Nieuwsbrief 26
januari 2021

Voorwoord

VREDE EN STABILITEIT VOOR BELARUS

Het jaar 2020 zal in de geschiedenisboekjes een
gedenkwaardige plaats innemen, niet alleen in ons
land, maar in de hele wereld. COVID-19 en de politieke toestand in vele landen deed de aardbol op
zijn grondvesten schudden; denk maar eens aan
de conflicten in onder andere Armenië, Moldavië,
Burundi, Brazilië, Ethiopië, de Verenigde Staten en
ga zo maar door. In Belarus is er sinds de verkiezingen van afgelopen augustus van alles aan de
hand. In deze nieuwsbrief zullen wij daar aandacht
aan schenken, temeer omdat politieke- en gezondheidsproblemen vertragend werkten op de uitvoering van onze projecten. Toch zijn er, hoewel met
enig oponthoud, in 2020 acht projecten succesvol
afgesloten. Dat is mede te danken aan de goede
samenwerking met vele Belarussen die hart hebben voor hun medemens en in het bijzonder voor
kinderen.
Namens het bestuur wil ik u, donateurs, sponsoren
en vrijwilligers, danken voor alles wat u in het afgelopen jaar voor de stichting heeft gedaan. Wij hopen van ganser harte dat u ons blijft steunen zodat we meer kansloze kinderen kunnen helpen om
een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Tevens spreek ik de hoop uit dat 2021 oplossingen
zal brengen zodat we een wereld kunnen creëren
waarin mensen gezond en in vrede kunnen leven.
Ria Schraverus, oprichter/voorzitter

In het Kopylskaja school-internaat werden acties gehouden
“Voor vrede! Voor stabiliteit! Voor Belarus!"
Op eerste kerstdag 25 december reden tientallen auto’s met burgers uit
de regio Kopyl naar de grens van het district Nesvizh waar zij een delegatie ontmoetten van het Uitvoerend Comité uit Minsk. Deze actie werd
geleid door plaatsvervangend voorzitter van het regionaal uitvoerend comité van Kopyl, Alexander Dubina.

Project 2020

Op dit landkaartje is Belarus aangegeven
in geel, grenzend aan Rusland.

Naaiopleiding Gorodeja
Elk jaar weer vinden steeds
meer leerlingen een baan,
bij onder andere
kledingateliers, zeilmakerijen
en fabrieken waar gordijnen
en linnengoed wordt
gemaakt.
De
aangepaste opleiding voor
licht verstandelijk beperkte
jongens en meisjes
breidt zich elk jaar verder uit.
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Nieuwe inrichting slaapkamers

voor wezen in Rudensk

Hulde aan hen die zorg dragen voor anderen ook al zijn ze bang.
Hulde aan hen die met gebaren groot en klein de wereld laten draaien en
daarom onze helden zijn.

Op 30 mei werd feest gevierd in het Kopylskaja schoolinternaat.
Alle leerlingen van twee aangepaste opleidingen veeteelt en landbouw/fruitteelt
voor jongeren met verstandelijk en/of lichamelijke beperkingen zijn geslaagd!

Hoe leg je corona uit aan kinderen?
De stichting bood hulp…
Uitleg in de aula: Corona is een virus, net als griep. Corona kan je ziek maken,
kinderen een beetje, maar oude of zieke mensen heel erg ziek.
Het virus kan op je handen zitten. Je moet je dus goed wassen met zeep. Zo word
je minder snel ziek en geef je het virus niet door. Wanneer het coronavirus weg
gaat weten we niet. Slimme dokters zoeken naar medicijnen, naar een prik, zodat
je niet ziek wordt of een pil die zieken beter maakt.
Ben je bang? Praat dan met je juf, meester of opvoeder. Zeg gerust wat je bang
maakt. Praten helpt. Samen lossen jullie dat op.

