Nieuwsbrief 22
december 2017
Voorwoord
De laatste jaren schenken we aandacht
aan de professionalisering van beroepsopleidingen voor jongeren met beperkingen. Op dit moment zijn we druk bezig met het project Arbeidstoeleiding
dat in samenwerking met het ministerie
van Onderwijs en de Pedagogische universiteit wordt uitgevoerd. Van Nederlandse zijde worden wij gesteund door
specialisten die allen pro-deo meewerken aan dit project. Vijf van hen zullen
zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Project Arbeidstoeleiding is ontwikkeld
in samenwerking met de overheid die
ﬁnancieel bijdraagt aan de uitvoering.
Afspraken werden vastgelegd in oﬃciële contracten wat erg veel Djd en energie kosEe maar ons de zekerheid geeF
dat een en ander naar behoren zal verlopen. Behalve dat we verslag doen van
ons werk in 2017 wordt u op de hoogte
gesteld van de situaDe in Belarus dit afgelopen jaar. Heel veel dank aan donateurs, sponsors en ieder die de sDchDng
op welke wijze dan ook in staat stelde
haar projecten uit te voeren. Help ons
alstublieF ook in 2018!
Namens het bestuur wens ik u prePge
en warme kerstdagen, een goed uiteinde en een gezond nieuwjaar.

Nederlands bedrijf Mammoet schui> kap over reactor Tsjernobyl
In 1986 escaleerde een oefening in de kerncentrale van Tsjernobyl tot een nucleaire ramp van ongekende proporDes. Een kwart
van Belarus werd besmet met radioacDef materiaal. Inmiddels is
de omgeving rond de reactor veilig verklaard. Pripjat nabij Tsjernobyl is nog steeds een nucleaire spookstad waar toeristen onder
begeleiding een bezoek mogen brengen terwijl geigertellers het
stralingsniveau in de gaten houden. Aangezien de reactor nog
steeds gevaar opleverde, werd het grootste rijdende bouwsel ter
wereld ontwikkeld. Het Nederlandse bedrijf Mammoet, verantwoordelijk voor de operaDe, kijkt terug op een ‘presDgieuze’ en
‘zeer uitdagende’ klus. Omdat het omhulsel op afstand werd gebouwd werden nieuwe werkwijzen ontwikkeld om het bouwsel,
dat zo groot is dat de Notre Dame erin zou passen, naar zijn plek
te laten glijden.
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DemonstraDes
Bevrijdingsdag viel dit jaar in het weekend. De opposiDe was van plan acDe te
voeren, maar bekende leiders werden prevenDef opgepakt. De acDevoerders
werden gewaarschuwd dikke sokken mee te nemen omdat het koud was in de
gevangenis. Zo'n tweeduizend mensen deden een maand eerder mee aan een
betoging tegen de crisis in de hoofdstad Minsk, het was de grootste demonstraDe in jaren. President Aleksandr Loekasjenko beloofde toen dat het innen
van belasDngen werd opgeschort tot de wet uit 2015 kon worden aangepast.
Men ging opnieuw de straat op. Tijdens de protesten werden honderden mensen opgepakt waaronder een BBC journalist. De mobiele eenheid sloeg de demonstranten met harde hand uiteen en pakte in het hele land honderden personen op. Meer dan honderd opposiDeleden werden veroordeeld tot gevangenisstraﬀen van dagen tot weken.
Bejaarden en werklozen mengden zich in discussies op straat en schreeuwden
voor het oog van de camera opmerkingen als: we mogen alleen oversteken bij
rood verkeerslicht en: we leven op het randje
van de dood.
a
Door de nijpende situaDe zijn mensen bereid te werken voor salarissen minder
dan de huur, bovendien kent Belarus geen zorgstelsel zoals bij ons. Bejaarden,
dikwijls a[ankelijk van medicijnen, kunnen die niet meer betalen omdat ze giganDsch in prijs zijn gestegen.

Opening Ambassade-kantoor in Minsk
In Juli werd de Nederlandse ambassade in
Minsk geopend door de minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makei en secretaris generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Johanna Brandt. Volgens
mevrouw Brandt is de opening van een
ambassade in de hoofdstad van Belarus
Minsk een mijlpaal voor beide landen.

