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Voorwoord

Eerste plaats voor het Kopylskaja school-internaat

In 2019 is hard gewerkt aan projecten in drie internaten waar weeskinderen met verstandelijke- en/of
lichamelijke beperkingen wonen. Bovendien voerden we projecten uit in de centra Dagbesteding en
Crisisopvang. Tijdens de feestdagen rond Kerst en
de jaarwisseling zijn we de kinderen niet vergeten.
De werkgroep Arbeidstoeleiding heeft heeft dit jaar
uitstekend werk geleverd. Onze Nederlandse specialisten hebben zich wederom, ieder op hun eigen
vakgebied, belangeloos ingezet waardoor in 2019
weer belangrijke resultaten behaald werden.
Beste donateurs en hulpverleners. Zonder uw hulp
was het niet mogelijk geweest speciaal onderwijs
in Belarus te introduceren en hadden we voor talloze kansarme kinderen geen betere leefomstandigheden kunnen creëren. Kinderen die na hen komen zullen blijvend profiteren van onze inspanningen. De overheid heeft al onze onderwijsprojecten
overgenomen en uitgerold over het hele land.
We realiseerden vervolgens elf beroepsopleidingen. Door het hanteren van Nederlandse testen,
die in samenspraak met Belarussische specialisten aangepast werden aan de mogelijkheden in
Belarus, kunnen jongelui met beperkingen speciaal aangepaste beroepsopleidingen volgen en onder professionele begeleiding integreren in de Belarussische maatschappij.
Namens het bestuur wil ik u allen danken voor elke
bijdrage in 2019 in welke vorm dan ook. Wij wensen u alle goeds voor het jaar 2020 en hopen dat u
ons ook dit jaar weer zult steunen.

In december werd een evenement gelanceerd genaamd “Onze Kinderen”.
Jongeren met beperkingen bevestigden opnieuw dat er geen grenzen zijn
voor echt talent. Bij dit regionale festival “Steek een kaarsje aan” waren
gasten aanwezig, evenals een vertegenwoordiging van het Departement
van Onderwijs in Minsk en andere overheidsinstellingen. Ivan Markjevitsj,
vicedirecteur van het Departement benadrukte in zijn speech dat kinderen
de toekomst zijn en dat het bewijs geleverd is dat kinderen met handicaps
talenten kunnen ontwikkelen. Ons internaat in Kalinovka was een van de
deelnemers.
De cursus goochelen en jongleren, verzorgd door de WeJuggle Foundation heeft zijn vruchten afgeworpen.
Ze wonnen de eerste prijs!

Ria Schraverus voorzitter

Teksten Nieuwbrief

Felicitaties van de WeJuggle Foundation

Konikpaarden op transport naar Belarus
Honderdvijftig konikpaarden maakten afgelopen augustus een lange reis van zestienhondervijftig kilometer naar Belarus. Ze werden er naar toegebracht
om te voorkomen dat enorme gronden in de dunbevolkte gebieden dichtgroeien. Reden dat deze dieren
Flevoland moesten verlaten was het enorme aantal
dat in de Oostvaardersplassen leefde, waardoor het
aantal drastisch teruggebracht moest
worden.
a
Uiteindelijk werden honderdvijftig paarden in natuurreservaat Naliboksky vrijgelaten. Plan was om dit vele maanden eerder te realiseren ware het niet dat ‘t
langer duurde dan verwacht om een importvergunning te krijgen.
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JA! "Onze" kinderen in Belarus namen deel aan een talentenjacht. Op
een regionaal festival traden ze op en wonnen de eerste prijs!
Dit is waarom we het doen!
Felicitaties aan de kinderen en het team van het Kopylskaja schoolinternaat. Dankzij Clemens Kamp, Freek Hulskotte, Bo Suchy en Fokke
Kooistra is onze WeJuggle Foundation wat het nu is.
Thorsten Hackl

Wist u dat…..

