kinderen en jongeren steeds meer mogelijk gemaakt, ongeacht de ernst van de beperkingen.’

‘In het Kopyl schoolinternaat vond
een plechtige viering plaats ter
gelegenheid van 10 jaar uitvoering van het ‘Agro-Socio-Project’.
Vicegouverneur Joeskjevitsj luisterde met zijn aanwezigheid het
feest op. Eveneens waren aanwezig mevrouw Danilevitsj (lid van
het Huis van de Nationale Assemblee), de heer Zdanenia (voorzitter
van het rayon Uitvoerend Comité),
mevrouw Kazak (Hoofd afdeling
Educatie van het Uitvoerend Comité), mevrouw Zmyzko (toonaangevend specialist in Speciaal
Onderwijs bij het ministerie van
Onderwijs) en Maria Schraverus
(voorzitter van ‘Stichting Weeshuizen Belarus’). Verder waren er
delegaties uit Nederland en Belarus, waaronder vertegenwoordigers van overheden, universiteiten en afvaardigingen van andere
instellingen. Namens gouverneur
Batoera reikte Joeskjevitsj een gedenkwaardige onderscheiding uit
aan Maria Schraverus. De eervolle
uitreiking was een uiting van dank
voor het door haar ontwikkelde en
uitgevoerde project. Zij leverde
daarmee een belangrijke bijdrage
aan verbetering van leven voor
kinderen met een beperking.’

Oproep!
Wilt ook u ons helpen? Word dan
donateur! Stuur een mailtje naar
info@weeshuizenbelarus.nl en wij
sturen u een invulformulier.

¼>>ÀÃÊ>ÌiÊÜiÊ`iÊÛÀ`iÀ}iÊÊÃÌ>ÌÃÌiiÊÛiÀÜiÀi°Ê*iÀÊ£xÊÃi«ÌiLiÀÊÓä£ÓÊÜiÀ`iÊ£Î£°äääÊ`iÀiÊ
iÌÊLi«iÀ}iÊ}iÀi}ÃÌÀiiÀ`]ÊÜ>>ÀÛ>Ê£ä°{ÈÊiÌÊiiÊV >iiÊLi«iÀ}°Ê >ÊâÊ`iÊ`>Ì>L>ÊâÊÜiÊ Let op!
in staat de ontwikkeling van het Bijzonder Onderwijs te volgen, te optimaliseren en de kwaliteit van het ma- Ons rekeningnummer is een IBAN
nagementsysteem te verbeteren.’ Aldus minister Maskjevitsj.
ÕiÀÊ }iÜÀ`i\Ê ÓÇÊ , "Ê
0121144615.

Veranderingen niet
meer te stoppen
Er komen steeds meer voorzieningen voor kinderen met beperkingen.
Steeds meer ouders halen hun kind uit de anonimiteit.
Professor Zmyzko werkt bij het ministerie en is directeur van de afdeling Bijzonder Onderwijs. Zij schrijft: ‘Het recht op Bijzonder Onderwijs
is officieel van kracht sinds 2004. Sindsdien is het onderwijssysteem zó
voortvarend ontwikkeld, dat de veranderingen niet meer te stoppen zijn.
ÊÓä££ÊÜ>ÀiÊiÀÊÀÕÊ£Îä°äääÊ`iÀiÊiÌÊÛiÀÃÌ>`iiÊLi«iÀ}iÊ
die speciaal onderwijs nodig hadden. Dat aantal nam in de periode erna
toe met 6,7 procent. Inmiddels is een nieuw programma goedgekeurd
dat loopt tot 2016.’

Veel bereikten we samen met de overheid. Kinderen met beperkingen hebben nu
recht op onderwijs, op medische verzorging en recht te leven tussen landgenoten.

Een droom die je deelt met anderen
Op 19 september gingen tien mensen mee naar Belarus om na tien jaar hard werken het gereedkomen van de materiele
basis van het Agro-Socio-Project te vieren. Een bezoek om nooit meer te vergeten! Hier volgt hun verhaal.

Gerard Schraverus
Economisch adviseur Agroproject

Het bezoek aan Belarus in september betekende niet alleen het bekijken van een groot aantal succesvolle projecten van Stichting Weeshuizen
i>ÀÕÃÊ>>ÀÊÊiiÊviiÃÌÊÛ>Ê iÀi}°Ê6>>vÊ`iÊ«ÀV Ì}ÊÛ>Ê`iÊÃÌV Ì}ÊÜiÀ`Ê]Ê>ÃÊiV Ì}iÌÊÛ>Ê,>]ÊL>Ê`>}iÃÊ}ivÀiiÀ`ÊÛiÀÊ
zaken en ontwikkelingen waarmee zij na haar eerste bezoek aan Belarus aan de slag ging. Daarnaast mocht ik als klankbord fungeren voor allerlei
problemen, tegenslagen en successen waar zij met de Belarussische partners mee te maken kreeg.
Wat is het geheim achter de successen van de afgelopen 10 jaar? Volgens mij is dat: Passie en aan de slag gaan! De zaken die gerealiseerd zijn
hebben volgens mij niets met slimmigheid of vaardigheid te maken, maar met een droom. Een droom waar je altijd mee bezig bent, een droom
`iÊiÊ`iiÌÊiÌÊv>i]ÊÛÀi`i]Ê`>ÌiÕÀÃ]ÊÃ«ÃÀiÊiÊ}iÌiÀiÃÃiiÀ`iÊÊ i`iÀ>`°Ê>>ÀÊÊÊ i>ÀÕÃÊiÌÊ`ÀiVÌiÃÊiÊi`iÜiÀiÀÃÊÛ>Ê
internaten, bestuurders van overheidsinstanties en weeskinderen met een beperking. Veel mensen die ik gedurende ons bezoek heb ontmoet ‘kende’
ik door de verhalen van Ria. Deze mensen geloofden in haar droom en gingen vervolgens aan de slag om die droom waar te maken. Trots lieten
directieleden, het team en de leerlingen in Kalinovka de uitstekende resultaten zien. Ik feliciteer hen met de bereikte resultaten en wens hen veel
succes in de toekomst.

Roland Schraverus
Master Architect/projectcoordinator

Als architect is het iedere keer als je een nieuw land bezoekt een geweldige ervaring om het landschap en de bebouwde omgeving op je in te
laten werken. De luchthaven van Minsk heeft een functionele schoonheid
die mij zeer heeft aangesproken. De landing met het vliegtuig en de reis
van de luchthaven naar Kalinovka was de eerste kennismaking met het
prachtige landschap. Als zoon van Ria heb ik vanaf haar eerste bezoek
aan Belarus alle projecten van de stichting vanaf de zijlijn kunnen volgen.
Nu, jaren later, heb ik het resultaat van de ontwikkeling die het internaat
in Kalinovka heeft doorgemaakt met eigen ogen mogen aanschouwen.
De reeds bestaande en nieuwe gebouwen met hun faciliteiten bieden
een adequate huisvesting voor wonen, leren en spelen. De nieuwe woningen voor het zelfstandig leren wonen zijn ruim en efficiënt opgezet en
geven een huiselijk gevoel. Belangrijk aandachtspunt voor het behouden
en eventueel optimaliseren van kwaliteit is de planning van het groot
onderhoud naar de toekomst. Ik heb ervaren dat de kinderen zich hier
thuis voelen. De aandacht voor de boerderij en tuin zijn hier een afspiegeling van.

Zelfstandig leren wonen. V.l.n.r. Centrum, de Ster en Spoetnik.