Gerard Schraverus, projectleider ‘Arbeidstoeleiding’
Als echtgenoot van Ria was ik vanaf de oprichDng op de achtergrond nauw betrokken bij alle acDviteiten van SDchDng Weeshuizen Belarus. Mijn rol beperkte
zich tot meedenken over projecten, het opzeEen van plannen, meehelpen bij het
verwerken en transporteren van ingezamelde goederen en het funcDoneren als
klankbord bij allerlei problemen die in de loop van de jaren op ons agwamen.
Toen enkele jaren geleden het project Arbeidstoeleiding van de grond kwam heb
ik de rol van projectleider op mij genomen. Mijn kennis en ervaring vanuit het
bedrijfsleven, het hoger beroepsonderwijs en diverse bestuurlijke funcDes komen hierbij goed van pas. Eind 2015 is het project oﬃcieel gestart en inmiddels
zijn we met onze Belarussische partners al behoorlijk opgeschoten.
Wat opvalt bij onze samenwerking zijn de grote cultuurverschillen tussen Nederland als Westerse democraDe en Belarus als een land dat is voortgekomen uit
een communisDsch regime in de SovjePjd. Eigen iniDaDeven worden bij ons zowel in het bedrijfsleven als ook door de overheid gesDmuleerd en we gaan steeds
meer uit van kansen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen en veranderingsprocessen. Onze partners daarentegen kijken vooral naar problemen en
zaken die niet mogen of kunnen omdat dat nu eenmaal zo geregeld is.
Zo zijn er bijvoorbeeld regels die door medici zijn vastgesteld omdat zij van mening zijn dat kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking en
een laag IQ bepaalde werkzaamheden niet kunnen verrichten en dat daarom ook
niet mogen.
Als er een ﬁlmpje getoond wordt van een Nederlands montagebedrijf waar medewerkers met een vergelijkbare beperking uitstekend funcDoneren, komt er in
elk geval discussie op gang over het nut en noodzaak van de Belarussische regels
en mogelijkheden om de zaken in de toekomst anders aan te gaan pakken. Mede
door onze samenwerking zijn er al een aantal zaken veranderd, het is alleen jammer dat het allemaal zo langzaam gaat.
Eind volgend jaar wordt het project Arbeidstoeleiding afgesloten, dus we gaan er het komende
jaar nog volop tegenaan.
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Misstanden in Belarussische weeshuizen

PoeDn en Loekasjenko leggen geschillen bij

In april werd ik op NPO 1 geïnterviewd door Lucella Carasso naar aanleiding van krantenberichten over misstanden in Belarussische weeshuizen. Het bestaan van dit soort
weeshuizen kwam aan het licht toen een arts de journalist Vasukovich uitnodigde om
verslag te doen van een liefdadigheidsacDe om geld in te zamelen voor calorierijk eten
voor deze kinderen. De journalist nam foto’s van de mensonterende situaDes en plaatste deze op een Belarussische website.
Enkele jaren geleden was ik in zo’n instelling waar 303 kinderen verzorgd werden. Het
gros van hen was gruwelijk mismaakt. Veel kinderen lagen in dwangbuizen, naar zeggen omdat zij ongecontroleerde bewegingen maakten en zichzelf zouden kunnen verwonden. De verzorgers, die dag en nacht bezig waren, hadden zóveel paDëntjes onder
hun hoede dat slechts lichamelijke verzorging mogelijk was. Voor de kinderen was er
geen speciaal voedsel en de medicijnkast was nagenoeg leeg.
Het was een bezoek waar ik nachten van wakker lag.
Deze kinderen worden gezien als kanslozen zonder toekomstperspecDef. Om zichzelf
in te dekken ontsloeg de overheid als afschrikwekkend voorbeeld twee directeuren,
die op hun beurt lieten weten dat kinderen lijden aan psychische stoornissen, verlamd
of spasDsch zijn, geen voedsel verdragen en daarom zo mager zijn.
Het is zeker waar dat de overheid deze instellingen controleert, maar deze misstanden
komen niet in de laatste plaats voor vanwege de dramaDsch ﬁnanciële tekorten.
De vraag rijst waarom er zoveel kinderen zijn met afschuwelijke handicaps. Is na zoveel
jaar nog te bewijzen dat radioacDeve neerslag van 1986 daar mee te maken heeF? De
ramp in Tsjernobyl was Denmaal erger dan in Fukushima maar er werd in die Djd veel
in de doofpot gestopt. Nu, in 2017 moeten dit soort tehuizen roeien met de riemen die
ze hebben en zijn a[ankelijk van buitenlandse hulp. Ria Schraverus