Canadese Guldenroede
Belarus wordt bedreigd door razendsnelle verspreiding van de Canadese guldenroede.
Milieuactivisten waarschuwen voor bedreiging
van het milieu en menselijk welzijn. Deze uitheemse plant staat op gelijke voet met de berenklauw en de coloradokever.
Elke struik produceert honderdduizend zaden,
die worden gekenmerkt door hoge kiemkracht
tot 95%. De wortels remmen de groei van andere planten, waardoor weide-insecten, vogels
en kleine zoogdieren langzaamaan verdwijnen.
Deze lange gele bloemen zie je dikwijls op begraafplaatsen waar ze worden gekweekt voor
decoratie van de graven. De plant breidt zich
echter uit naar aangrenzende bossen en weiden. Om deze natuurgebieden niet al te veel te
schaden, worden zoveel mogelijk planten in
mei en augustus gemaaid, waardoor de vruchten niet rijpen en zaden niet ontkiemen.

De bever
Vanaf 1 september is jagen op de bever en de
otter toegestaan, op voorwaarde dat de rechtmatige gebruiker van de jachtgebieden daarbij
aanwezig is. Bovendien moet bij de jacht een
speciaal geweer worden gebruikt dat goedgekeurd is door de verantwoordelijke instantie.
Bovendien wordt door de overheid toegestaan
om vallen en jachthonden te gebruiken.
Mochten er per ongeluk nertsen of muskusratten in de vallen terechtkomen dan moet in alle
gevallen op de achterkant van de jachtvergunning het type dier en de datum van de vangst
vermeld worden.

-Elke derde Belarus is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog?
-Vilnius, nu de hoofdstad van Litouwen, vroeger de grootste authentieke
Belarussische stad was?
-Deze stad in 1939 door Sovjet-Rusland aan de Litouwse SSR gegeven werd?
-Eèn derde van Belarus uit bosgebied bestaat?
-Nederland nummer 2 handelspartner van Belarus was van 2010-2014?
-Belarus delfstoffen zoals industriële diamanten, titanium, koper, lood, kwik,
bauxiet, nikkel, vanadium en amber in de grond heeft zitten?
-De eerste Belarussische staat, het Groothertogdom Litouwen, al in de 13de
eeuw een parlement en constitutie 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 bibliotheekgebouw van Europa in Minsk staat?
-Zomers 1 uur tijdsverschil is tussen Belarus en ons land en 2 uur in winter?
-Er meer dan 1300 orthodoxe, katholieke kerken en kloosters zijn in Belarus?

Wetenswaardigheden
Belarus heeft 9.468.000 inwoners. De bevolkingsdichtheid bedraagt 46 personen per km2. Minsk is met 1.921.800 inwoners de grootste stad van het
land. In het westen wonen veel Polen, in het oosten veel Russen.
De kleine Belarussische adel ‘verpoolste’ zich. Diverse oorlogen hebben ertoe geleid dat de situatie veranderde. Tegenwoordig wordt het land bevolkt
door 83,7 procent Belarussen, 8,3 procent Russen, 3,1 procent Polen en
1,7 procent Oekraïners De eerst zo talrijke Joodse gemeenschap is gereduceerd tot 0,1 procent.
Er wonen meer vrouwen dan mannen in Belarus, te weten 1000 mannen op
1151 vrouwen. De levensverwachting voor mannen is 67,3 jaar en 77,9 jaar
bij vrouwen. De lage levensverwachting bij de heren komt vooral door hun
grote alcoholconsumptie. 93 procent van alle huwelijken wordt gesloten tussen Belarussen. Steeds meer vrouwen willen echter met een buitenlander
trouwen wegens het tekort aan mannen en de hoop op een beter leven.