Hidde van de Veer

Directeur Aflatoun: Sociaal en Financieel Onderwijs aan Kinderen
Het Kopyl schoolinternaat wordt goed geleid, de directeur heeft een goede sfeer geschapen en dat merk je bij het personeel en de kinderen. De uitvoering van het Agro-Socio-Project was een geniaal idee. Als er investeringen worden gedaan in sanitaire voorzieningen kan men tot de conclusie
komen dat men aan de Europese standaard lijkt te voldoen. Hulde voor de Nederlandse stichting, voor haar inspanningen, voor de technische
assistentie als ook voor haar grote investeringen.
Als directeur van Aflatoun zou ik onze methode graag willen toepassen in internaten van het Minsk district. Ik denk dat onze cursussen aan leraren en
kinderen bijdragen aan de al gekozen leerfilosofie. Met het bestuur van de stichting is afgesproken dat, zodra de leermethode is goedgekeurd door
het ministerie van Onderwijs, wij kunnen gaan werken met de nieuwe aanpassingen voor kinderen met een beperking.

Laura Bijl

Medewerkster zorgverlening
Het terrein van het internaat in Kalinovka is groot en biedt legio mogelijkheden. Het viel mij op dat alles visueel wordt gemaakt en dat deze wijze
van leren duidelijk aanslaat. De kinderen maken hier behalve een persoonlijke, ook een mentale groei door. Belangrijk is dat gekeken wordt
naar de toekomstmogelijkheden van kinderen met beperkingen. Bij de
Dagopvang voor kinderen met psychische en lichamelijke beperkingen
is men zeer creatief. De Dagcentrums in Nederland zijn minder kleurrijk
ingericht met de achterliggende gedachte om prikkels te reduceren. Ook
wordt bij ons meer gekeken naar de lichamelijke belasting voor begeleiders. Binnen de Dagopvang was geen enkele tillift aanwezig en zijn
er pas sinds kort rolstoelen en loopmiddelen beschikbaar. De afgelopen
jaren is er steeds meer onderlinge samenwerking ontstaan tussen de instellingen wat zeer belangrijk is omdat je van elkaar kunt leren en op die
manier betere zorg kunt bieden.

Feestje in de Crisisopvang.

Martin Spierings

Penningmeester SWB, docent Avans Hogeschool
Sinds een jaar ben ik penningmeester van de stichting. Als donateur werd ik al jaren goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Belarus.
Als bestuurslid de resultaten met eigen ogen aanschouwen is een totaal ander verhaal. Ik was diep onder de indruk van het Agro-Socio-Project. Een
compliment aan de directeur en het personeel is zeer op zijn plaats. Wat in het Crisiscentrum en de Dagopvang is bereikt is geweldig, zóveel werk is
verzet om de kinderen op een professionele manier te begeleiden. Een bezoek aan het doveninstituut was indrukwekkend omdat men bij de opleiding tot coupeuse al zeer professioneel te werk ging.
De officiële viering van het jubileum was goed georganiseerd en de aanwezigheid van het grote aantal genodigden uit Kopyl en Minsk imponerend.
De onderscheidingen die werden uitgereikt waren zeer terecht. De resultaten van alle uitgevoerde projecten stemmen tot grote tevredenheid. Ik
hoop dat we ook in de toekomst, in samenwerking met de overheid van Belarus, kinderen met een beperking op weg zullen blijven helpen naar een
steeds betere toekomst.

Wim Ketelaars

Lid Algemene Directie Saltho Onderwijs/Het Driespan en locatie Boxtel en Etten-Leur

Thieu Dollevoet

Voormalig associate lector Fontys University
Het Kopylskaja schoolinternaat heeft sinds ons bezoek in 2006 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is ongelofelijk wat er in de daaropvolgende jaren is bereikt. Wij hadden wel langer willen blijven om meer met de kinderen te spreken maar daarvoor was de tijd te kort. De crisisopvang
in Kopyl is een uitstekende oplossing voor kinderen in nood. Het zag er keurig uit na de projecten die de stichting hier heeft uitgevoerd.
In de Dagopvang zag alles er prima uit, de directeur was enthousiast en zeer betrokken bij het leven en de verzorging van haar leerlingen. De investering in Gorodeja was zeker de moeite waard. De klas voor de naaiopleiding en de werkplaats voor houtbewerking zagen er perfect verzorgd uit.
Zo ook in het doveninstituut waar een inspirerende directeur aan het werk was die ons uitstekend ontving en rondleidde. Totaal indruk: De investeringen van de stichting waren absoluut de moeite waard. De resultaten bieden goede toekomstmogelijkheden. De samenwerking met de overheid
is in de loop der jaren verbeterd en dat is te zien aan de resultaten. Wij wensen de mensen van de overheid en Ria veel succes met de uitbreiding
van opleidingen naar andere internaten.

Viola van Dalfsen

Wilde Ganzen, Servicelijn Particuliere Gevers
Het was hartverwarmend te zien met hoeveel passie projecten zijn uitgevoerd. Overal wordt een veilige en kindvriendelijke omgeving geboden
wat juist voor kinderen met een beperking heel belangrijk is. Er waren
voldoende materialen aanwezig om kinderen in hun ‘eigen’ vrijheid te
stimuleren. In het Gorodeja internaat volgen jongeren met een verstandelijke beperking een opleiding voor houtbewerking of naaister. Ook het
doveninternaat in Zdanovitsi heeft grote indruk op mij gemaakt. Ongelooflijk te zien hoe daar gewerkt wordt. Met de grootste vanzelfsprekendheid gebruikten de volwassenen gebarentaal, ook als ze met ons spraken
zodat de kinderen begrepen wat er gezegd werd. Algehele indruk: De
uitgevoerde projecten in diverse instellingen zijn zeer verschillend. Het
is bewonderingswaardig wat de stichting hier heeft weten te bereiken.
Ik hoop dat er verder gewerkt kan worden om het leven van kinderen
met een beperking te verbeteren en hen de gelegenheid te geven een
opleiding te volgen zodat zij zich in de maatschappij kunnen handhaven.
Hulde aan hen die zo hard hebben gewerkt!

Coupeuseopleiding voor doven en slechthorenden.

Marc Jansen

Psycholoog en behandelcoördinator
Idris, onderdeel van Amarant
In september bracht ik voor de zesde keer een bezoek aan het internaat
in Kalinovka. Mijn eerste kennismaking met het Agro-Socio-Project
dateert van acht jaar geleden toen mij gevraagd werd de pedagogische
en didactische werkwijze verder te ontwikkelen. Uit dit en latere bezoeken kwam het project ‘Zelfstandig leren wonen’ voort. Kinderen met een
lichte verstandelijke beperking kregen de mogelijkheid op te groeien in
een kindvriendelijke omgeving met goed onderwijs. In de periode 2005Óä£ÎÊ iLÊÊ iÌÊ«ÀViÃÊii}i>>ÌÊÜ>>ÀLÊi`iÜiÀiÀÃÊiÃÊ>iÊ
van nieuwe inzichten en zochten naar manieren om ze toe te passen in de
praktijk. De directie van het internaat én de overheid stonden open voor
de wijze waarop wij in Nederland jeugdigen proberen voor te bereiden
op een volwassen leven.
Er werden diverse projecten van de Koraal Groep en Amarant bezocht.
Het vereist vervolgens moed en doorzettingsvermogen om draagvlak te
vinden voor nieuwe ideeën en ze daadwerkelijk in te voeren. Toen ik in Leren koken in het Centrum.
september dit jaar opnieuw het internaat bezocht was de situatie totaal
anders dan bij het eerste bezoek. Het onderwijs is verbeterd, praktijkgerichter geworden. Het beroepsonderwijs bereidt leerlingen voor op hun
toekomst. Op het terrein zijn drie nieuwe huizen gebouwd. Hier wordt zelfstandigheidstraining geboden: in het Centrum, waar jeugdigen tijdens de
beroepsopleiding met 24-uurs begeleiding sociale en praktische vaardigheden leren; in de Ster en Spoetnik wonen zij met beperkte begeleiding zo
zelfstandig mogelijk waarbij ze nog terug kunnen vallen op begeleiding vanuit het internaat. Deze grote veranderingen werden door de Stichting
7iiÃ ÕâiÊ }iÌiiÀ`°Ê ,iÃÕÌ>ÌiÊ Ü>iÊ ÌÌÊ ÃÌ>`Ê `>âÊ `iÊ âiÌÊ Û>Ê >iÊ LiÌÀii°Ê iÌÊ £ä>À}Ê ÕLiÕÊ Ü>ÃÊ iÌÊ ÀiV ÌÊ iiÊ viiÃÌiiÊ
gebeurtenis. Iedereen kan trots zijn op hetgeen er bereikt is.