Project 2020
Uitbreiding van de timmeropleiding in het
Gorodeja school-internaat. De opleiding
gaat zich steeds meer specialiseren.
Dit vanwege de vraag naar personeel bij
bedrijven waarin de jongelui
een baan kunnen krijgen
na hun opleiding.
Stichting Weeshuizen Belarus Oosterpoort 5. 5283 HL Boxtel

info@weeshuizenbelarus.nl www.weeshuizenbelarus.nl

De huidige situatie in Belarus
Lists of Detainees laat weten:
Lerares Anna Sevyarynets (de zus van politicus Pavel
Sevyarynets die onder arrest staat), meldde dat de politie haar hele klas had gearresteerd. Ze keerden terug
van een repetitie. “Jongens werden achter tralies gezet,
meisjes moesten met het gezicht naar de muur staan.
Het protest van moeders was heel dapper omdat iedereen weet dat onder president Loekasjenko Belarus een
politiestaat is waarmee je pas in aanraking komt als je
je verzet.
==========================================
Studenten doen hun uiterste best om uit dienst te blijven. Dit jaar besloot de staat te profiteren van de situatie in het land. Studenten die demonstreerden mochten
de universiteiten niet meer in en werden opgeroepen
voor het leger. Zo ook met afgewezen studenten van de
Technische Staatsuniversiteit. Zij werden niet alleen opgeroepen voor het leger, maar daar letterlijk toe veroordeeld:
Om zeven uur in de ochtend werden de jongeren zonder enige uitleg uit huis gehaald en naar een legerkamp
gebracht. Sindsdien is er geen contact meer met hen.
==========================================
Vrouwen vormen de kern van de Belarussische protesten. Dat kon gebeuren omdat president Alexander Loekasjenko, die zich verre van de ideeën van het feminisme houdt, dikwijls zegt dat een vrouw het land niet kan
leiden. Ondanks die uitspraak zijn mannen zowel vrouwen voor hem in één ding gelijk: ze worden gearresteerd en even zwaar geïntimideerd en mishandeld.

Zondagsmarsen sinds augustus
Sinds de verkiezingen van augustus worden elke week
in heel Belarus vredesmarsen gelopen. Duizenden inwoners, zelfs bejaarden en kinderen lopen mee. Lange
rijen mensen worden steeds opnieuw uiteengeslagen
en elke keer vallen er gewonden, soms zelfs doden.
Om het aantal gewonden en arrestaties te beperken
loopt men nu dikwijls verdeeld door de stad in kleinere
marsen waar spontaan anderen bij aansluiten.
Zo ook op 26 december. Er waren kleine, feestelijke optochten met talloze kerstmannen die snoep uitdeelden.
Niemand droeg een vlag of ander symbool van protest
en toch waren er overal afzettingen met wetshandhavers, gewapend en onherkenbaar in zwarte gevechtspakken die willekeurig mensen arresteerden.
Ook bejaarden protesteren, al is het maar door een
wandelingetje met de demonstratievlag.

Nooit eerder stapelden zoveel negatieve feiten zich op
in de geschiedenis van een dictator-regering
Loekasjenko zal veel bedreigingen moeten bestrijden. Wat betreft het
oplossen van niet-standaard problemen is zijn kracht zwak zoals de
ervaring leert. Het Coronavirus is de meest niet-standaard bedreiging
waarmee de nog jonge staat wordt geconfronteerd. Aanvankelijk probeerde Loekasjenko het bestaan van de pandemie te negeren en zei
het te beschouwen als een 'psychose'. Hij gaat slecht om met problemen, meestal komt het erop neer dat hij 'boosdoeners' straft. Zoals protesterende artsen die werden gearresteerd en ontslagen.
In geval van de corona-crisis werkt die optie niet, de niet adequate
reacties van de president verergeren het probleem alleen maar.