Sovjet-Unie
De Sovjet-Unie viel in 1991 uiteen in vijftien zelfstandige republieken waaronder Belarus,Armenië, Oekraïne, Georgië, Estland, Letland en Litouwen.
Het was een enorm land dat zich uitstrekte van Polen tot aan Japan. Ook het
IJzeren Gordijn en de politieke regimes van toen creëren een psychologische
barrière die de afstanden nog groter lieten lijken. Het huidige Belarus, dat tijdens de Sovjet-Unie Wit-Rusland heette, ligt in het geografische centrum van
het Europese continent. De afstand tussen de Amsterdam en Minsk is 1792
kilometer per auto (in een rechte lijn 1513 km), wat ongeveer gelijk staat aan
een rit naar Madrid of naar Rome.
Een vliegreis van Amsterdam naar Minsk duurt 2,5 uur.

De Afrikaanse varkenspest blijft zich verspreiden
In Rusland brak in augustus opnieuw de Afrikaanse varkenspest uit. In het gehele land werden nieuwe voorzorgmaatregelen ingesteld. Het virus breidde
zich in rap tempo uit naar Polen, waar vijftienhonderd gevallen werden bevestigd. De uitbraak in Rusland werd aangetroffen op een klein varkensbedrijf
met zeventig varkens in de buurt van de grens met China. Hoewel het om een
relatief kleine uitbraak ging, was het voor de Russische autoriteiten reden om
een risicozone van honderd kilometer in te stellen. Ook andere gebieden, die
tot voor kort nog vrij waren van het virus, werden recent getroffen door de
pest. Zo werden in de regio rond Lublin, in het zuidoosten van Polen, zeventien nieuwe gevallen gevonden. In Belarus werden in diezelfde periode twee
gevallen van het virus aangetroffen.
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Onderhandelingen

Het lichtgeel gekleurde land op bovenstaand kaartje is
Belarus. De oude naam "Wit-Rusland”, doet vermoeden
dat het een onderdeel is van Rusland. Maar nee, niets
is minder waar. Hoewel de naam “Wit-Rusland” heden
nog steeds door de pers wordt gebruikt, is de officiële
naam Belarus. Denk maar eens aan het songfestival en
de voetbalwedstrijden waar Belarus aan deelnam.
Sinds 1991 is Belarus een zelfstandige republiek, met
een regering, een parlement, eigen valuta en twee officiële talen, het Russisch en Belarussisch die beiden op
school worden onderwezen. Russisch is de hoofdtaal.
Op een oppervlakte van ruim 200.000 vierkante kilometer is Belarus met haar glooiende velden en eindeloze
naald- en berkenbossen, groter dan Oostenrijk en Hongarije bij elkaar. Toch wonen er maar 9,5 miljoen mensen. Het bosrijke land heeft geen natuurlijke grenzen.
Het lag vroeger op de marsroutes van Polen, Zweden,
de Grande Armée van Napoleon, Hitlers Wehrmacht en
het Russische Rode Leger.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Belarus van alle
Sovjetrepublieken het zwaarst getroffen. Maar liefst 209
van de 290 steden werden totaal vernietigd. Twee miljoen mensen kwamen om. De Joodse gemeenschap,
die toen acht procent van de bevolking telde, werd in
één klap weggevaagd. Het duurde bijna dertig jaar voor
Belarus zich had hersteld van die demografische ramp,
totdat in 1986 ook nog eens de catastrofe in Tsjernobyl
plaatsvond, vlak bij de Oekraïense grens.
Het is nog steeds verboden om in de exclusie-zone van
het rampgebied te wonen, toch zijn veel oudere vrouwen er teruggekeerd. Volgens The International Atomic
Energy Agency zijn na de ramp in West-Europa tussen
de 1000.000 en 200.000 zwangerschappen afgebroken
omdat moeders werd verteld dat het hoge radiatiegehalte gezondheids-problemen gaf bij ongeboren kinderen. Twintig jaar na de ramp concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat de stralingsdoses in
het westen niet hoog genoeg waren om zwangerschappen in gevaar te brengen.
In het dichtbij Tsjernobyl gelegen Belarus was wel een
toename te zien van kinderen met geboorteafwijkingen.