PoeDn en Loekasjenko lagen maandenlang in de clinch over de
schuld die de Belarussen hebben wegens de levering van olie en gas.
Moskou heeF becijferd dat er nog een rekening van bijna een half
miljard euro openstaat. De twee landen hebben een overeenkomst
gesloten zo meldde PoeDn Djdens een korte persconferenDe. Bij het
gesprek tussen de twee leiders is ook gesproken over de onderlinge
relaDe tussen de twee landen. Tot ongenoegen van het Kremlin benadrukte Loekasjenko de ona[ankelijkheid van zijn land. Zonder in
te gaan op de precieze inhoud van het gesprek zei Loekasjenko dat
Belarus en Rusland hun stabiliteit behouden. April Nu.nl

Arbeidstoeleiding Elde College IVBO

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

Arbeidstoeleiding schoolinternaten Belarus

Gerbrand HeijDng maakt deel uit van de afdeling PrakDjkonderwijs. De opleiding, die vijf jaar duurt, is ingericht op individuele basis volgens het Amerikaanse
MET-concept, aangepast naar de Nederlandse situaDe.
Vanuit mijn rol als techniekdocent op het Elde College afdeling PrakDjkonderwijs ben ik het project ‘Arbeidstoeleiding Belarus’ ingerold. De afgelopen jaren heb
ik veel projecten aangenomen voor mijn leerlingen bij externe opdrachtgevers in de omgeving van Boxtel. Diverse van die projecten worden gerealiseerd in onze
bedrijfshal op een industrieterrein in Schijndel waar leerlingen o.a. motorﬁetsen en computers demonteren en bijenkasten bouwen voor een imker. Op dit moment worden er honderden houten displays voor een nog onbekend dropmerk gemaakt. De afgelopen jaren zijn er vele projecten door onze handen gegaan
waar onze leerlingen basale werknemersvaardigheden leren en beoefenen. Binnen het project ben ik steeds meer aan arbeidstoeleiding gaan doen met betrekking tot stage. Het vak van stagedocent, gecombineerd met het werken met leerlingen in de bedrijfshal levert een groot netwerk op met vele mogelijkheden.
De toeleiding naar arbeid hebben wij de afgelopen jaren uitgebouwd naar een succesvol format dat voor een groot
gedeelte gekopieerd kan worden naar de situaDe in Belarus: vanuit de onderbouw (12-13 jaar) kennis maken met
stagebedrijven d.m.v. excursies en gastlessen, vanaf 14-15 jaar interne en externe snuﬀelstages, en vanaf 16 jaar
langere stages die leiden naar een baan. Dat is kortgezegd mijn taak én uitdaging: een prachDge job.
U
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Gerbrand HeijDng, Elde College
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De circa miljoen Belarussen die in Rusland
werken vanwege de slechte econimische
toestand in hun land voelen zich slaven.
***************************************************

Belarus kent 46 neuro-psychiatrische internaten voor ongeveer 12.000 volwassenen en 1.800
gehandicapte kinderen met een speciale zorgindicaDe

Districten en rayons
Belarus is verdeeld in zes districten die zijn
onderverdeeld in 141 rayons
Brest…........32.300 km2....1.460.00 inwoners
Gomel…......40.400 km2....1.50.000 inwoners
Grodno.......25.000 km2....1.140.00 inwoners
Mogilov......29.000.km2....1.165.00 inwoners
Minsk.........40.800 km2....1.750.00 inwoners
Vitebsk.......40.100 km2....1.300.00 inwoners

Belarus heeJ een zeer divers planten- en
dierenleven dat zich sinds de laatste ijsLjd ontwikkeld heeJ. In het zuiden komen veel berken, elzen en sparren voor.
Bladverliezende bomen als beuken en eiken zijn vooral te vinden in het noordelijk
deel van het land. Er is een grote diversiteit aan moeras- en veenplanten, terwijl langs de rivieren vooral wilgen groeien. Van de naLonale plant vlas worden
veel producten gemaakt.