Meer dan 150 duizend mensen protesteerden in Minsk.
Alexandra uit Minsk vertelt:
Na de verkiezingen van 9 augustus gingen we naar stembureaus om
de uitslag te vernemen. Ik herinner me een gruwelijke nachtmerrie, ‘t
was oorlog in Minsk! Wat volgde was een huiveringwekkende horror
toen ze het hele internet blokkeerden. Zondag, een week later werd
de belangrijkste dag in de geschiedenis van Belarus. Met duizenden
mensen liepen we een vredesmars. Waardig en glimlachend gingen
we door de straten. En toen begonnen de stakingen van onze dappere Belarussen: fabrieksarbeiders, tv-presentatoren, acteurs, muzikanten. Geweldige mensen! Honderdduizenden deden eraan mee.
Dát nu zijn mijn landgenoten, moedige Belarussen!
Nog steeds, 5 maanden later, lopen we door de straten, jong en oud,
onder kogels door. We worden gearresteerd, mishandeld, maar we
lopen door. Altijd vreedzaam, geweld trotserend voor de vrijheid van
ons land en ons volk.

Coronacrisis maart 2020

Zodra onze maatregelen wat betreft de corona-uitbraak bekend waren, heeft de stichting
ervoor gezorgd dat ze onmiddellijk per mail
werden doorgestuurd naar de internaten plus
alle instellingen waar we projecten uitvoerden. In maart en april wist men nog nauwelijks iets van het virus. Elke dag weer werd er
op gehamerd om zich aan de maatregelen te
houden en werd de reden uitgelegd waarom.
Bovendien werd er op aangedrongen bedrijven te benaderen om ontsmettingsmiddelen
in te slaan. Dat lukte op tijd. Dankzij vele Belarussische vrijwilligers werden desinfectiemiddelen aangeschaft waarvan een deel geheel gratis werd geleverd. Met hulp van leerkrachten en leerlingen werden op onze naaiopleidingen mondmaskers en beschermende
kleding voor eigen personeel genaaid. En tevens voor medisch personeel van ziekenhuizen. De bijzondere werkwijze kreeg belangstelling van rayon-voorzitters die brieven met
Nederlandse maatregelen doorstuurde naar
collega’s. Desalniettemin zijn leraren en opvoeders besmet geraakt. Van alle acht instellingen waar we werken is één personeelslid,
een verpleegster, overleden. Dit in tegenstelling tot vele slachtoffers elders in het land.
==================================