Rusland en Belarus onderhandelden over vergaande bestuurlijke en
economische integratie. Veel Belarussen, die net weer iets van nationale trots ontwikkelden, vrezen nu voor inlijving.
Geruime tijd geleden bracht president Loekasjenko een inspectiebezoek aan een sovchoz in de regio Mogilov. Hij was zeer ontevreden
met wat hij zag: roestige tractors, vervallen gebouwen en vermagerde koeien. De gouverneur werd op staande voet ontslagen voor het
oog van de camera’s. In Rusland reageerde men enthousiast, maar
in eigen land kreeg Loekasjenko veel minder bijval. Belarussen, bedachtzame, haast introverte mensen vonden dat hun president te ver
was gegaan.
Jonge Belarussen horen het niet graag, maar het valt moeilijk te ontkennen: in Belarus is de Sovjet-Unie nog springlevend. De hoofdstad
Minsk is een versie van een ideale sovjetstad: brede boulevards, immense pleinen en grauwe betonnen flats. In Moskou werd het standbeeld van Dzerzjinski, de meedogenloze oprichter van de geheime
dienst van zijn sokkel getrokken, maar in Minsk staat hij nog steeds.
In Rusland werd de binnenlandse veiligheidsdienst in 1991 omgedoopt in de FSB. In Belarus is nog altijd de KGB actief.
Belarus was in december 1991 het decor van de laatste acte van de
ondergang van de Sovjet-Unie. In een jachthut, op de grens met Polen, sloot Boris Jeltsin als president van de Russische Federatie, een
geheime deal met de toenmalige leiders van de Oekraïense en WitRussische deelrepublieken. Wit-Rusland, vanaf die tijd Belarus geheten, werd voor de eerste keer in de geschiedenis een onafhankelijke
staat. Nu staat die onafhankelijkheid op het spel.

Cesium-137 in melk van koeien
In de melk buiten de exclusiezone is cesium-137 aangetroffen. Bij de
ramp in 1986 is cesium-127 vrijgekomen, een radioactieve isotoop
die minstens een generatie lang gevaar kan opleveren voor mensen.
Wetenschappers hebben vastgesteld dat koeien nog steeds cesium
binnenkrijgen via hun voedsel. Daarmee vergiftigen zij de bevolking
via hun melk. Ook in melk van koeien uit veel verder van Tsjernobyl
afgelegen gebieden is cesium aangetroffen. De gemeten hoeveelheden zijn vijfmaal zo groot als veilig wordt geacht voor een volwassene en maar liefst twaalf keer zo groot voor kinderen. Het betekent
dat nu, 34 jaar na de ramp mensen nog steeds besmet worden.

Belarus is verdeeld in 6 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....1.950.00 inwoners
Vitebsk.........40.100 km2....1.300.00 inwoners