‘Pappa en mamma stop met drinken!’
‘Ik wil jullie niet verliezen!’
Deze zinnetjes staan geschreven op posters die je overal ziet hangen, niet alleen op borden in de straten maar ook in crèches en op scholen. Het
alcoholgebruik in Oost-Europa is vijf maal zo hoog als in West-Europa.
De helft van het aantal sterfgevallen
is te wijten aan overdadig alcoholgebruik. De meeste slachtoffers zijn
tussen 15 en 54 jaar oud. Volgens
professor Zaridze van het Russische Centrum voor kankeronderzoek is zo’n verlies ‘vergelijkbaar
met dat van een oorlog’. De cijfers
komen uit een onderzoek van het
i`ÃV ÊÌ`ÃV ÀvÌÊ¼/ iÊ>ViÌ½°Êkale artsen bezochten families van
{n°äääÊ ,ÕÃÃiÊ `iÊ ÌÕÃÃiÊ £äÊ iÊ
2001 stierven. Daaruit bleek dat 52
% van de sterfgevallen in verband
stond met drankmisbruik. Al in de
10e eeuw maakten reizende Europeanen melding van overmatig
drankgebruik in Rusland. In 1540
voerde tsaar Ivan IV, beter bekend
als ‘Ivan de Verschrikkelijke’, een
staatsmonopolie in op alcohol dat
alleen nog verkocht mocht worden
in speciale winkels. Toen de Eerste
Wereldoorlog uitbrak besloot de
Russische overheid de verkoop van
sterke drank vrijwel volledig stop
te zetten. De sociaaldemocraten
Ü`iÊ>Ê`iÊÀiÛÕÌiÊÛ>Ê££ÇÊ`iÊ
maatregel in stand houden maar
de overheidscontrole was niet opgewassen tegen de illegale productie van drank.
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zo hoog! De dag dat de Tweede Wereldoorlog eindigde werd er op één dag zoveel gedronken dat er geen druppel wodka meer te krijgen was. In de
tachtiger jaren besloot Michael Gorbatsjov de verkoop van drank te beperken. Er werden flinke accijnzen ingevoerd, waardoor de prijzen enorm stegen.
Die maatregel betekende een economische strop. Ondanks de verhoogde accijnzen liep de staatskas 2.6 miljard euro mis. Jeltsin draaide alles terug en
sindsdien zijn vele kinderen de dupe van alcoholmisbruik.

Structuur biedt de basis
voor meer vrijheid
Het is nodig om kinderen besef van grenzen en structuur bij te brengen met het doel hen overzicht, veiligheid en duidelijkheid te bieden. Ze
krijgen daardoor meer zicht op alledaagse dingen en reageren minder
op prikkels. Jongeren die weten waar ze aan toe zijn kunnen zich beter
voorbereiden op het werken en wonen in de samenleving. Structuur is
een start, een goede basis om hen stapje voor stapje meer vrijheid te
geven. Structuur aanbrengen in je eígen leven is een vaardigheid die
geleerd moet worden, zeker voor kinderen die in groepsverband wonen
in internaten. Ons project zelfstandig leren wonen en werken biedt de
gelegenheid jongeren gefaseerd en goed begeleid naar zelfstandigheid
te leiden. De laatste jaren heeft die aanpak zijn diensten bewezen: niet
één van onze jonge mensen is op straat terecht gekomen.

Armoede
Stichting Rusland Kinderhulp bericht: ‘Onze kranten schrijven over
schrijnende toestanden, over mensen met uitkeringen van boven de 800
euro die niet rond kunnen komen. In Belarus wordt dezelfde kretologie
gebruikt alleen verschilt er een nul terwijl de boodschappen in de stad
duurder zijn dan in Nederland!’

Oudste oerbos
Belarus is een nagenoeg vlak land met uitgestrekte bossen, moerassen en rivieren. Het oudst bewaarde oerbos ter wereld ligt langs de
grens met Polen. Het Bialowieza Woud is een van de laatste en grootste
overgebleven delen van het immense bos dat zich ooit uitstrekte over
Europa. Behalve vele andere dieren leven er 800 Europese bizons die
door een speciaal fokprogramma voor uitsterven worden behoed. Sinds
£ÇÊÃÌ>>ÌÊ`ÌÊiÀLÃÊ«Ê`iÊ1iÃVÊ7iÀi`iÀv}i`ÃÌ°

Na 10 weken begeleiding van de sociale dienst werden hier drie kinderen
weggehaald en opgevangen in de Crisisopvang.

Varkenspest
De invoer van levende varkens en vlees werd deze zomer streng verboden.
Ook voor aanverwante dierproducten zoals sperma gold een vervoersverbod, evenals als voor honden- en kattenvoer. Allerlei geruchten deden
de ronde, Rusland voelde zich de gebeten hond en gaf gemakshalve de
landen aan de westgrens de schuld. Er werden nogal wat vlees en zuivelproducten uit de EU, met name uit Polen geïmporteerd die rechtstreeks
werden doorverkocht aan Rusland.
In juni meldde de persdienst van de regionale rampendienst in het zuiden
van Rusland, dat in de voorstedelijke gebieden van Noord-Ossetië gevallen van varkenspest waren geconstateerd die door wilde zwijnen zou zijn
verspreid. Een paar weken later openbaarde zich de Afrikaanse varkenspest in Belarus die de helft van het land zou verlammen.
De praktijkboerderij in Kalinovka is door deze situatie in grote problemen
gekomen. Ons internaat ligt in de bufferzone van het besmette gebied.
Kinderen moesten aanzien hoe tientallen varkens en biggetjes werden
weggevoerd. Deze afschuwelijke gebeurtenis vormt een enorme tegenslag voor ons project. De opbrengst van het varkensfokprogramma is niet
alleen nodig om de veeboerderij in stand te houden, maar ook onmisbaar
voor de financiering van de landbouw. Niemand had kunnen voorzien dat
de pest zou uitbreken en dat de oogsten dit jaar zó slecht zouden zijn. Gewoonlijk zijn het de sovchozen die ons de helpende hand bieden maar ook
zij zitten met hetzelfde probleem. Vooralsnog is er geen oplossing in zicht.

Verspreiding en bufferzones van de Afrikaanse varkenspest. Onze praktijkboerderij
ligt rechts tussen de onderste gele punaises.