Artsen, verpleegsters en landgenoten zagen hoe collega's, klasgenoten en vrienden
werden besmet en stierven. Directies van ziekenhuizen raakten in paniek, personeel
nam ziekteverlof omdat men moest werken zonder enige bescherming. Wanneer een
ziekenhuis niet over de benodigde apparatuur beschikte kon men niets doen, je kon
de slimste of de aardigste dokter zijn maar je was volkomen machteloos. Weken na
de corona-uitbraak verschenen de eerste beschermende middelen voor slechts enkele stadsziekenhuizen.
De president vond alle commotie rond het virus onzin. Na het spelen van een gewonnen ijshockeywedstrijd riep hij, in de lucht zwaaiend tegen een journalist:
‘Zie jij een virus? Ik niet! Drink wodka, eet goed, werk hard en dan blijf je gezond.’
De eerste maskers en speciale kleding werden door vrijwilligers gebracht. De prijs
voor meer materialen was hoog, maar men moest wel omdat je zonder bescherming
zelf slachtoffer kon worden. Weken later werden er mondjesmaat medische spullen
door de staat geleverd, doch artsen vreesden dat het bij lange na niet voldoende zou
zijn.
november 2020
Vooraanstaande oppositieleiders waren reeds in september naar omringende landen
gevlucht. In november werden de grenzen gesloten. Alleen vrachtwagens mochten
de grens over, net als buitenlanders en diplomaten die met vliegtuigen in Minsk aankwamen of vertrokken. Regel was dat reizigers bij aankomst een week in quarantaine
moeten.
Burgers mogen voorlopig in- en uitreizen voor werk of studie. Talloze hoogopgeleide
Belarussen wijken echter uit naar het buitenland en ook studenten ontvluchten hun
land, verleid door buurlanden die lokken met snelle immigratieprocedures en belastingvoordelen. Premier Golovchenko besloot de grootscheepse vlucht te stoppen en
sloot de grenzen.
december 2020
Loekasjenko ontkende maandenlang de ernst van de pandemie. Ondanks dat hij licht
werd besmet. weigert de president zich te laten vaccineren.
Volgens gepubliceerde gegevens komen er veel besmettingen onder politiemensen
en ziekenhuispersoneel voor. En ook de gevangenissen waar de afgelopen maanden
30.000 pro-democratiedemonstranten werden opgesloten, zijn coronabrandhaarden.
De cellen zitten overvol. Het ontbreekt daar aan goede ventilatie, aldus persbureau
Associad Press. Bewakers verbieden de zieke en gewonde gevangenen om overdag
te gaan liggen. Matrassen worden weggehaald en zieke gedetineerden krijgen geen
medicatie.
Chronologisch verloop van de pandemie
Activisten in de regio Brest eisten in april en in mei verschillende malen dat regionale
autoriteiten updates zouden verzorgen over het aantal coronagevallen in hun regio.
Ihar Masloŭski, leider van de regio-afdeling Social Democratic Party, meldde dat de
regionale autoriteiten geen cijfers wilden vrijgeven.
In de petitie van de activisten werd om dagelijkse landelijke updates gevraagd.
Ook Alieh Mackievič van het Viasna Human Rights Center meldde dat het ministerie
van Gezondheid geen informatie wilde verstrekken over de besmettingen per regio.
Belarus nam nauwelijks maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Restaurants,
cafés en sportclubs bleven de hele periode open. Het was de bevolking die zichzelf
beschermde. Op 4 april werd een week verlenging van de lentevakantie aangekondigd. Op 10 april werd die nogmaals verlengd. Scholen gingen weer open maar ouders mochten hun kinderen wel thuishouden. Ook universiteiten gingen open, doch
veel studenten kwamen niet naar de campus. Een studente die voorstelde om alle
universiteiten te sluiten werd van de Minsk State Linguistic University gestuurd.
President Loekasjenko noemde COVID-19 een massapsychose en vond dat verregaande maatregelen zoals lockdown niet nodig waren.
Tijdens een meeting met topambtenaren zei Loekasjenko dat in zijn land niemand is
gestorven als gevolg van het coronavirus maar aan chronische ziekten.
Pas eind 2020 drong de ernst van de situatie door tot de president, maar nog steeds
worden veiligheidsmaatregelen bij de bevolking zelf gelegd.
Op foto’s in kranten en op websites draagt nagenoeg iedereen een mondkapje.
Mensen zijn wijs geworden na het zien van de talloze zieken en doden ten gevolge
van Covid-19.

20 jaar stichting Weeshuizen Belarus

7 september 2001 - 7 september 2021

Renovatie kinderziekenhuis Soligorsk
+
nieuwe apparatuur:
Couveuses
Echoapparaat
Aggregaten voor
zuurstofapparatuur
Kraambedden
Operatietafel
en operatielampen

Donatie PSV- sportkleding

Bouw appartementen voor het
project zelfstandig wonen, met
subsidies van overheden in
Nederland en Belarus

Nieuwe tractor voor leerboerderij
Inrichting schoollokalen

Bouw stallen

Traditionele kleding

Opleiding zelfstandig wonen

Mini boerderij voor jonge kinderen

Groepsfoto 2010

Renovatie gangen in het Kopylskaja schoolinternaat, mede gefinancieerd door de overheid

Nieuwe bedden en beddengoed

DSC08612.JPG

Kerstmis 2020
Directeur L. Selutenko van de crisisopvang in
Kopyl-stad schreef: ’In het kader van project
"Nieuwjaars- en kerstwensen”, dat werd aangeboden door Stichting Weeshuizen Belarus,
maakte een groep kinderen uit sociaal gevaarlijke thuissituaties die acute zorg nodig
hebben, een reis per bus naar de residentie
van de kerstman en zijn sneeuwmeisje. De
kinderen vierden tezamen feest en ontvingen
prachtige geschenken tijdens een feestelijke
maaltijd in kerstsfeer.
Crisisopvang voor kinderen van 3 - 16 jaar

“Dagopvang gehandicapten”

Kerstmis in het Kopylskaja
school-internaat

Kerstmis in het Gorodejainternaat

Kerstmis in het Rudensk-internaat

!!! Laten we niet vergeten !!!
Bij het lezen en het bekijken van foto’s in deze nieuwsbrief zult u denken: deze
kinderen hebben het goed.
Waarom nog doneren!
Maar…..