ARBEIDSTOELEIDING …………HET VERVOLG
Door: Gerard Schraverus, projectleider ‘Arbeidstoeleiding’
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over
de overdracht van het 5-jarige project ‘Arbeidstoeleiding’
aan de Belarussische overheid. Dit gebeurde tijdens een
afsluitend congres, waarbij alle deelnemende partijen aanwezig waren.
Wat is hier vervolgens mee gedaan?
Er is een Engels gezegde dat luidt: ‘The proof of the pudding is in the eating’. Een pudding mag er nog zo mooi en
lekker uitzien, waar het werkelijk om gaat is dat hij lekker
smaakt. Er is maar één manier om daarachter te komen:
de pudding opeten. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt
voor ideeën en tevens bij kennisoverdracht. Je kan tijdens
de trainingen nog zo veel theoretische kennis opdoen, de
enige manier om erachter te komen of je het echt begrepen hebt, is het in de praktijk toe te passen, de resultaten
te zien en te beoordelen.
Onze Belarussische collega’s zijn tijdens het project begonnen, en na de overdracht verder gegaan, met invoering van ‘Arbeidstoeleiding’. Stichting Weeshuizen Belarus
heeft aangeboden om hen bij dit implementatieproces in
drie schoolinternaten middels één of meerdere ‘nazorgsessies’ te ondersteunen met onze vrijwilligers, professionals. Dit op basis van de behoeften van de drie schoolinternaten. Tijdens de sessies kunnen alle onderwerpen die
tijdens het project ‘Arbeidstoeleiding’ behandeld zijn aan
bod komen. Resultaten van de diverse schoolinternaten
kunnen geëvalueerd worden, opgedane nieuwe kennis en
ervaringen worden gedeeld, opfristrainingen worden gegeven, problemen en vragen worden besproken etc. Dit
aanbod heeft geresulteerd in het in samenwerking met de
Belarussische overheid organiseren van twee vervolg-seminars, de eerste oktober 2019, de tweede in mei 2020.
Het eerste seminar werd gehouden in Gorodeja. De bereikte resultaten van alle schoolinternaten bleken positief.
Niet alleen is elk internaat druk bezig de opgedane kennis
toe te passen, maar op een aantal onderdelen is men al
bezig met het door ontwikkelen van hulpmiddelen en toets
materialen voor de leerlingen. Positieve ervaringen werden gedeeld en nieuw ontwikkelde hulpmiddelen van elkaar overgenomen! Het was een succesvolle start, die in
mei een vervolg krijgt.

Seminar oktober 2019 met twee professionals uit Nederland. Op de foto ziet u een deel van de vertegenwoordigers uit de schoolinternaten Rudensk, Kalinovka en Gorodeja. Tevens was een vertegenwoordiger van de overheid uit Minsk aanwezig.

Reactie van het Kopyl school-internaat
In oktober 2019 werd in samenwerking met stichting Weeshuizen
Belarus en het Uitvoerend Comité van het ministerie van Onderwijs een seminar gehouden met de titel "Integratie van leerlingen
op de arbeidsmarkt". Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst werd
gesproken over stages, oriëntatie, loopbaanbegeleiding en loopbaankeuze. De ervaring in Nederland, gepresenteerd door specialist arbeidstoeleiding Huub van de Mortel, en de mogelijkheid
om dit item toe te passen in Belarus, wekte bij ons interesse.
De belangstelling was groot voor de elektronische versie van de
testkaarten die ontwikkeld waren door het internaat in Gorodeja.
De directeur van de Staats Educatieve Instelling “Minsk Regionaal
Centrum voor Correctieve Ontwikkeling Onderwijs en Revalidatie”
Viktorovskaja bracht diverse onderwerpen in het beroepsonderwijs voor gehandicapte kinderen en hun leefomstandigheden ter
sprake. Wij willen onze dank uitspreken aan de oprichter en voorzitter van Stichting Weeshuizen Belarus Ria Schraverus en aan
de projectmanager Gerard Schraverus voor de mogelijkheid om
de opgedane ervaring te delen, van elkaar te leren en het niveau
van professionele competentie te verhogen. Wij danken de professionals voor hun hulp bij de succesvolle integratie op de arbeidsmarkt
We kijken allen uit naar verdere samenwerking.
Directeuren van de schoolinternaten Kalinovka en Gorodeja

Na eindeloze inspanningen is het dan zo ver, de overheid heeft
toestemming gegeven: Leerlingen met verstandelijke beperkingen van onze beroepsopleidingen mogen stage doen bij bedrijven. Op de foto’s ziet u leerlingen in de timmerfabriek en in een
fabrieksatelier waar zakken worden genaaid.

