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Waarom een boek?
Omdat mensen me vragen stelden over
mijn verblijf in Belarus, over wat ik had
meegemaakt. Dat is niet zomaar te zeggen! Van alle bezoeken schreef ik verslagen die uiteindelijk leidden tot het
schrijven van dit boek, in eerste instan@e voor mijzelf omdat er veel zaken waren die ik niet kón vertellen omdat niemand mij zou geloven. Schrijven hielp
me om mijn emo@es te verwerken en
bracht rust in mijn hoofd. Sommigen die
mijn verhaal lezen zullen denken dat ik
wel erg overdrijf, maar talloze gebeurtenissen zijn juist afgezwakt, omdat ik
niet wil dat mij de toegang tot Belarus
wordt geweigerd. Soms vraag ik me af
wat er gebeurd zou zijn als ik tevoren
had geweten hoezeer mijn leven zou
veranderen, als ik geweten had van de
diepe dalen, droge tranen en emo@onele pijn. Een antwoord geven op de vraag
waarom ik na de allereerste reis terugging naar Belarus kan ik niet zomaar geven, daar zijn 296 pagina’s voor nodig.
Ria Schraverus

Project arbeidstoeleiding
Onze projecten in de periode 2001 en 2016 zijn met vlag en wimpel geslaagd. Langzaam groeide de belangstelling voor speciaal
onderwijs, werden subsidies verleend en onderwijsregels aangepast. Wij Nederlanders hebben Belarussen laten zien waartoe
jongelui met lichte verstandelijk beperkingen in staat zijn. We hebben hen ervan kunnen overtuigen dat ook zij een waardig
onderdeel zijn van de bevolking. Je moet ergens een punt achter zeOen, dat is nu eenmaal zo in het leven. Je kunt niet tot aan
den einder doorgaan, alles is eigen hand houden en steeds tot de conclusie komen dat je nog niet klaar bent. We hebben bereikt
wat we wilden, zelfs meer dan dat. WeOen zijn aangepast, verantwoordelijkheden overgenomen door de overheid en speciaal
onderwijs in de leePijd 7 tot 18 is in heel Belarus ingevoerd. Tien aangepaste professionele opleidingen hebben wij opgezet voor
de vakken: naaister, poOenbakker, @mmerman, metaalarbeider, metselaar, monteur van tractoren en landbouwmachines in diverse internaten voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Bij het Kopylskaja schoolinternaat werd een grote prak@jkboerderij gebouwd waar leerlingen in veeteelt, landbouw en fruiOeelt worden opgeleid. De overheid zelf is nu bezig de opleidingen
uit te rollen naar de rest van het land.
Wij zijn klaar, we zouden na zes@en jaar de s@ch@ng kunnen opheﬀen, maar ….
Aan ondersteuning en hulpverlening mankeert nog het een en ander. Jongelui met een diploma op zak krijgen werk en woonruimte, dát is voor elkaar, en toch ... Wat zou er mooier zijn dan een nieuwe uitdaging aangaan met een keur aan specialisten,
om een geheel nieuw project te ontwikkelen dat aansluit op de overgang van school naar werk, een nieuw project dat naadloos
aansluit op reeds uitgevoerde projecten.
In Nederland vormden we een werkgroep “Arbeidstoeleiding”. Ook in Belarus werd een werkgroep samengesteld bestaande uit
leden van de Nederlandse werkgroep en drie organen van de Belarussische overheid. Op 2 april 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend door het ministerie van Onderwijs, het Uitvoerend Comité en drie hoofden onderwijs van raispolkoms
(te vergelijken met gemeente/provinciehuis) en de voorziOer van onze s@ch@ng. Een overeenkomst met regels, taken en ﬁnanciële verantwoordelijkheden.
Arbeidstoeleiding is een crusiaal gegeven, de sleutel tot succes om jongeren met beperkingen te laten par@ciperen in de samenleving. Dat betekent dat er @jdens de opleiding meer aandacht geschonken moet worden aan arbeidshouding, toeleiding naar
arbeid en het vinden van werk. Dat is een langdurig en ingewikkeld proces, gekenmerkt door intensieve begeleiding van jongeren. De pedagogische universiteit in Minsk gaat een belangrijke rol in dit project spelen, evenals het ministerie van Onderwijs en
op termijn het ministerie van Sociale Zaken. Nederlandse vrijwilligers, hoogopgeleide gekwaliﬁceerde trainers, gaan mensen in
theorie en prak@jk helpen op te leiden tot trainers, mediators en jobcoaches van de toekomst. Kosten in Belarus worden geﬁnancierd door de overheid aldaar. De s@ch@ng zorgt voor o.a. testen en leerpogramma’s. Het zal een hele toer worden om het
benodigde bedrag bijeen te sprokkelen, toch zullen we er alles aan doen om het project uit te voeren met vrijwilligers die zien
dat Arbeidstoeleiding van wezenlijk belang is voor een goede toekomst van onze “sterren”. Wij hebben uw hulp daarbij hard
nodig, daarom wil ik al onze donateurs oproepen ons te blijven steunen.
Lieve mensen namens ons allen heel hartelijk dank!
Ria Schraverus