President Loekasjenko: ‘Mensen zouden niet moeten klagen!’
De president is niet zozeer bezorgd over het proces van de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest als over de manier waarop mensen reageren op
maatregelen. De reacties op acties van de veterinaire diensten vindt hij onaanvaardbaar en zegt dat zijn onderdanen zich onzorgvuldig en onbeschoft
}i`À>}i°ÊÀÌÃÌiÊâÀ}ÊÛÀiÊ`iÊ`À«ÃLiÜiÀÃÊÕÊ}iLiiÊÃÊ`>ÌÊÇÊÛ>Ê`iÊ£ääÊLiÃiÌÌiÊ}iÛ>iÊ`??ÀÊÜÀ`ÌÊ}iÛ`i°Ê ÀÊÜÀ`ÌÊLiÜiiÀ`Ê
dat Belarus, dat er toch al slecht voor staat, regelrecht afstevent op een faillissement en dat, terwijl het volk toch al kreunt onder eerdere beslissingen
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waarschijnlijkheid pas in het vroege voorjaar nieuwe dieren mogen aanschaffen.
7ÌÊ ÕÊ ÃÊ i«iÊ Ê `iÊ LiÀ`iÀÊ Ê ÃÌ>`Ê ÌiÊ Õ`i]Ê >>Ê `>Ê >ÃÌÕLivÌÊ iiÊ L`À>}iÊ ÛiÀÊ «Ê ÓÇÊ , "Ê ä£Ó££{{È£xÊ `iÀÊ ÛiÀi`}Ê Û>Ê
‘boerderij’. Vergeet niet uw adres te vermelden! Namens de leerlingen en de directie van het internaat, heel hartelijk dank!

Prijsverhogingen
Volgens de Nationale Academie van Wetenschappen maakt meer dan
60% van de Belarussen zich zorgen over de prijzen van levensmiddelen.
Dat zei directeur professor Igor Kotljarov tijdens een persconferentie in
Minsk.
iÌÊ «ÀLiiÊ Û>Ê `iÊ «ÀÃÃÌ}}Ê Ã«iiÌÊ >Ê Ã`ÃÊ £äÊ iÊ LiÀiÌiÊ iiÊ
piek in 2002. In 2006 stabiliseerde de situatie zich maar tijdens de crisis van 2011 schoten de prijzen weer omhoog. Tegenwoordig besteedt
één op de drie gezinnen 50% tot 70% van het gezinsbudget aan voedsel. Kotljarov: ‘De vraag rijst of we wennen aan de manier waarop wij
leven. Mensen die zichzelf tot de rijken en de middenklasse rekenen zijn
gezagsgetrouw. Zij respecteren de wet omdat ze bang zijn te verliezen
wat ze hebben.’
Ê iÌÊiiÀÃÌiÊÜ>ÀÌ>>ÊÛ>ÊÓä£ÎÊÃÌi}iÊ`iÊÛi`Ãi«ÀâiÊÊÛiÀ}i}Ê
met die in dezelfde periode van vorig jaar met 25,8 procent. In augustus
werden brood- en bakkerijproducten opnieuw, nu met gemiddeld 10%
verhoogd. De prijs van binnenlands gedistilleerd steeg met 28 %.
Om een idee te geven van de verhouding tussen de euro en de Belarussische roebel: in mei vorig jaar was de euro 10.500 roebel waard, in
ÛiLiÀÊ`ÌÊ>>ÀÊ£Ó°ÇÎä°Ê6vÊ>>ÀÊ}ii`iÊÜ>ÃÊ`>ÌÊ}ÊÓ°ÎääÊÀiLit

Strenge winters
Belarus ligt op de overgang van een continentaal- naar een maritiem
klimaat met koude winters en vochtige zomers. Van december tot april is
het land bedekt met sneeuw en zelfs tot in juni kan het ’s nachts vriezen.
De winters worden af en toe getemperd door warme westelijke winden
vanuit de Baltische Zee. De natste maanden zijn juni en augustus maar
gemiddeld valt er niet buitensporig veel regen. De overheid besloot een
aantal jaren geleden om de zomertijd aan te houden zodat het in de winter niet één maar twee uur later is.

Ook gekke kinderen blijken
heel gewoon!
Steeds vaker krijgen kinderen in Nederland het etiket ‘probleemkind’ opgeplakt. De overheid zoekt naar mogelijkheden om leerlingen met een
‘diagnose’ zoveel mogelijk in het regulier onderwijs een plek te geven.
Onderzoek van KRO Brandpunt toonde schokkende cijfers aan. Maar
liefst 55 % van de Nederlandse scholen weigerde de afgelopen jaren kinderen met leer- en gedragsproblemen aan te nemen. Scholen durven het
lang niet altijd aan om leerlingen met een ‘etiket’ een plek te geven. Zij
maken zich zorgen over de toenemende werkdruk.
Brabants Dagblad

Handelsoorlog met
Rusland?
Nederland weet sinds kort hoe Rusland de handelsbetrekkingen tot inzet
maakt bij het beslechten van ideologische meningsverschillen. Als naaste buur kent Belarus het klappen van de zweep.
<Êi``iÊ`iÊ¼iÀ}ÊÛ>ÊÓää½ÊÌÌÊiiÊÛiÀÃiV ÌiÀ}ÊÛ>Ê`iÊLiÌÀikingen tussen beide landen. De situatie werd toen in der minne geschikt
maar aan Russische zijde smeulde de ontevredenheid ondergronds
voort. Dit jaar balanceerden Rusland en Belarus opnieuw op de rand van
een handelsoorlog. Toen in Minsk de algemeen directeur van een toonaangevende Russische potas-producent werd opgepakt, dreigde Rusland de olietransporten naar Belarus met een kwart te verlagen. Toegang
tot de Russische markt leidde eerder tot een forse toename van agrarische producten uit Belarus. Volgens het Nationaal Statistisch Comité
werd toen in zes maanden tijd 1,7 miljoen ton melk en melkproducten
>>ÀÊ,ÕÃ>`Ê}ilÝ«ÀÌiiÀ`°Ê
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ASML Foundation
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Bijzonder Onderwijs in schoolinternaten. In twee scholen werden computerklassen ingericht, in vijf scholen nieuwe leermaterialen aangeschaft en oude
leermethodes vervangen.
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van microchips. In de hoofdvestiging van het enorme bedrijf dat in Veldhoven zetelt zijn inmiddels diverse donatiecontracten getekend. Ook dit jaar
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naar verdere samenwerking in de toekomst.

V.l.n.r. Penningmeester van Stichting Weeshuizen Belarus Martin Spierings, voorzitter Ria Schraverus en geheel rechts Chairman van ASML Foundation, de heer van Engelen.

Giftenaftrek
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting als
zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als
ANBI te worden aangewezen moet de instelling deze status aanvragen
bij de Belastingdienst.
Stichting Weeshuizen Belarus bezit de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat (periodieke) giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 is geen notariële akte meer noodzakelijk. Vanaf die datum kan worden volstaan met een model-formulier
voor periodieke giften. Vanaf 1 januari 2014 vindt u dit formulier op de
site van Stichting Weeshuizen Belarus onder de knop Donaties. Heeft
u dit ingevuld dan bewaart u het door ons ondertekende formulier bij
uw administratie. Donatiebedragen kunnen vervolgens afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Wanneer de belastingdienst u hierom
vraagt moet u de volmacht kunnen overleggen. Het vermelde bedrag op
het formulier maakt u tenminste vijf jaar over aan Stichting Weeshuizen
Belarus. U kunt ook de penningmeester machtigen het bedrag van uw
rekening af te schrijven. Bij overlijden stoppen de transacties. Donaties
kunnen bovendien gestopt worden als u onverhoopt werkeloos wordt
of de ANBI-status van Weeshuizen Belarus verdwijnt. Bedragen die u in
vorige jaren hebt overgemaakt blijven dan aftrekbaar ook al is de duur
van vijf jaar door eerder genoemde redenen niet bereikt. Voor vragen
hierover kunt u uiteraard terecht bij de penningmeester.
Martin Spierings, penningmeester

Andrej en Natasja zijn getrouwd. Zo zie je wat er gebeurt als kinderen de
mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.