Eerste prijs voor ons project Arbeidstoeleiding
Op 13 december 2019 vond de prijsuitreiking plaats van de zevende
Republikeinse wedstrijd genaamd: ‘Moderne technologieën in het speciaal onderwijs" De presentaties werden gehouden in de Staatsacademie
van Postacademisch Onderwijs. Er werden maar liefst 69 inzendingen
geselecteerd waaronder twee onderdelen van het project Arbeidstoeleiding. De internaten in Kalinovka en Gorodeja deden eraan mee, elk met
een ander onderwerp binnen dit project.
De laatste ronde van de wedstrijd werd bijgewoond door onderwijsdeskundigen uit heel Belarus, evenals overheidsinstellingen waaronder ministerie van Onderwijs en het departement van Onderwijs. De jury oordeelde de resultaten van onze projectteams uit Kalinovka en Gorodeja
als beste in termen van relevantie en inhoud.
De adjunct-directeuren van Opvoeding en Onderwijs Nikolaevitsj en Nikonovitsj uit Kalinovka ontvingen de eerste prijs. Zij presenteerden het
onderwerp: ‘Technologie voor pedagogische ondersteuning van leerlingen in internaten met aangepaste beroepsopleidingen en integratie op
de arbeidsmarkt. Ons schoolinternaat in Gorodeja viel eveneens in de
prijzen, een mooie derde prijs met de door hen ontwikkelde elektronische loopbaanbegeleidingskaarten.
De tweede prijs werd toegekend aan Zdanovitsji voor het project:
‘Testen van audiovisuele complexen als middel om tekstuele capaciteiten te ontwikkelen bij leerlingen met gehoorbeschadigingen’.
Voor dit internaat realiseerden wij een aangepast naaiatelier en een timmeropleiding. We legden er een ringleiding aan, kochten braille-apparatuur en computers met lesprogramma’s voor gebarentaal.
Een aantal onderwijskundigen uit Belarus namen wij mee naar het Doveninstituut in Sint-Michielsgestel waar ze een uitgebreide rondleiding
kregen. Er werd informatie verstrekt en materiaal beschikbaar gesteld.

Wat schetste mijn verbazing toen ik op 19 maart een mail kreeg met
bovenstaande foto en het verzoek om om precies 12 uur te skypen.
Uiteraard was ik nieuwsgierigheid wat er zou gaan gebeuren.
Zodra de verbinding tot stand was gebracht op het afgesproken tijdstip, bleken niet alleen de vijf kanjers op de foto voor het scherm te
staan! Het kantoor van de directeur stond afgeladen met kinderen opvoeders en leerkrachten die tezamen een verjaardagslied zongen en
tot slot een oorverdovend ‘YPA’ lieten horen.

Hulde aan iedereen die zich heeft ingezet voor dit project
en aan de donateurs die dit geweldige resultaat mogelijk
maakten.

Veel belangstelling
‘Arbeidstoeleiding heeft veel belangstelling gewekt in
Belarus. Dit project werd goedgekeurd door de afdeling
Speciaal Onderwijs van het betreffende ministerie. Na
de introductie door het ministerie tijdens een landelijke
conferentie was het aantal geïnteresseerde onderwijsinstanties erg groot. De projectgroep Arbeidstoeleiding
heeft in samenwerking met de Pedagogische Universiteit ‘Maxima Tanka’ in Minsk een boek geschreven met
de titel ‘Integratie op de arbeidsmarkt’, gecompleteerd
door praktijkvoorbeelden op een USB stick.
Dit boek wordt gebruikt als handleiding bij lezingen die
verzorgd worden door professor Vladimir Sjinkarenko.
Hij brengt het project Arbeidstoeleiding door het gehele
land onder de aandacht. Het ministerie van Onderwijs
financiert tegenwoordig niet alleen nieuw op te zetten
beroepsopleidingen, maar werkt eveneens verder aan
stagemogelijkheden en begeleiding naar werk.
Het heeft lang geduurd voordat de overheid onze
kinderen met diverse handicaps de mogelijkheid wilde
geven te integreren in de maatschappij. Kinderen werden ten tijde van oprichting van Stichting Weeshuizen
Belarus en jaren daaropvolgend opgeborgen in weeshuizen, ver van de bewoonde wereld. We hebben gestreden om speciaal onderwijs in te mogen voeren, om
beroepsopleidingen op te mogen zetten en de toestemming af te dwingen voor invoering van bovenstaand
project. Veel jongens en meisjes met verstandelijke en
lichamelijke beperkingen zijn inmiddels aan het werk,
maar vraag niet hoeveel problemen dat heeft gegeven.
Reden was dat men niet met ‘gekken’ wilde werken en
waarom? Omdat ze nooit in aanraking met hen waren
geweest. Voorheen bestonden ze gewoonweg niet.
Als wij nu in bedrijven komen en zien hoe onze leerlingen met andere werknemers samenwerken, kan het
niet anders of je hart maakt een sprongetje. Zo zie je
maar weer dat na strijdvaardige jaren vol problemen je
uiteindelijk fantastische resultaten kunt bereiken.