Belarus is een land van bossen, heuvels, meren en moerassen. Vlak maar ook glooiend en er zijn geen grote bergen.
In dit centrum van Europa kan men nog oer natuur vinden met wilde dieren en prach>ge blauwe meren. Het is er
adembenemend mooi.

Arbeidstoeleiding
oﬃciële pilot
ministerie
van Onderwijs

Voormalige Sovjetstaten
Veel mensen weten niet eens dat Belarus
bestaat, een land met een eigen geschiedenis, taal en cultuur. Het is voor Europeanen gewoonte om alles wat tussen Polen a
en Japan ligt ‘Rusland’ te noemen, terwijl
in 1991 de sovjet-unie uiteenviel in vijPien
landen onder te verdelen in vijf groepen.
De Bal>sche Staten: Estland, Letland en Litouwen. Oost-Europa: Moldavië, Oekraïne
en Belarus. De Zuidelijke Kaukasus: Armenië, Georgië en Azerbeidzjan.
Centraal-Azië: Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan.
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In oktober dit jaar is een groep van vijf specialisten (vrijwilligers) naar Belarus geweest om trainingen te geven. Tijdens een plenaire bijeenkomst op de tweede dag gaf professor Sjinkarenko van de Pedagogische Universiteit in Minsk aan, dat het project
Arbeidstoeleiding een oﬃciële pilot is van het ministerie van Onderwijs en dat Arbeidstoeleiding bij een posi@ef resultaat wordt
uitgerold over heel Belarus!
Foto: Vanwege oogs5eesten een feestelijk optreden van weeskinderen in het Rudensk schoolinternaat

Loekasjenko’s woord is wet

Rudensk schoolinternaat

Als de Belarussische president iets gebiedt, dan laat je het wel uit je hoofd om niet te gehoorzamen. Bij die autoritaire regeers@jl horen ouderwetse vij|arenplannen, zoals het economische plan voor de periode tot 2020 dat @jdens het Na@onale Congres besproken werd. Loekasjenko schudde met zijn wijsvinger en riep: "Wat ik hier op het podium zeg, is wet voor jullie.”
Daarna verraste hij zijn onderdanen met de aansporing om "zich uit te kleden en te werken.”
Waarschijnlijk bedoelde hij "zich te ontwikkelen en te werken”, in het Russisch klinkt dat bijna
hetzelfde. De gelegenheid om hun president op de hak te nemen, lieten de Belarussen zich
niet ontnemen. Ze kleedden zich massaal uit op hun werk en verspreiden foto's op internet.