Tsjernobyl NU!
Daan Kloeg en Hans Wolkers zijn dit voorjaar een bijzonder project gestart. Zij leggen de lange termijn gevolgen
van de Tsjernobylramp op artistieke wijze vast in een uniek fotoboek en reisden daarvoor meerdere keren naar
de Oekraïne en Belarus.
Begin november keerden zij terug van een bezoek aan de verboden zone. Hoewel zij voor vertrek vergunning
kregen om te mogen fotograferen, trokken de autoriteiten tijdens het bezoek de toestemming in. Onder begeleiding mochten zij reactor nummer 5 bezoeken die ten tijde van het ongeluk nog in aanbouw was. De mannen
zeggen het een griezelige plek te vinden met enorme kranen en met puin bedekte grond. De weerspiegeling in
het water rondom de centrale, de enorme betonnen pilaren en massieve stalen hijswerktuigen gaven hen een
bijna surrealistisch gevoel.
Via de website www.chernobylwitness.com is dit boek bij voorintekening te bestellen. Met de verkoop van het
fotoboek dat medio 2014 verschijnt wil het team de self settlers financieel helpen, mensen die geëvacueerd werden uit de Tsjernobyl-zone en op eigen risico teruggingen naar hun geboorteplek.

Ontwikkelingshulp?
‘Ontwikkelingshulp? Daar geloven we in Nederland niet meer zo in,’
schrijft De Volkskrant in oktober. ‘Was in 2006 nog de helft van de Nederlanders groot voorstander van hulp aan de derde wereld, vorig jaar is dat
percentage gekelderd tot 22 procent. Vooral VVD- en PVV kiezers hebben
âV Ê >ÃÃ>>Ê Ìi}iÊ ÌÜi}Ã Õ«Ê }iiiÀ`°Ê >>ÀÊ ivÃÌÊ ÇÊ «ÀViÌÊ
van PVV-stemmers vindt dat Nederland daar geen geld meer aan moet
uitgeven. Zo’n 60 procent van de PvdA aanhang is tegen de bezuinigingen. Toch voert het huidige kabinet van VVD en PvdA een megabezuiniging op ontwikkelingshulp door.’

Wat bezielt ons Nederlanders?!

Vele kleine stichtingen zijn gestopt met hun werk omdat ze onvoldoende
financiële middelen kunnen genereren. Dat is temeer dramatisch omdat
je dáár de mensen vindt die met twee benen op de werkvloer staan. Zíj
vragen geen salaris. Zíj werken zich een slag in de rondte om kinderen
te kunnen helpen.
De ellende begon met artikelen in de kranten. Voortdurend werd geschreven over bestuurders van stichtingen die enorme bedragen opstreken. Voor onze stichting betekende het minder inkomsten maar er
volgde nóg een tegenslag: de Nationale Commissie voor Duurzame
Ontwikkeling werd opgeheven. Via dat NCDO kregen wij subsidies die
het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter beschikking stelde. Waarom
moeten wij lijden onder het wangedrag van anderen. Wij verdienen het
niet de dupe te worden van die negatieve beeldvorming. Ik roep u allen
op: Doneer aan stichtingen die dicht bij u staan, aan mensen die opening
van zaken geven en u goed informeren.

Reactor nummer 5.

Termeer Schoenen
Sint-Oedenrode
Er zijn geweldige ondernemers met hart voor kinderen. Eerder kregen we
nieuwe sportschoenen van Perry Sport, bedrijfskleding van Leen Bakker
en jassen van de Sligro. Schoenwinkel Termeer denkt jaarlijks aan ons.
Zo’n zeventig jaar geleden begon Ties Termeer in Olland een schoen>iÀÊ >iÝÊ Üi°Ê >ÌiÀÊ ÛiÀ ÕÃ`iÊ iÌÊ }iâÊ >>ÀÊ -Ì"i`iÀ`iÊ
waar enkele jaren later zoon Jan de zaak overnam. Al 16 jaar staan
Marianne, Manja en Diane voor de klanten klaar. Zij willen graag dat
schoenen die overblijven een bestemming krijgen waar ze het verschil
kunnen maken tussen iets en niets. Regelmatig staat een partij klaar, zo
ook in september toen we met elf mensen naar Belarus reisden. Voor
een verblijf van vijf dagen is het niet nodig een grote koffer mee te
nemen maar nu kwamen de allergrootste rolkoffers uit de kast om vele
paren mee te kunnen nemen.
Het team vindt het geweldig dat de schoenen een goede bestemming
krijgen en zijn geroerd als ze de foto’s zien met al die stralende, blije
gezichten.

Schoenen die meegingen in de koffers.

Feestdagen Belarus 2014

Vroeger werd in vier stenen ovens gestookt tot zeven jaar geleden op kosten van
de Wereldbank computergestuurde verwarmingsketels werden geïnstalleerd.

Nieuwjaar
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Kinderen in crisissituaties
Er doen veel verhalen de ronde over kinderen die in afschuwelijke omstandigenheden leven. Om hen de helpende hand toe te kunnen steken vroegen
we aan de sociale inspectie om gezinnen thuis te mogen bezoeken. Keer op keer kwam er nul op het request tot drie jaar geleden de gemeente eindelijk
besloot tot de oprichting van een Crisicentrum.
Hoe kunnen wij, Nederlanders, ons op zulke huisbezoeken voorbereiden! Niet dus! Het is dan ook beter om niet te spreken over wat we daar aantroffen.
De start van de crisisopvang was problematisch vanwege onvoldoende budget maar voor veel kinderen een zegen. Sindsdien is het snel vooruit
gegaan. Werden in het begin alleen kínderen opgevangen, nú is de sociale dienst uitgebreid en worden ook de ouders begeleid. Er zijn inspecteurs
>>}iÃÌi`ÊÊÌ`}ÊÊÌiÊ}À«iÊiÊ`>>ÀiiÊiÝViÃÃiÊÌiÊÛÀi°Ê
Dat dit project zin heeft, is duidelijk. Eén voorbeeld: een moeder met vier kinderen drinkt niet meer; ze werkt nu als schoonmaakster in het gemeentehuis. Ook de vader heeft zijn leven gebeterd en kreeg werk in de bouw. De kinderen wonen weer thuis, het gezin is verenigd en wordt voorlopig begeleid
door een maatschappelijk werkster. In drie jaar tijd is het ‘Centrumdruppeltje’ met veel moeite uitgevloeid tot een goed functionerende instantie die in
het gehele rayon hulp verleent.

Slechte woonomstandigheden maken kinderen ziek.

De ooievaar is één van de symbolen van Belarus
Witte ooievaar
De vrouwtjes onderscheiden zich in kleur van mannetjes en zijn iets kleiner. De levensverwachting van een witte ooievaar is gemiddeld 20 jaar.
De vogels, die in Europa en Azië voorkomen, zijn ruim een meter hoog
en hebben een vleugelspanwijdte van anderhalf tot twee meter.

Zwarte ooievaar
Deze geheimzinnige vogel leeft in dichte bossen in de buurt van water.
Net als de witte ooievaar is het een monogame vogel die eens per jaar eieren legt in 10 tot 20 meter hoge bomen. Er zijn zelfs nesten aangetroffen
op een hoogte van 2200 meter boven de zeespiegel. Kenmerkend voor
ooievaars zijn de luide kreten tijdens de vlucht en de sissende geluiden
tijdens de paartijd.