Schandaal
Drie jaar geleden werden er bijna 100
zwaar ondervoede kinderen aangetroffen in een instelling. Er waren kinderen
die nog geen 15 kilo wogen en altijd in
bed lagen. Het schandaal brak uit toen
een kinderarts journalisten van de Britse krant the Guardian uitnodigde.

Waarom vreselijke foto’s tonen die we elke dag al zien op televisie. Wij zijn er
trots op wat we in al die jaren hebben bereikt met donaties en hulp van
vrijwilligers: specialisten in hun vakgebied die zich pro-deo beschikbaar stellen
om de stichting te helpen. Zulke foto’s worden wel gemaakt, maar die publiceren
we niet in de nieuwsbrief. Wij brengen positief nieuws!
Niets, maar dan ook niets is aan de strijkstok blijven hangen, 100% wordt besteed
aan het welzijn van kinderen in Belarus.
Help ons ook in 2021, zodat wij nog meer kinderen kunnen helpen, met speciaal
onderwijs, aangepaste opleidingen, zelfstandig leren wonen en begeleiden naar
werk en leven in de maatschappij.
Wij doen nooit iets voor niets. Wanneer wij een project uitvoeren eisen wij van de
overheid dat zij op welke manier dan ook hulp verlenen. Hetzij met hand en
spandiensten of met subsidies.

---------------------------------------------------------------------------------------------

In de 8 instellingen die onze stichting al
bijna 20 jaar onder haar hoede heeft,
zal dit nimmer gebeuren!

NL27RABO0121144615

20 jaar Stichting Weeshuizen Belarus
Waarom feest in Nederland ? Is het niet beter om onze kinderen te verrassen met een cadeautje?
President Aleksander Loekasjenko regeert sinds 1994 over Belarus
Wetten die vrijheid van meningsuiting beperken zijn er nog altijd in Belarus. Journalisten, mensenrechtenactivisten en minderheden
wordt het leven moeilijk gemaakt. Belarus is het laatste land in Europa waar de doodstraf wordt uitgevoerd. Officiële informatie is
niet beschikbaar omdat de processen plaatsvinden achter gesloten deuren. Amnesty’s jaarlijkse doodstrafrapport van 2019 meldt
tenminste twee executies en drie ter dood veroordelingen. Veroordeelden horen enkele minuten van tevoren wanneer zij ter dood
worden gebracht. Familie wordt achteraf op de hoogte gesteld en krijgt niet te horen waar het lichaam begraven ligt.
Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna werden in de afgelopen twintig jaar meer dan 400 mensen geëxecuteerd.

De ramp van Tsjernobyl

Monument
Op nog geen 2 kilometer afstand van het internaat in Kalinovka
staat een oorlogsmonument ter herinnering aan wat in de Tweede Wereldoorlog op deze plek gebeurde.
Hier stond een dorpje van nog geen twintig inwoners. De Duitsers kwamen, dreven de volwassenen met hun kinderen in de
hooischuur en staken die in brand met vlammenwerpers.
Niemand overleefde de ramp. Aangezien dit monument in zeer
slechte staat was is het enkele jaren geleden op verzoek opgeknapt door de plaatselijke overheid en wordt nu onderhouden
door leerkrachten en leerlingen van het Kopylskaja internaat.