Brief van: Valen>n Hilevski, direkteur Rudensk schoolinternaat
De leiding en het personeel van de internaatsschool Rudensk zouden U van
harte willen bedanken voor de hulp bij het organiseren en uitvoeren van
het interna@onale seminar in het kader van het project “Arbeidstoeleiding”
voor de leerlingen van drie internaatscholen.
We zijn U zeer erkentelijk
En willen U van ganser harte bedanken!
U bent een geweldig mens.
We zeggen U oprecht:
Laat Uw barmhar>gheid
Beloond worden.
En laat al het goede
Op Uw levenspad komen!
Voor de uitvoering van dit voor ons allen zeer belangrijke project, is veel inzet en veel voorbereiding nodig. Tevens willen we onze dankbaarheid uitspreken rich@ng Uw collega's voor hun grote professionaliteit en kunnen.
We zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet, welwillendheid, enthousiasme
en crea@viteit. We zijn enthousiast over hun voorbereidingen en de uiterst
goede benadering van oplossingsgericht werken aan vragen en probleempunten, die ter bespreking naar voren kwamen. Hun onzelfzuch@ge inzet,
hielp alle deelnemers in nauwe samenwerking tot een gezamenlijke oplossing te komen. Er vond noodzakelijke uitwisseling van ervaringen plaats,
hetgeen de verdere ontwikkeling van het project bevordert en ons naar het
beoogde resultaat zal leiden.
Wij zijn er van overtuigd, dat de goede vriendschapsbanden voortgezet zullen worden en we hopen op een verdere vruchtbare samenwerking.

Van miljonair naar bedelstaf
Door: Klaas Koops, Honorair consul Belarus

Oktober 2016

Uit de nieuwsbrief van S@nh@ng Rusland Kinderhulp

Van 10.000 euro naar 1 euro:). We bedoelen roebels:) Het is niet zo dat we in Europa alleen
maar overvloed hebben, maar de vergelijking van miljonair naar armoedzaaier is wel datgene
wat men in Belarus voelt. Het is de inﬂa@e van 20 tot 30% die de mensen afgelopen jaren gevoeld hebben waardoor er een categorie mensen heel erg rijk is geworden. De gewone man,
de grote groep bewoners van Belarus die niet het geluk hadden om te investeren in ﬂats en
landerijen zijn in één dag het gevoel van waarde kwijt. We kunnen u wel schrijven dat Belarus
failliet is, we kunnen stellen dat er geen salarissen uitbetaald worden. De vraag is of wij het
ooit gaan begrijpen. Ik denk het niet. Je hebt 30 kinderen in een klas en je krijgt een salaris
voor 30 kinderen. Een collega-schoolmeester heeP 10 kinderen in de klas en krijgt salaris uitbetaald voor 10 kinderen. Of je werkt op sovchozen die bíjna failliet of failliet zijn, ze betalen
een paar maanden geen salaris uit. In de grote stad liggen de winkels vol, maar de gewone
burger kan bijna geen vlees meer kopen, dat circa 50% duurder als bij ons in de supermarkt.
Het bovenstaande is maar een kleine impressie van de armoe hedendaags.

Acht schoolverlaters met diploma veeteelt 30 mei 2016

Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooU, is een gevangene van de haat,
opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingees>gheid.
Nelson Mandela

In het
Gorodeja
schoolinternaat
is vanaf 2004
voor alle klassen
speciaal
onderwijs
ingevoerd
evenals in het
Kopyl
schoolinternaat
en het
Rudensk
schoolinternaat

Speelgoed
Behalve ﬁnanciële hulp zijn er ook mensen
die zich inzeOen op een andere manier. Dames die barbiepoppen op rommelmarkten
kopen, ze weer als nieuw maken en kleertjes voor ze breien. Ook grotere poppen geven zij een opknapbeurt die met een totaal
nieuwe garderobe naar hun nieuwe moeders in Belarus reizen. Voor de poppenledikantjes die in @mmerwerkplaatsen van de
beroepsopleiding worden gefabriceerd maken zij beddengoed.

Kopylskaja schoolinternaat Kalinovka
Door: Marina Krepskaja, directeur Kopylskaja schoolinternaat