De overheidsschuld steeg met $ 2 miljard
en bereikte een historisch maximum.
***************************************************
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Huub van de Mortel

Register Arbeidsdeskundige

Mag ik me even voorstellen. Ik heet Huub van de Mortel en ben sinds 2015 verbonden aan het Project Arbeidstoeleiding
voor leerlingen uit het Speciaal Onderwijs in Belarus. In mijn werk als Arbeidsdeskundige in Nederland heb ik bijna vijfDen jaar ervaring met de doelgroep in het Speciaal Onderwijs in Nederland.
Mijn experDse in het project in Belarus heeF betrekking op een aantal wezenlijke onderdelen:
Het onderzoeken, beoordelen en in kaart brengen van arbeidsvaardigheden van de leerlingen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van arbeidsvaardigheden die ook worden gehanteerd in het PrakDjkonderwijs in Nederland.
Het ontwikkelen van een Beroepsinteressetest toegespitst op de situaDe in Belarus. Het gaat hier om beroepen die
prakDsch haalbaar zijn voor deze leerlingen en de daar aan gekoppelde vereiste vaardigheden.
Het ontwikkelen van een poryolio voor de leerlingen in het Speciaal Onderwijs welke zij kunnen gebruiken in het contact met mensen die hen begeleiden en ondersteunen richDng arbeid.
Mee vormgeven aan Jobcoaching, begeleiden van mensen naar betaald werk en het mee zorg dragen voor het behoud
van betaald werk, voor leerlingen uit het Speciaal Onderwijs in Belarus.

Als ik blijf kijken zoals ik alLjd heb gekeken blijf ik denken
zoals ik alLjd heb gedacht
Als ik blijf denken zoals ik alLjd heb gedacht blijf ik geloven
zoals ik alLjd heb geloofd
Als ik blijf geloven zoals ik alLjd heb geloofd blijf ik doen
zoals ik alLjd heb gedaan
Als ik blijf doen zoals ik alLjd heb gedaan blijJ mij
overkomen wat me alLjd overkomt

Wilbert Heisterkamp tolk-vertaler
Binnen SDchDng Weeshuizen Belarus houd ik me bezig met
vertalen van lesmaterialen, handleidingen, verslagen en oﬃciële correspondenDe die loopt tussen Belarus en Nederland.
Twee keer per jaar reist een delegaDe specialisten op het gebied van arbeidstoeleiding naar de internaten Kalinovka, Rudensk en Gorodeja waar het project Arbeidstoeleiding loopt.
Gedurende twee dagen vindt er twee maal per jaar op één
van de internaten een seminar plaats waarbij uitwisseling van
kennis plaatsvindt. Ik ben daar aanwezig in de hoedanigheid
van tolk Russisch-Nederlands.
Af en toe is dat vertalen en tolken een hele toer in die zin, dat
de onderwijssystemen in Belarus en Nederland in sommige
opzichten gelijkenis vertonen, toch bestaan er nogal wat verschillen tussen beide systemen. Aangezien we via het project
Arbeidstoeleiding de Nederlandse manier van werken aan de
Belarussen proberen over te dragen, moet voor veel termen,
bijvoorbeeld ‘Job-coach’ en ‘stagebegeleider’ goede Russische equivalenten gevonden worden. Dat kost af en toe wat
breinbrekers, maar tegelijkerDjd is het een interessante uitdaging. Ik doe dit werk graag, nog sterker, het is een passie
voor mij geworden. En dan vooral wetende wat en voor wie
je het doet: een goede toekomst voor al die kinderen in de
internaten in Belarus.
Dat is onze grootste drijfveer!
Wilbert Heisterkamp

Seminar oktober 2017
In oktober 2017 werd een tweedaags seminar gehouden in het kader van het project Arbeidstoeleiding. De bijeenkomst vond plaats in rayon Neswich, district Minsk. Deelnemers
waren de schoolinternaten voor speciaal beroepsonderwijs uit Kalinovka, Rudensk en
Gorodeja, aanwezig waren leden van het ministerie afdeling speciaal Onderwijs, professor
Sjinkarenko van de Pedagogische universiteit ‘Maxima Tanka’ en vijf Nederlandse
deelnemers die zich deze nieuwsbrief hebben voorgesteld.