In 1986 leerde elke Nederlander opeens de plaats Tsjernobyl
kennen, een stad in het noorden van de Oekraïne, op amper
30 kilometer van de grens met Belarus.
In de jaren zeventig werd daar 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 reactor nagenoeg
voltooid en was men met de bouw van de zesde reactor begonnen. Drie jaar na de ramp werd de bouw gestaakt en pas
in december 2000 werd de gehele centrale definitief gesloten.
Nu zijn de reactoren volledig overkapt door onder andere een
Nederlands bedrijf.
Volgens geleerden is er geen gevaar meer voor de bevolking
zolang er maar niets beschadigd aan de stalen kap die over
de zwaar beschadigde kerncentrale werd gebouwd.

Opnieuw een aangepaste timmeropleiding voor leerlingen met beperkingen

Project Arbeidstoeleiding
Zoals we schreven in de nieuwsbrief van 2019 zijn onze
Belarussische collega’s na de overdracht van dit project
verder gegaan met de invoering ervan. Stichting Weeshuizen Belarus bood aan de internaten bij dit implementatieproces te ondersteunen met ‘nazorg-sessies’.
De eerste bijeenkomst werd gehouden in oktober 2019,
de tweede was gepland in mei 2020. Echter, Covid-19 en
de politieke situatie in Belarus hebben roet in het eten gegooid waardoor de tweede sessie niet door kon gaan.
Toch gingen de werkgroepen in Belarus zo goed als zij
konden door met de praktische uitvoering van dit project.
Zoals was voorzien konden niet alle vragen via mail of
Skype behandeld worden. Het bestuur van de stichting
en de Nederlandse werkgroep hopen nu in 2021 een bijeenkomst te organiseren waarbij Nederlandse professionals wederom bereid zijn ons pro-deo te ondersteunen.

Tweede leerjaar van onze allereerste,
aangepaste coupeuseopleiding.
Jongelui met lichte verstandelijke beperkingen tussen 1620 jaar, wezen en sociaal wezen, wonen en leren in nu in
internaten (vroeger weeshuizen). Zij worden voorbereid
op een zelfstandig leven in de maatschappij. De laatste
jaren komen, na inspanningen onzerzijds, steeds meer
stageplaatsen beschikbaar in fabrieken en ateliers.
Eerder was dit door de overheid verboden.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor er toestemming werd verleend deze “gekken”, zoals ze vroeger
werden genoemd, in bedrijven binnen te laten en al helemaal om hen een baan te geven. Dat was verboden door
regels van hogerhand, opgelegd door medici. In de loop
der jaren is echter gebleken dat onze leerlingen heel
gemotiveerd zijn en goed werk afleveren. In bijna alle gevallen wordt hen nu, na het behalen van een diploma een
baan aangeboden. Dat was vroeger onmogelijk.

Kinderrechten
Kinderen hebben rechten die staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag definieert ‘kinderen’
als personen onder 18 jaar. Er zijn afspraken gemaakt tussen bijna
alle Staten in de wereld. Die rechten gaan over onderwijs, gezondheid, rol van de ouders, vrijheid van geloof en meningsuiting. Over
recht op een naam, nationaliteit, onderdak, spelen, bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Rechten voor iedereen!
Al 20 jaar ijveren we in Belarus om kinderen met beperkingen een
beter leven te geven. Ja…velen kregen te eten, hadden onderdak
maar leefden opgesloten, ver van de bewoonde wereld. Groepen
kinderen leefden op straat of in riolen. Na twee decennia is er veel
gebeurd. De stichting heeft de overheid doen inzien dat een verstandelijke beperking niet betekent dat je gek bent, maar dat je kunt
leren, werken en kan leven als mens in de maatschappij. Het heeft
lang geduurd voordat voor we hulp kregen middels wetswijziging en
financiële hulp. Het is gelukt! Toch komen nog steeds excessen voor
en het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor crisisopvang om
kinderen in nood te kunnen helpen.
Beste donateurs en ieder die ons
een goed hart toedraagt
Namens het bestuur van Stichting Weeshuizen Belarus, vrijwilligers, specialisten, directies, onderwijzend personeel en opvoeders van onze instellingen in Belarus wens ik u voor alles een gezond nieuwjaar. Ria Schraverus
info@weeshuizenbelarus.nl
www.weeshuizenbelarus.nl
NL27RABO0121144615