De internaatschool in Kalinovka heeP twee klassen beroepsopleiding in de
rich@ng “Groententeelt en Tuinbouw” en Veeteelt. Om het programma uit
te kunnen voeren beschikken we over de nodige faciliteiten:
Er zijn lokalen waar de leerlingen de beginselen leren van de theorie.
Op het terrein van het internaat is een melkveehouderij, een varkenshouderij en een kalverstal, waar prak@jklessen worden gegeven. In het kassencomplex, de drie boomgaarden en de moestuin leren de leerlingen alle
vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de vakrich@ngen Groententeelt,
Tuinbouw een FruiOeelt. Twee maal per week lopen de leerlingen stage bij
sovchoz Lesnoje, ongeveer vier kilometer van Kalinovka. De stageperioden
zijn vastgelegd in onze leerprogramma’s. Tijdens de bedrijfsstage leren zij
zich aanpassen aan de sociale en professionele aspecten op de werkvloer.
Lisa: Ik vind de kal|es leuk, ze zijn zo lief. Als ik ze melk voer vinden ze het
ﬁjn om aan mijn vingers te zuigen. Wat ik geleerd heb, dat kan ik straks gebruiken als ik van school moet en dat is wel heel ﬁjn.
Aleksander: Ik vind het leuk om dieren te verzorgen, hier worden immers
slimme technieken toegepast. Mij interesseert hoe het allemaal werkt. Het
werk is heel mooi in de zomer, niet al te moeilijk en ik krijg ook betaald.
Tijdens hun bedrijfsstage leren de leerlingen hun kennis en vaardigheden
in de prak@jk toe te passen, maar krijgen ook de mogelijkheid zich te bewijzen, zich volwassen en zelfstandig te voelen. Tijdens de stageperiode
krijgen zij maandelijks een materiële beloning van de sovchoz, hetgeen een
goede s@mulans is en de interesse in het werk vergroot.

Stichting Weeshuizen Belarus, Oosterpoort 5, 5283 HL Boxtel. Tel. 06-41216763 Email: info@weeshuizenbelarus.nl Website: www.weeshuizenbelarus.nl

Nieuwe bus
Vorig jaar vroegen we bij de overheid in
Minsk een busje aan voor leerlingenvervoer
van het Kopylskaja schoolinternaat. Maanden later werd de bus op de foto aangeboden. Er werd besloten de veer@en jaar oude
roestbak te weigeren omdat het duizenden
euro’s zou kosten het ding op te knappen.
Dat werd ons kwalijk genomen. We hebben
toen foto’s van de bus genomen en die gestuurd naar de overheid in Minsk met een
begeleidende brief. Uiteindelijk heeP ons
protest geleid tot ontvangst van een gloednieuwe bus. De Transit die we lang geleden
van Hertz Oekraïne kregen wordt nu gebruikt voor vervoer van personeel van Kalinovka naar Kopyl.

Belarus ontkent Afrikaanse varkenspest
De Europese Commissie vreest dat Afrikaanse varkenspest via Moldavië zal toeslaan in Roemenië. De Commissie is bezorgd over de manier waarop de ziekte in Moldavië, Belarus en de Russische Federa@e wordt bestreden. Het directoraat-generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid maakte duidelijk dat de uitbraak
binnen de grenzen van de EU weliswaar beperkt blijP, maar dat het erg moeilijk is de uitbraak uit te roeien.
Tot nu toe is de ziekte binnen de grenzen van de EU vastgesteld in Letland, Litouwen, Estland en Polen. Verspreiding van de ziekte in buurlanden is vooral problema@sch door Belarus. President Loekasjenko ontkent
dat de ziekte heerst. Volgens de Europese Commissie is dat misdadig.
Rusland werkt wel samen door gegevens over uitbraken te verstrekken, maar heeP ondertussen de grenzen
voor Europees varkensvlees gesloten, wat in strijd is met de handelsregels. Kort geleden zijn nieuwe uitbraken in Polen vastgesteld. De Europese Commissie zegt dat menselijk handelen daarvan de oorzaak is.
“Dit is crimineel gedrag van iemand die besmeOe biggen heeP verhandeld ", aldus de commissie.
Zij wil verspreiding van het virus onder wilde zwijnen bestrijden door op zeugen te jagen. Jagers krijgen een
premie, maar die willen de zeugen laten leven om ervan verzekerd te zijn te kunnen blijven jagen, in sommige gevallen wordt het wild zelfs gevoerd. Volgens de Europese Comissie blijP de ziekte in het wild aanwezig,
onder andere doordat zieke en dode wilde zwijnen in het wild blijven liggen en daarmee bron zijn voor nieuwe besmeÉngen. De ziekte verspreidt zich echter nauwelijks via het wild, omdat wilde zwijnen een betrekkelijk compact leefgebied hebben.