Bouw kerncentrale in Belarus
Binnen zes tot achPen maanden wil Belarus zijn eerste kerncentrale in gebruik nemen. De
plaats waar gebouwd wordt ligt vlak bij Astravets, op slechts 50 kilometer van Vilnius, de
hoofdstad van Litouwen. Daar is men in Litouwen niet blij mee, niet alleen door de afstand,
maar vooral ook omdat de bouw van de centrale zich kenmerkt door een aaneenschakeling
van ongelukken en incidenten. De autoriteiten ontkennen dit, net als in 1986 in Oekraine ten
Djde van de incidenten met de ramp in Tsjernobyl. Europa mag zich terecht grote zorgen maken over haar nucleaire veiligheid.
Reactorval
Zo viel de 330 ton zware reactor van de nieuwe centrale in augustus dit afgelopen jaar abusievelijk van een kraan Djdens een test die moest aantonen dat de reactor veilig opgeDld kon
worden. De reactor viel maar liefst vier meter omlaag Djdens dit incident. Wekenlang werd
dit door de autoriteiten verzwegen en vervolgens ontkend. Daarbij speelt ook het Russische
staatsbedrijf Rosatom een rol dat de hoofdcontractant van de nieuwe kerncentrale is.
Rosatom dacht aanvankelijk dat de val geen schade had toegebracht aan de reactormantel,
maar besloot de mantel uiteindelijk toch te vervangen.
Reeks incidenten
Dat was niet het enige incident. In augustus vorig jaar kwam een man op het bouwcomplex
om het leven toen een zuurstoFank ontploFe. In april begaf de steunstructuur van een on.
derhoudsgebouw op de nucleaire site het en storte in. Later dat
jaar werd een tweede reactor beschadigd toen deze Djdens het transport een hoogspanningsmast raakte waardoor de
hoogspanning op de reactor oversprong. Hierdoor vervormde het reactorvat, met gevolgen
voor de veiligheid. De impact van het ongeluk werd nooit adequaat onderzocht, het vat werd
geplaatst zonder het te inspecteren op schade.
Uit; hpdeDjd augustus 2017

Project Arbeidstoeleiding Belarus
Jos Kienhuis: Gedragswetenschapper
Vanuit een eerder in Belarus uitgevoerd Maatschappelijk TransformaDe project “I am an Adult Person” met ﬁnanciering vanuit
BuZa, vroeg SDchDng Weeshuizen Belarus mij om deel te nemen aan het project Job Coaching in samenwerking met drie schoolInternaten, de Pedagogische Universiteit in Minsk en het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid, het Ministerie van Onderwijs en
‘last but not least’ de SDchDng Vrienden van Belapdi.
In de uitvoering van dit Arbeidstoeleidingsproject Job Coaching is het ontwikkelen van een kriDsche oplossingsgerichte dialoog een
essenDële stap voor alle betrokkenen. Het betreF de kriDsche dialoog tussen de jeugdige deelnemers van het schoolinternaat met
hun interne en externe stagebegeleiders in het vinden van een goede match in samenwerking met de bedrijven. Jongeren hoeven
tegelijkerDjd niet op alle fronten kant en klaar voor de arbeidsmarkt klaar gestoomd te worden; ze kunnen ook funcDe-speciﬁeke
vaardigheden in het bedrijf leren. De jongere centraal stellen, is in de verschillende video-interacDe opdrachten steeds een belangrijk aandachtspunt geweest omdat leerdoelen en leerwerkprogramma’s afgestemd dienen te zijn op de jeugdige. Om kwetsbare jongeren succesvol naar werk te begeleiden zijn sociale en taak
gerelateerde competenDes en het vroegDjdig in kaart brengen van hun interessegebieden belangrijk. De groep kwetsbare jongeren is wat divers te noemen in de
drie schoolinternaten. De een heeF baat bij een werkgever die hem of haar structuur geeF, de ander heeF behoeFe aan therapie en ruimte om af en toe alleen te
werken. In het project wordt daarom op dit moment samen met Professor Vladimir Sjinkarenko van de Universiteit van Minsk een interessetest voor de Belarussische context ontwikkeld. Het betreF de in Nederland ontworpen Interesse Test van Sterk in Werk, (SIWIT, Boxtel).
De ontwikkeling van deze interessetest gebeurt middels een prakDjkgericht onderzoek met jeugdigen in de drie parDciperende schoolinternaten Gorodeja, Kalinovka en Rudensk. Arbeidstoeleiding begint al gedurende de opleiding in het schoolinternaat met de interne stage. Daar dient al structureel aandacht voor de
prakDjk te zijn tot de daadwerkelijke arbeidsinpassing waarbij de begeleiding Djdens de externe stage geleidelijk wordt overgedragen aan de werkgever. Centraal
doel is dat er mét de jongeren wordt gepraat en niet slechts óver hen door de betrokkenen. In het Job Coaching programma is er daarom speciﬁek aandacht voor
het oplossingsgericht communiceren, waarbij het verhaal, de stem van de jeugdige in zijn persoonlijke ontwikkeling centraal komt te staan. Begeleiders dienen
kortom het holisDsche perspecDef van de jongere te kennen en te uDliseren. Dat wil zeggen dat het verhaal van de jongere door begeleiders gehoord en erkend
wordt. Het verhaal dat de jongere vertelt, betreF dan zijn of haar sociale, cogniDeve, fysieke en emoDonele ontwikkeling en zijn of haar sterke kanten, dus daar
waar de jeugdige het van moet hebben om opDmaal te kunnen parDciperen in zijn omgeving.
Tot slot. De uitgangspunten van oplossingsgericht werken passen naadloos in die van inclusief onderwijs en goed burgerschap waar het gaat om het creëren van
perspecDef en parDcipaDe met betrekking tot het volwaardig funcDoneren als burger. Bij oplossingsgerichte jobcoaching ligt de focus van begeleiding namelijk niet
op tekorten maar op de krachtbronnen, dus de mogelijkheden van de jongere zelf én die van zijn sociale- en zijn werkomgeving.
Oplossingsgericht coachen leert hen dat zij gewogen hun eigen doelen kunnen stellen. Uitgangspunt is dat zij dienen te leren verantwoord keuzes te kunnen en te
mogen maken met betrekking tot hun toekomsDg arbeidsproces, mede opdat zij zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen. Het project Job Coaching heeF
mede als doel dat de betrokken begeleiders en jobcoaches het eigenaarschap van jongeren sDmuleren in relaDe tot het arbeidsproces. Daarbij hoort ook het leren
oppakken en dragen van verantwoordelijkheden, welke een belangrijke maat is voor gezond psychisch funcDoneren.
Jongeren kunnen zodoende in existenDële zin volwaardig parDciperend burger zijn in hun sociale context en een passende bijdrage leveren in de maatschappij.
Het schoolinternaat zet zich ook na de uitstroom van leerlingen nog enkele jaren in om ter conDnuering van het begeleidingsproces ondersteuning te bieden aan
de groei en bloei van jongeren op het terrein van arbeid, woonomgeving en vrije Djd.
Naaiopleiding Kalinovka