Kinderen uit probleemgezinnen
President Loekasjenko ondertekende op 24 november 2006 een wet die de bescherming van kinderen regelt. De
tijd heeft sindsdien niet stilgestaan. Dit jaar volgden aanvullende maatregelen. Een belangrijke stap op weg naar
uitbreiding van de wettelijke rechten van het kind. Stichting Weeshuizen Belarus juicht deze ontwikkeling toe.
In het kader van de uitwerking van de wet voerden onder meer specialisten van Crisiscentrum in Kopyl sociaal
onderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek leidden tot aanvullende regelgeving. De organisatie die sinds
kort Sociaal Educatief Centrum heet, werd opgericht in 2010. De crisisopvang, ‘Prioet’ genaamd, vormt een
belangrijk onderdeel van deze instelling. Het Centrum neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats
in. Als gevolg van de aanvullende regelgeving krijgt de directie steeds meer taken. Om die op te vangen, zijn
diverse specialisten aangenomen. Zij hebben niet alleen het stadje Kopyl met 10.000 inwoners onder hun
hoede, maar ook de ruim 200 dorpen in het buitengebied van het gelijknamige rayon.

Elk kind heeft recht om op te groeien
in een gezinssituatie
Pjotr Lobov studeerde in 2005 af aan de universiteit in Baranovitsje. Hij werkt sinds 2011 als psycholoog in het
Sociaal Educatief Centrum in Kopyl. Hij schrijft:
‘We zien de laatste tijd een aanzienlijke toename van het aantal kinderen voor wie de ouders niet, of zeer
onvoldoende zorgen. Deze sociaal-arme kinderen leven in slechte omstandigheden, kennen geen normen en
waarden en verliezen al snel het contact met de medemens. De afgelopen jaren nam het aantal in de steek
gelaten kinderen met een factor twee tot drie toe. Twee tot drie maal zo vaak wordt ouders de ouderlijke rechten ontnomen. De overheid krijgt steeds meer aandacht voor het lot van deze kinderen. Men raakt gaandeweg
overtuigd van het belang dat een kind in een liefdevolle omgeving opgroeit. De aandacht richt zich steeds
meer op adoptie, voogdij en pleegzorg. Naast dat veel kinderen worden opgevangen in internaten, bestaat ook
de mogelijkheid dat zij door landgenoten worden geadopteerd. Meestal gaat het om jonge kinderen zonder
beperkingen en zonder noemenswaardige gedragsproblemen. Adoptieouders ontvangen per kind een maan`iÃiÊÌi>}iÊiÊ`>>À>>ÃÌÊiiÊ¼Ã>>ÀÃ½°ÊiÌÊÀ>ÞÊ«ÞÊÌi`iÊÊ>«ÀÊ`ÌÊ>>ÀÊÓ{Ê«ii}}iâiÊ`iÊ>>ÊÎ£Ê
weeskinderen onderdak boden. Enige jaren geleden werden twee gezinsvervangende huizen aangekocht die
onder beheer van de Sociale Dienst vallen. In beide huizen woont een echtpaar dat negen weeskinderen een
thuis biedt.’

Een aan alcoholverslaafde vader zorgt
overdag voor zijn vier dochtertjes. De
sociale dienst brengt 2 x per week een
bezoek en houdt de kinderen in de gaten.

Gouvernement
district Minsk

Departement van Onderwijs
Bij de Parlementsverkiezingen van vorig jaar werd Mevrouw Taisa Danilevitsj gekozen in het Huis van Afgevaardigden. Galina Kazak volgde
haar op als Hoofd van het Uitvoerend Comité bij het departement van
Onderwijs.

Dertien jaar geleden konden we niet bevroeden dat de enigszins problematische samenwerking met mevrouw Danilevitsj zich gaandeweg tot
een hechte band zou ontwikkelen. Onbewust keken we met enige spanning uit naar het eerste gesprek met haar opvolgster Galina Kazak. Die
ongerustheid bleek voorbarig. Gesprekken over onze plannen hadden
direct haar interesse. Ze bleek zelfs kort na haar aantreden tweemaal ons
internaat in Kalinovka te hebben bezocht. Mevrouw Kazak was goed op
de hoogte van de ontwikkelingen, van de werkzaamheden van de laatste
jaren en het doel dat we nastreven. De vooruitzichten voor de verdere
ontwikkeling van het Bijzonder Onderwijs hebben haar grote belangstelling. Tijdens een lang gesprek werd afgesproken samen verder te werken
aan de projecten die de stichting in voorbereiding heeft. Met groot vertrouwen gaan we door op de weg die we jaren geleden zijn ingeslagen.

Aleksander Joeskjevitsj

Galina Kazak

Correctie en Rehabilitatiecentrum
Nina Victorovckaja is directeur van het ‘Correctie en Rehabilitatiecentrum’ in Minsk waar kinderen met beperkingen en achterstanden worden
onderzocht en getest. Psychologen en pedagogen verlenen hulp aan hen
én hun ouders. Een arts en een advocaat die hier kantoor houden zijn in
dienst van het Centrum.

Nina Victorovckaja

In ernstige thuissituaties wordt in dit Centrum tot ondertoezichtstelling
of uithuisplaatsing besloten. Soms zijn ouders na maanden begeleiding
nog niet in staat voor hun kinderen te zorgen. In overleg kan besloten
worden hen het ouderlijk gezag te ontnemen. Een team van specialisten
bepaald tenslotte wat er met een kind gaat gebeuren, bij wie en waar het
terecht komt.
Nina kennen we nu ruim vier jaar. Ze leerde ons de gewoonten en gebruiken van haar landgenoten kennen. Ze legde uit waarom mensen
doen zoáls ze doen, leerde ons geduld te hebben en te accepteren als
zaken niet liepen zoals we zouden willen. Zij is één van de weinigen die
het vermogen lijkt te hebben verder in de toekomst te kunnen kijken dan
menigeen durft, kan of wil. Vooralsnog denkt ze mee en is enthousiast
over de toekomstplannen.

Eind vorig jaar werd Aleksander
Joeskjevitsj vice-voorzitter van het
district Minsk dat een oppervlakte
heeft ter grootte van Nederland.
Enkele maanden na zijn aantreden
bezocht hij ons schoolinternaat en
al in mei hadden wij een eerste gesprek met hem. Zijn interesse voor
ons project bleek zo groot dat hij
de uitnodiging aannam voor de
viering ter gelegenheid van 10 jaar
Agro-Socio-Project. Hij hield woord
en kwam naar Kalinovka, net als
vele hooggeplaatsten van ministerie, gemeenten en vooraanstaande
instituten. Het was een groot compliment aan het adres van de stichting voor het werk in het afgelopen
decennium.
Aleksander Joeskjevitsj werd geboren in Mogilov. Hij studeerde
af aan het instituut voor Techniek
en werkte als software engineer bij
een fabrikant van polyester vezels.
Vervolgens studeerde hij af aan het
instituut voor Recht en was korte
tijd directeur van een filiaal van de
Belarusbank. Bij de Parlementsverkiezingen werd hij gekozen in
het Huis van Afgevaardigden en
vervulde die functie gedurende
acht jaren. In 2012 voltooide hij de
Academie voor Openbaar Bestuur
en werd in november van dat jaar
benoemd tot vice-voorzitter van
het district Minsk.