Help ons kinderen helpen
Wij willen graag meer projecten verwezenlijken om kansarme
kinderen een betere toekomst te geven.
NL27 RABO 0121144615

Kathy en Hans

Voor de zeventienjarige Cézanne was de reis in juni naar Belarus een
enorme ervaring. Na een ruim twee uur durende vliegreis en een evenlange autorit langs uitgestrekte bossen en dorpjes met houten huisjes
kwam ze in een totaal andere wereld terecht. Cézanne deed in Nederland inkopen om pubermeiden cursussen te geven in uiterlijke verzorging.
Tientallen tieners hebben een geweldige tijd gehad en vragen elke keer
opnieuw wanneer ze weer komt.

De verrassing in Kalinovka was groot toen aan alle
kinderen knuffeltjes werden uitgedeeld. Matthijs uit
Boxtel heeft urenlang bij de Lidl gestaan om zegeltjes te verzamelen voor de weeskindjes. Vele kaarten plakte hij vol. Maar ook volwassenen stopten
volle kaarten in de brievenbus.
Toch overtrof het aantal knuffels dat Matthijs bijeen
sprokkelde alle records.
We zijn trots op je Matthijs. Super gedaan!

Wie zegt dat leerlingen met verstandelijke beperkingen niet kunnen leren
naaien heeft het mis. Onder professionele begeleiding maken ze op de
beroepsopleiding hun eigen kleding, plus voor hen die nog te jong zijn om
dat te kunnen doen.

Kerstmis
in
Gorodeja

!!! Laten we niet vergeten !!!
26 april 1986

In 2017 nog werden bijna honderd zwaar ondervoede kinderen
aangetroffen in een instelling, tieners die amper vijftien kilo wogen en nooit uit bed kwamen. Het schandaal brak los toen een
kinderarts journalisten van de Britse krant the Guardian uitnodigde. Ze zouden verslag doen van een voetbalwedstrijd, bedoeld om geld in te zamelen. Met dat geld zou speciale voeding gekocht worden. Er waren lezers die de onverkwikkelijke
toestanden vergeleken met die in concentratiekampen tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Op 17 april werd ik op NPO1 geïnterviewd door Lucella Carasso naar aanleiding van de berichten over misstanden in weeshuizen. Enkele jaren geleden was ik in een tehuis nabij Minsk
waar 303 kinderen woonden. Velen van hen lagen de hele dag
in bed. Het was vreselijk om te zien dat er kinderen waren die
niet konden horen of zien, armen of benen misten, geen contact konden maken en niet reageerden op aanraking. Anderen
lagen vastgebonden zodat zij zichzelf niet zouden verwonden
door ongecontroleerde bewegingen. Verzorgers waren in ploegendienst dag en nacht in de weer, maar hadden zóveel kinderen onder hun hoede, dat ze slechts aan lichamelijke verzorging toekwamen. Sondevoeding was er niet en medicijnen minimaal.
De situatie was niet vergelijkbaar met die in Nederland met
zeer divers opgeleid personeel, talloze mogelijkheden en hulpmiddelen. Dáar moesten ze roeien met de riemen die ze hadden en waren afhankelijk van buitenlandse hulp.
Zeker..., er komen misstanden voor in de vele instellingen die
het land telt, daarom was het goed dat er een onderzoek werd
ingesteld. De vraag is waarom er zoveel kinderen zijn en nog
steeds geboren worden met afschuwelijke handicaps, zoals ik
met eigen ogen zag in het kinderziekenhuis in Soligorsk.
Is er nog te bewijzen dat de ramp van Tsjernobyl daar mee te
maken heeft? Een ramp die tienmaal zo erg was als in Fukushima?
In 1986 is veel in de doofpot gestopt, óók in Nederland!