SPchPng Otradnoye ﬁnanciert naaiopleiding in Kalinovka

Gorodeja schoolinternaat
Het Gorodeja schoolinternaat heeP enkele jaren geleden de wens
geuit om eenopleiding voor naaister en een opleiding voor @mmerman te realiseren. Dank zij s@ch@ng "Weeshuizen Belarus", kregen
wij ﬁnanciële hulp waarvoor de benodigde apparatuur en materialen konden worden aangekocht. Jongens leren omgaan met @mmergereedschappen en worden geïnstrueerd over de veiligheidsvoorschriPen voor het gebruik daarvan. Zij leren eenvoudig @mmerwerk
te doen zoals tafels en stoelen maken en het herstellen van meubels. Meisjes werken graag in het naaiatelier. Ze oefenen op nieuwe
apparatuur en hebben het werken op naaimachines al snel onder de
knie. Ze houden ervan te werken op de speciale machines. Zij maken
een scala van producten voor de school zoals beddengoed, schorten, tafellakens en werkkleding voor het atelier.
Bovendien werken ze graag aan producten voor zichzelf met behulp
van patronen uit een modeblad.
Met vriendelijke groeten,
Elena, directeur van het Gorodeja schoolinternaat

Belarussische opposiPeparPj wint voor het eerst in
twinPg jaar parlementszetel

Door: Hennie van Schooten, vicevoorzi[er S>ch>ng Otradnoye
Moergestel, november 2016

VijPien jaar heeP de S@ch@ng Otradnoye hulp verleend aan zwerÑinderen in Moskou en in andere steden
in Rusland. De in Tilburg geves@gde s@ch@ng is hier zeer succesvol in geweest. Toch is er na vijPien jaar inzet door hoog geschoolde en gekwaliﬁceerde vrijwilligers een punt achter gezet.
In feite heeP de s@ch@ng zich overbodig gemaakt doordat in Rusland nu voldoende mensen zijn opgeleid
waardoor de hulp van de S@ch@ng Otradnoye niet langer nodig is. Dit besluit is genomen met tevredenheid én met weemoed, want in de loop der jaren groeien natuurlijk verstandhouding en vriendschap.
De hulp aan zwerÑinderen bestond voor een belangrijk deel uit beroepsscholing waardoor ze door middel
van een beroepsuitoefening een zelfstandig leven op konden bouwen. Dit werken aan zelfstandigheid en
daarmee aan een toekomst zie je ook terug in het project in Belarus. De naaiopleiding past dus precies in
het denken en doen van de voormalige S@ch@ng Otradnoye die eveneens werkte met train-de-trainerprogramma’s. Prak@jkgerichtheid en betrokkenheid komen in de naaiopleiding samen en dat spreekt aan,
dat sprak voldoende aan om een bedrag uit de laatste middelen van de S@ch@ng Otradnoye aan dit project ter beschikking te stellen. We wensen de naaiopleiding heel veel succes.

Voor het eerst in twin@g jaar zijn twee kandidaten van een opposi@epar@j gekozen in het parlement van Belarus dat bekend staat als een
van de laatste dictaturen in Europa. Aleksander Loekasjenko is al sinds
1994 aan de macht en staat tegengeluiden nauwelijks toe.
Het ligt dan ook niet in de lijn der verwach@ngen dat dit resultaat het
poli@eke klimaat in de voormalige sovjetrepubliek dras@sch verandert.
Het geeP wel aan dat de autoriteiten concessies willen doen na de roep
van Westerse leiders om democra@sche veranderingen.
Bij de bekendmaking van de resultaten van drie kiesdistricten zei het
hoofd van de kiescommissie dat Anna Konopatskaja van de Verenigde
Burgerpar@j een plaats heeP gewonnen in het parlement dat uit 110
leden bestaat, alsook onaÇankelijke kandidate Elena Anisim, die banden heeP met de opposi@e.