Professor Micha de Winter zei in dit verband het volgende op 31 mei 2017 te Utrecht in zijn Afscheidsrede “Pedagogiek Over Hoop; het onmiskenbare belang van opDmisme in opvoeding en onderwijs.”
“Jonge mensen hebben hoop en opDmisme nodig. Die vormen de motor van hun persoonlijke ontwikkeling. Als je kinderen van jongs af aan weet mee te geven dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen, dat
de samenleving ook op hèn zit te wachten, dan wakker je de moDvaDe aan om zich te willen inspannen, te werken aan doelen, te willen leren en zich te willen ontwikkelen. Maar als je als kind níet
hoopvol naar de toekomst leert kijken, als je níet leert zien dat er voor jou een rol is weggelegd en dat
er iets posiDefs van je verwacht wordt, dan is de kans groot dat je bij de pakken neer gaat zieen en
dat je verdrieDg, bang, boos of wanhopig wordt.
Hoe hoopgevend zijn onze opvoeding, ons onderwijs, ons jeugdbeleid?
Hoe hoopgevend is onze hedendaagse pedagogiek eigenlijk?’

SOVAK HELPT!
Deze organisaDe ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in het westen van
Noord-Brabant en het Land van Heusden en Altena. Sovak ziet het als haar taak om
maximaal bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan van haar cliënten. Omdat iedere
cliënt anders is, is de ondersteuning van Sovak alDjd individueel bepaald.
Meer dan 1000 goed opgeleide professionals zeEen zich dagelijks in voor zo'n 650 cliënten.
Zij bieden ondersteuning bij wonen, werken en vrije Djd. Belangrijke kenmerken in hun werk
zijn respect, aandacht en verbinding. Medewerkers krijgen ruimte om hun talenten te benutten en zich te ontwikkelen.
Iedere maand is er op SOVAK een viering. Hier zingen, bidden en lezen we samen uit de Bijbel. Tijdens iedere viering wordt geld ingezameld voor een goed doel, een doel dat past bij de
mensen van SOVAK. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om geld in te zamelen voor de school
in Kalinovka. Op de foto zien jullie Kathy en Hans, zij hebben hier de collectemandjes vast aan
het einde van de viering van oktober.
Op de achtergrond zien jullie de dia waarop foto’s staan uit Belarus, zodat wij allemaal weten
waarvoor we het geld sparen. Wij hopen dat we Djdens de vieringen veel geld op mogen halen voor jullie projecten. Wij wensen u allen gezegende kerstdagen, vrede en alle goeds voor
2018.
Namens de mensen van SOVAK,
een hartelijke groet,
.pastor Lianne van der Wel,
Geestelijk Verzorger.
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