De catastrofe van Tsjernobyl
Ineens kende elke Nederlander de plaats Tsjernobyl die tóen in
de Sovjet-Unie lag, maar nú in wat wij kennen als de Oekraïne.
100 km ten noorden van Kiev, 20 km van de grens met Belarus, werd in de zeventiger jaren gestart met de bouw van zes
kerncentrales. In 1977 werd de eerste reactor in werking gesteld, de tweede in 1978, de derde in 1981 en de vierde in
1983. Ten tijde van de ramp was de vijfde nagenoeg voltooid
en was men met de bouw van de zesde reactor begonnen. Pas
in 1989 werd de bouw gestaakt. Eind december 2000 werd de
totale energiecentrale van Tsjernobyl definitief gesloten.

Projecten die gedurende 2019 in vijf instellingen werden gerealiseerd

De grote wens van de kinderen om buiten te
kunnen spelen. Aanleg van een schoolplein,

Renovatie van de gymzaal in Kalinovka plus
een ‘echte’ badmintontafel

Het is niet meer nodig om op koude stenen te
zitten. Het is een feest om na schooltijd en het
dagelijkse corvee op bankjes te kunnen chillen

Aanschaf nieuwe boeken en spelletjes in de
bibliotheek die we jaren geleden hebben opgezet. Een prima vrijetijdsbesteding.

Klimtoestellen en zonwering voor de Prioet,
de crisisopvang die uit huis geplaatste kinderen kan herbergen gedurende zes maanden. Deze opvang is door de stichting opgezet in samenwerking met de afdeling sociale
zaken van het rayon Kopyl

In september werd een project afgesloten in
de dagopvang te Kopyl. We lieten aangepaste toestellen plaatsen voor kinderen van
3 tot 18 jaar met zware lichamelijke en verstandelijke beperkingen. De buitentoestellen
zijn zelfs toegankelijk voor rolstoelen

Grondige renovatie en inrichting van een ruimte voor vrijetijdsbesteding. Gewoonlijk zijn klaslokalen tevens huiskamers voor de kinderen

In drie schoolinternaten werden met de kerst
feestelijke ontbijten en uitgebreide diners geserveerd. Ook de Nieuwjaarsdag was een
onvergetelijke dag met taart en zoetigheden

Elektronische apparatuur voor de beroepsopleiding in Rudensk

Speelgoed en een opbergmeubel voor kinderen van de klassen 1, 2 en 3.
Leeftijd: zes tot en met negen jaar
Aanschaf van plaatjes- leesboeken en meubeltjes voor het opbergen van speelgoed

Grote wens was de aanleg van een voetbalveld. Hierboven de start, maar wegens vorst
gaat men in het voorjaar verder.

Nieuwe meubeltjes, Lego en Duplo

Een Legohoek werd ingericht waar kinderen
in alle rust ontdekkend bezig kunnen zijn en
naar eigen behoefte samen kunnen spelen
en eventueel hulp vragen aan opvoeders.