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door
een individu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein

Theorielokaal naaiopleiding
internaat Kalinovka

Ria Schaverus
VoorziOer-secretaris
Mar@n Spierings
penningmeester
Jos van Doren
lid

Een giganPsch zonnepark in het spookgebied rond Tsjernobyl?
Duizenden hectares vol met zonnepanelen in het rampgebied?
De Oekraïense regering wil er voor 1000 megawaO aan zonnepanelen gaan neerzeOen, als het plan lukt zou
er voor 4000 megawaO kunnen komen te staan. Er zouden zich al investeerders hebben gemeld uit de Verenigde Staten en Canada.
Precies der@g jaar geleden vond in een van de reactoren van Tsjernobyl één van de grootste kernrampen tot
nog toe plaats. In een gebied van ongeveer 100 vierkante kilometer, bestaat sindsdien geen enkele economische ac@viteit meer. Land- en bosbouw blijven door de straling nog eeuwenlang te gevaarlijk.
De zon schijnt er echter volop. De Oekraïense minister van Milieu zei dat hij grote mogelijkheden ziet voor
hernieuwbare energie in het gebied. Hij vertelde dat de hoogspanningsverbindingen die vroeger door de
kerncentrale werden gebruikt er nog staan, het land is spotgoedkoop en er zijn mensen die weten hoe je
met elektriciteit moet werken. Twee Amerikaanse investeerders en vier Canadese elektriciteitsbedrijven
hebben al belangstelling getoond. De Europese Bank voor Reconstruc@e en Ontwikkeling (EBRD) zou overwegen mee te doen, al tempert de bank het op@misme: de plannen zijn nog in een pril stadium.
Bron: NRC Handelsblad
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De ramp in Tsjernobyl heeU zeker @en
keer meer impact dan de ramp in Fukushima, aldus wetenschappers op een
conferen>e bij het Europees Parlement
op 7 april j.l.
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EU schrapt president Loekasjenko van sancPelijst
De Belarussische president wordt geschrapt van de sanc@elijst van de EU. Dit hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in februari besloten. Het reisverbod voor Loekasjenko en
169 landgenoten was eind oktober 2015 voor vier maanden geschorst, hetzelfde gold voor de
bevriezing van hun tegoeden. Dat was een reac@e op de vrijla@ng van zes poli@eke gevangenen
en de verbeterde rela@e tussen Europa en Belarus. Diverse EU landen willen de banden met Belarus aanhalen nu Loekasjenko afstand heeP genomen van de Russische avonturen op de Krim
en in het oosten van Oekraïne. Zijn rol als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland heeP de Europese kijk op Loekasjenko ﬂink veranderd. Daarnaast uiOen Europese regeringen zich eind vorig
jaar tevreden over het verloop van de presidentsverkiezingen waarbij opposi@epar@jen niet onderdrukt zouden zijn, zoals bij vorige verkiezingen.

Vrijheid is geen recht, het is een plicht.
Berdjajev, Russisch ﬁlosoof

Het laatste Europese land dat de doodstraf hanteert
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VijPien jaar geleden stapte Ria Schraverus in een trein met bestemming Belarus, een reis die haar leven dras@sch zou veranderen. Het begon bij een bezoek aan een weeshuis, waar ze in aanraking kwam met schrijnende omstandigheden, veroorzaakt door de kernramp van Tsjernobyl in 1986. Met
eigen ogen aanschouwde ze de leefsitua@e van kinderen met een fysieke en
verstandelijke beperking, in een erbarmelijk en uitzichtloos bestaan. De achterliggende verhalen van ouders en familie waren gruwelijk, de mensen waren de wanhoop nabij. Eenmaal thuis kon ze de beelden niet van zich afzetten. Om daadwerkelijk hulp te bieden, zeOe ze projecten op om deze weeskinderen een beter leven te geven en een toekomst te bieden. Om te kunnen
werken in een land waar de 'laatste dictator van Europa' de bevolking overheerst en geen eigen ini@a@even worden geduld, volgde een verbeten strijd
tegen corrup@e, mili@e en overheden. Een strijd die jaren zou duren en uiteindelijk, in samenwerking met de overheid, resulteerde in diverse schoolinternaten met speciaal onderwijs en aangepaste beroepsopleidingen. De projecten werden niet zoals gewoonlijk alleen verwezenlijkt met dona@es uit Nederland. Nee! Ze werden medegeﬁnancierd door de overheid van Belarus. En
ja! Het was een strijd met mensen die in hun dagelijkse leven al genoeg aan
hun hoofd hadden om te overleven.
Dit boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel. De neOo opbrengst gaat naar
S@ch@ng Weeshuizen Belarus. Bestellen kan door € 18,95 (incl. porto) over te
maken op rekeningnummer NL29 RABO 0118 1530 99 t.n.v. G. Schraverus,
onder vermelding van naam en volledig adres.
Of stuur een e.mail naar: sterrenzondermaan@gmail.com
Tevens verkrijgbaar voor € 15,00:
In Boxtel: Oosterpoort 5, tel. 06-41216763
In Helvoirt: Foto Henk Pijnenburg, Kastanjelaan 19 (winkelopenings@jden)
Op 18 december tussen 16.00 – 18.00 uur wordt STERREN ZONDER MAAN aangeboden aan de heer Wim Dik, lid Comité van Aanbeveling S@ch@ng Weeshuizen Belarus, voormalig bestuursvoorziOer KPN en staatssecretaris Economische Zaken. Dit gebeurt @jdens een optreden van de Pebblestone Jazzband
in het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 te Helvoirt.