Wie kan zeggen: ‘Ik ga
naar huis’, is een gelukkig
mens!
Al in 2002 werd contact gelegd met Aleksander, directeur van het Gorodeja
schoolinternaat. In die tijd hadden wij de middelen niet om dit weeshuis
met 150 kinderen te helpen.
Bij een tweede bezoek in 2007 bleek dat Aleksander was benoemd tot
vice-burgemeester in Neswich. Elena, voordien adjunct-directeur, had
het stokje van hem overgenomen. Er werden begrotingen gemaakt voor
zorgvuldig uitgewerkte plannen: verbetering van het onderwijs, aanschaf
van leermaterialen en de inrichting van een computerklas. De interesse
voor ons project zelfstandig leren wonen was erg groot. Het gebouw in
Gorodeja was groot genoeg dus werd er een plan gemaakt. Een Ierse
organisatie, die regelmatig bouwwerkzaamheden verricht in Belarus
werd benaderd. Zij toverden drie klassen om tot woonruimte waar leerlingen inmiddels bij toerbeurt begeleid leren wonen.

De eerste aangepaste opleiding tot
naaister werd een groot succes waarna
er nog drie volgen in andere internaten.

Dit jaar werd een opleiding tot naaister verwezenlijkt en een complete
timmerwerkplaats ingericht zodat in september de opleiding tot timmerman van start kon gaan. Ook hier is nu de gelegenheid geschapen om
zwakbegaafde jongeren een vak te leren.

Je kan een deur
openhouden maar
kinderen moeten zelf
naar binnen gaan
Volgens de statistieken is ongeveer 1% van alle pasgeborenen in Belarus
blind of slechtziend. Meer dan 80% van de leerlingen in het internaat
voor blinden en slechtzienden in Molodjetsni heeft pathologische afwijkingen naast een visuele handicap. De stichting zette hier een pottenbakkersklas op poten.
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deze instelling wonen ruim honderd kinderen met visuele beperkingen
die variëren van afwijkingen aan het gezichtsvermogen tot volledige
blindheid. Onder hen zijn leerlingen met verstandelijke beperkingen, wezen en ‘sociaal’ wezen. Ze worden tegenwoordig goed begeleid, staan
onder medische controle en krijgen er in groepen van twaalf leerlingen
uitstekend braille-onderwijs.
Van groot belang is de revalidatie: het aanleren van vaardigheden zoals oriëntatie in de ruimte, zelfverzorging, lezen en schrijven in braille.
Goede begeleiding waarborgt hun integratie in het algemeen; deelname
aan het onderwijs, aan het arbeidsproces en het openbare leven. De pottenbakkersklas is ingericht nadat eerst alle mogelijkheden daartoe waren
onderzocht. Er werden tafelschijven, een professionele draaischijf en een
oven aangeschaft. Een braille-typemachine en een braille-kopieerapparaat
zijn inmiddels onontbeerlijk gebleken bij de aangepaste theorielessen.

Ook jonge kinderen maken van de werkplaats gebruik.

Naaien en borduren behoren tot de
populairste vakken.

Alle materialen zijn aanwezig in de
werkplaats, het ontbreekt nog aan hout
en spijkers om mee te werken.

Met volharding bereikt
zelfs een slak zijn doel!
‘Hoezeer we ook van elkaar verschillen, één ding hebben we gemeen:
we houden van deze wereld, van ons mooie Belarus, van onze school
- ons tweede thuis. Hier leren we lezen en schrijven, hier kunnen we
opgroeien met vrienden en de wereld om ons heen leren kennen. Laten
we vrienden zijn!’
Inna Woltsjek werd vorig jaar directeur van het internaat in Zdanovitsi.
Zij streeft er met haar team naar om van dove- en slechthorende leerlingen harmonieuze persoonlijkheden te maken. Doel is hun kwaliteit van
leven te verbeteren en een leeromgeving te scheppen die is aangepast
aan de individuele omstandigheden en behoeften van de kinderen.
Tussen de ruim honderd leerlingen wonen hier ook zwakbegaafden, wezen
en ‘sociaal’ wezen. Bij de samenvoeging van doven en slechthorenden uit diverse internaten verhuisden zestig kinderen uit Gorodeja naar
Zdanovitsi. Professionele begeleiding is nu geconcentreerd in één internaat. In Gorodeja voerden we jaren geleden een project uit voor zestig
dove kinderen. We legden we een ringleiding aan, kochten aangepaste
leermiddelen, computers en software voor het leren van gebarentaal.
Alle apparatuur verhuisde mee naar Zdanovitsi.
Konden doven- en slechthorenden voorheen niet aan de Hbo-opleiding
voor coupeuse deelnemen, nu kan dat wel met onze tweejarige voor«i`}tÊiiÀÀ>V ÌiÊÃÌ>>Ê«Ê`iÊÃÌÊÛ>Ê`iÊÛiÀ i`ÊiÊ`iâivde overheid zorgde er voor dat de werkplaats geheel werd opgeknapt.
Onze stichting financierde een kniptafel, naai-, lock- en borduurmachines
plus alle denkbare benodigdheden zoals stoffen, scharen en garens.

Coupeuseopleiding.

Onbezoldigd

Minder donaties

Bestuursleden, specialisten en vrijwilligers verlenen diensten zonder
enige vorm van salaris, mensen die druk bezet zijn maar zich pro deo
willen inzetten om anderen te helpen.

Het vertrouwen onder Nederlandse donateurs is nog nooit zó laag
geweest. Nederlanders verwachten komend jaar nog minder geld aan
goede doelen te geven.

Van de Nederlanders die van een karig inkomen moeten rondkomen,
}iivÌÊÇÎÊ¯Ê`iÃ`>ÃÊ}i`Ê>>Ê Õ>Ì>ÀiÊ«ÀiVÌi°ÊÕÊLiÌÀiheid ligt slechts 8 procent lager dan in de categorie mensen die bovenmodaal verdienen.

Dat blijkt uit het meest recente kwartaalonderzoek van het Nederlandse
Donateurspanel dat in november werd gepresenteerd. Het onderzoek
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uitgevoerd door Peil.nl. De bereidheid bij Nederlanders om iets te doen
voor goede doelen blijft groot middels het tekenen van een petitie of het
kopen van een product. Op die manier dragen Nederlanders tegenwoordig het liefst hun steentje bij.

Wist u dat 67 miljoen kinderen geen lager onderwijs volgen? Over het
algemeen zijn dat kinderen die lijden onder gewapende conflicten en in
landen waar nog steeds grote ongelijkheid bestaat tussen jongens en
meisjes. Seksueel geweld heeft invloed op de deelname van meisjes
aan het onderwijs. Veel ouders houden hun dochters thuis vanwege het
dreigende gevaar.
Volgens de Unesco geven 21 van de armste landen meer geld uit
aan wapens dan aan basisonderwijs. Pakistan bijvoorbeeld geeft aan
militaire doeleinden vijf maal zoveel uit als aan scholen. Als er tien
procent binnen de begroting van die landen zou verschuiven konden
bijna tien miljoen kinderen naar school. De millenniumdoelstellingen
van de Verenigde Naties zijn veelbelovend; de VN streeft ernaar voor
alle kinderen lager onderwijs te realiseren en de ongelijke deelname van
meisjes weg te werken. Vóór 2015! Nog ruim een jaar te gaan…

Jongeren tussen 18 en 25 jaar zijn het meest positief over goede doelen.
Naarmate de leeftijd stijgt, daalt gemiddeld het vertrouwen en de bereidheid om iets voor het goede doel te doen.
Negatieve aandacht in de media, zoals rond Alpe d’Huzes, heeft het
vertrouwen in goede doelen geen goed gedaan.