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

Belarus is het laatste land in Europa en in de voormalige Sovjet-Unie dat nog steeds execu@es
uitvoert. Alle informa@e over de doodstraf wordt geheimgehouden, er zijn geen sta@s@eken
te verkrijgen over het aantal execu@es. De doodstraf wordt vaak opgelegd na een oneerlijke
rechtszaak, ook worden verdachten gemarteld om hen tot een bekentenis te dwingen.
Daarnaast weten zowel de gevangenen zelf als hun familie niet wanneer de voltrekking van
de doodstraf zal plaatsvinden, daardoor verkeren zij in voortdurende angst tot het moment
van de execu@e. De nabestaanden krijgen vaak pas na lange @jd te horen dat hun familielid
geëxecuteerd is en krijgen geen toegang tot het lichaam dat op een geheime plek begraven
wordt. Daarmee strekt de straf zich niet alleen uit tot de terdoodveroordeelde maar ook tot
zijn familie, die in grote onzekerheid leeP en geen kans krijgt om afscheid te nemen.
Ook al ontbreekt er oﬃciële informa@e over veroordelingen en execu@es in Belarus, toch probeert Amnesty Interna@onal de aantallen bij te houden. In 2009 werden voor het eerst geen
execu@es geregistreerd evenals in 2013.
Sindsdien worden er weer mensen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
De druk van interna@onale organisa@es op Belarus om de doodstraf af te schaﬀen blijP hoog.
Amnesty voert ac@e voor alle terdoodveroordeelden in Belarus.

Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooU, is een gevangene van de haat,
opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingees>gheid.
Nelson Mandela

Wist u dat…
*Elke derde Belarus is omgekomen @jdens de Tweede Wereldoorlog?
*Vilnius (nu de hoofdstad van Litouwen) de grootste authen@eke Belarussische stad Vilna was?
*Deze stad in 1939 door Sovjet Rusland aan de Litouwse SSR diﬁni@ef weggegeven werd?
*Eén derde van Belarus bosgebied is?
*Nederland in 2011 nummer twee handelspartner van Belarus was?
*Belarus delfstoﬀen in de grond heeP ziOen?
industriële diamanten, @tanium, koper, lood, kwik, bauxiet, nikkel, vanadium en amber?
*De eerste Belarussische staat, Groothertogdom Litouwen, in de 13de eeuw een parlement
en grondwet had?
*Rond 80% van de bevolking etnische Belarussen zijn?
*Tot 1900 de meest voorkomende mannelijke voornaam in Belarus Jan was?
*Het eerste gedrukte boek in Oost-Europa de Bijbel was, die door de Belarussische drukker en
schrijver Frantsisk Skaryna in 1517 werd gedrukt?
*Het grootste bibliotheek gebouw van Europa in Minsk staat?
*Er in de zomer 1 uur @jdsverschil is tussen Belarus en Nederland, en 2 uur in winter?
*Er meer dan 1300 orthodoxe, katholieke kerken en kloosters zijn in Belarus?
*In 1986 wolken radioac@ef materiaal door de wind naar het noorden en noordwesten dreven?
*Door gemanipuleerde regenval 70% van alle ontsnapte radioac@viteit neerkwam in Belarus?
*De radioac@viteit zich vervolgens over een groot deel van Europa verspreidde?

Het onderwijssysteem in Belarus