Victor en Joeri die in het ‘Centrum’ wonen, maken kennis met
Martin Spierings, penningmeester van de stichting.

IBAN-nummers
Beste goede gevers,
Met ingang van 1 januari 2014 gaan de banken werken met zogenaamde
IBAN-nummers. Het betekent dat uw oude rekeningnummer niet meer
voldoende is om machtigingen af te kunnen schrijven. Alle donateurs die
ons machtigden een bedrag van hun rekening af te mogen schrijven hebLiÊiiÊLÀivÊÌÛ>}iÊÜ>>ÀÊÃÊV>ÃÃ>ÌÊ \Ê {Ó<<<£Ç£ÎnxääääÊ
én uw machtigingskenmerk (uw donateur nummer) is vermeld.
Komend jaar gaan wij weer een aantal projecten opstarten waarover
u binnenkort in de nieuwsbrief kunt lezen. Wij hopen op uw bijdrage
te mogen blijven rekenen om kinderen en jongeren in Belarus levensvreugde te brengen, onderwijs te geven en velen voor te bereiden op een
zelfstandig leven. Hartelijk bedankt voor uw steun!
Martin Spierings, penningmeester

Nasja heeft dit jaar haar diploma gehaald. Ze werd getest en begon in september
aan een tweejarige vervolgopleiding aan een reguliere school!

De stichting werd geëerd met:
Belarus 2006
Belarus 2007
Belarus 2008
i>ÀÕÃÊÓääÊ
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Tot onze grote verrassing werd in 2008
een Ridderorde uitgereikt door de
toenmalige burgemeester van Haaren,
Frans Ronnes.

Nederland 2008
Nederland 2011
Nederland 2012

Oorkonde uitgereikt door de voorzitter van rayon Kopyl
Oorkonde uitgereikt door burgemeester Zdanenia
Eremedaille, uitgereikt door de voorzitter van de Nationale Vergadering
bij besluit van de Raad van de President
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Ridder in de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt door burgemeester Ronnes te Haaren
Winnaar van de ‘Meer dan handen Award’ voor innovatie
Nominatie ‘Brabander van het Jaar”

Projecten: terugblik en vooruitzichten
Alle projecten die onze stichting uitvoert worden zorgvuldig voorbereid in samenspraak met de begunstigden in
Belarus. Een project wordt na een kloppende financiële verantwoording officieel afgesloten. Een volgend project
wordt pas uitgevoerd als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
Nieuwe projecten 2014
Ê UÊ ÓiÊ«i`}ÊÊ`ÛiÌiÀ>>ÌÊ<`>ÛÌÃ
Ê UÊ ÓiÊ«i`}ÊÊL`iÌiÀ>>ÌÊ`iÌÃ
Ê UÊ "«ÃÌ>ÀÌÊÛ>ÀiÃ Õ`iÀÊ>ÊÛ>ÀiÃ«iÃÌÊÊ>Û>Ê
Ê UÊ Õ««ÀiVÌiÊÛÀÊ`iÀiÊiÌÊ``iâÜ>ÀiÊLi«iÀ}iÊ
Ê UÊ ÕÀÃÕÃÃiÊÊÃ>iÜiÀ}ÊiÌÊAflatoun Child Social and Financial Education
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Na de reorganisatie van het weeshuizenbeleid verhuisden Olja en Dika naar
een ‘Huisinternaat’. Zij krijgen daar de
aandacht die zij nodig hebben.

Wat we deden
Kalinovka: alle klassen kregen een nieuwe inrichting, nieuw onderwijsmateriaalen ieder kind kreeg een bed. Er
verrezen een praktijkboerderij, een mini-leerboerderij en landbouwwerktuigen. Een aangepaste professionele
agrarische opleiding werd gelegaliseerd en drie huizen gebouwd. Maar liefst zeven opleidingen werden gerealiseerd in Gorodeja, Rudensk, Zdanovitsi en Molodjetsni. De Dagopvang voor kinderen met diverse beperkingen
kregen computers, ontwikkelings- en lesmateriaal. Het Crisiscentrum werd bewoonbaar gemaakt, volledig
ingericht en voorzien van ontwikkelings- en leermaterialen. Het Kinderziekenhuis in Soligorsk werd voorzien
van instrumenten en medische apparatuur voor de kraam- en babyafdeling.
Samenwerking in Belarus
We hebben het belang leren inzien van nauwe samenwerking met de Belarussische overheid. Het succes van
reeds afgeronde projecten was mede te danken aan de nauwe betrokkenheid van gemeentelijke diensten,
Inspectie, Uitvoerend Comité, ministerie van Onderwijs en de ministeriële afdeling van Bijzonder Onderwijs.
Ook de afdeling Bijzonder Onderwijs van de Pedagogische Universiteit en het Centrum voor Correctie en
Rehabilitatie leverden een waardevolle bijdrage.
Samenwerking in Nederland
Bij de voorbereiding en realisatie van projecten werkt en werkte het stichtingsbestuur praktisch samen met
een scala aan organisaties waaronder Salto-Koraalgroep/Sterk in werk, Orthopedagogisch Centrum Brabant,
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Stichting Weeshuizen

Belarus

De Dommel
in 365 dagen

Machtiging
O
O

Hierbij machtig ik Stichting Weeshuizen Belarus een éénmalig een
bedrag van
euro af te schrijven van onderstaande rekening
Ik wil donateur worden van de Stichting Weeshuizen Belarus voor
een bedrag van
euro per jaar, af te schrijven van onderstaande
rekening

Wilt u zelf een bedrag overmaken dan kan dat natuurlijk ook. Vermeld
a.u.b. uw naam en adres bij de overschrijving. In verband met de wet op
de privacy mag de bank geen persoonsgegevens vrijgeven.
,ii}\ÊÊ ÓÇÊ, "Êä£Ó££{{È£xÊÊ
Naam:
Straat:
Postcode en plaats:
E-mail:
Telefoon:
Mobiel:
Bankrekeningnummer:
Datum:
Handtekening:
*Per 1 januari kunt u ook een formulier van de website downloaden voor
aftrek van de inkomstenbelasting.
Stichting Weeshuizen Belarus
Postadres Oosterpoort 5
xÓnÎÊÊ ÝÌi]Ê i`iÀ>`
Li\ÊäÈ{£Ó£ÈÇÈÎÊÊ
info@weeshuizenbelarus.nl
www.weeshuizenbelarus.nl

Cover Weerloos Waterland

Fotoboek ‘Weerloos Waterland’
van Karin Jonkers.
Is de Dommel een slaperige rivier,
zoals haar naam doet vermoeden?
Integendeel. Dat bewijst het boek
‘Weerloos Waterland’. Vanaf een
bruggetje in Sint-Michielsgestel
vÌ}À>viiÀ`iÊ >ÀÊ iÀÃÊ ÎÈxÊ
dagen lang de Dommel. Voor elke
foto koos zij een identiek cameraÃÌ>`«ÕÌ°Ê iÌÊ iÛiÀ`iÊ ÎÈxÊ ÛiÀgelijkbare beelden op. Deze beelden
illustreren de grondgedachte van dit
fotoboek: niets blijft hetzelfde, alles
is voortdurend in beweging.
iÌÊLiÊÌiÌÊÎnäÊ«>}>½Ã]ÊÃÊ >À`cover en kost € Ó]x°Ê ¼7iiÀÃÊ
Waterland’ is rechtstreeks te bestellen op www.yellenyonkers.nl

Kinderen die goed worden opgevangen
nadat zij uit huis zijn geplaatst hebben
aanzienlijk meer vooruitzichten.

Sponsors
projecten
2012 en 2013
Donaties en subsidies
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