
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag werk Nederland 
In 2014 zijn twee humanitaire transporten 

naar Wit-Rusland gegaan. De 1e in maart 

bevatte bijna 100 m3 en de 2e  in juni zo’n 

50 m3. Het transport werd verzorgd door 

Vido-Trans Heerenveen en “onze” 

chauffeur Jan Posseth.  

 

Deze vrachten werden voorbereid door 

een grote groep vrijwilligers die de bijna 

2.000 dozen met kleding, schoenen en 

knuffels zorgvuldig inpakten in de 

verhuisdozen die wij van de bedrijven 

Smurfit Kappa Soest en Wim Bos 

Verhuizingen Weesp, hebben gekregen.  

Op twee ochtenden hebben wij 

vervolgens de vrachtwagen geladen.  

 

Op dit moment is ons magazijn weer 

bijna vol. Wij verwachten eind januari 

2015 weer een transport naar Wit-

Rusland klaar te maken en op pad te 

sturen.  

Allereerst willen wij u danken voor 

uw trouwe steun in gebed en 

gave.  
 

Daarnaast delen wij u(Heine en Hielkje)  

mede dat wij vorig jaar rond de 

kerstdagen besloten dat het bestuur van 

de stichting overgedragen moest 

worden aan een ander echtpaar 

aangezien Heines gezondheid te 

wensen overliet. 

  

 

Van het Bestuur 

 

André en Christine Boele stelden zich 

daarvoor beschikbaar.  In het afgelopen 

jaar hebben zij al een aantal taken op 

zich genomen en vanaf 2015 formeel nu 

ook de bestuurstaak. 

Heine en Hielkje 

  

 

  

DECEMBER 2014 

 

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl 

Eikenlaan 12, SOEST 

Tel: 033 6023392 

Kind.Tsjernobyl@hetnet.nl 

 

 

Vanaf 2015: 
Patricierslaan 64 AMERSFOORT 

Tel: 033 4561435 

Mob: 06 1595 4264  

 
 

Depot: 

Kostverlorenweg 12 , SOEST 

 

IBAN NUMMER: 

NL16RABO0379912198 

 

 

GIRONUMMER : VERVALLEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kinderkamp Pribor 

  
  In het kort: 
 

 • Heine en Hielkje Tolsma na  

23 jaar rustiger aan. 

 

 • André en Christine Boele  

zetten werk voort. 

 

 • dit jaar 2.000 dozen 

hulpgoederen verzonden. 

 

 • 17 Wit-Russische kinderen 

komen tot geloof. 

 

 • D.V. Eind Januari 2015 het 

volgende transport. 

 
 • DRINGEND VRIJWILLIGERS 

NODIG VOOR OUD PAPIER 

OPHAAL. 
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“Dit gaan wij met Gods 

hulp en de inzet van alle 

vrijwilligers en onze 

donateurs het komende 

jaar voortzetten.” 

André en Christine 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.techniekmuseumheim.nl/nl/Over-ons/anbi&ei=KHmIVI7jFcesU6uBgogC&bvm=bv.81456516,d.d24&psig=AFQjCNG_CUCxKAE0sZxd2hse_oEphn7HGg&ust=1418316350420188


Ook in 2015 gaan wij met Gods hulp door met dit werk, wilt 

u ons (en daarmee hen) blijven steunen zowel in gebed als 

met uw (financiële) gaven? 

 

Het hele team van kinderhulp Tsjernobyl, wenst u en allen 

die u lief zijn, Gods zegen toe voor de komende dagen en 

het nieuwe jaar 2015. 

 

Heine en Hielkje Tolsma 

André en Christine Boele 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben wij ons beleid voor wat betreft de goederen die naar Wit-Rusland gestuurd worden iets aangepast. 

Vanaf 2015 worden alleen nog goederen verzonden die in een verhuisdoos passen. Enige uitzondering daarop zijn 

rolstoelen en rollators die helemaal in tact zijn.  Wil u daar rekening mee houden als u goederen aanbiedt? 

 

Nieuws uit Wit-Rusland 

 

 

Inpakkers op de Kostverlorenweg 

In 2014 werd voor het 10e jaar door zo’n 16 mannen oud 

papier opgehaald in Hilversum. Met de opbrengst hiervan 

kunnen we de kosten van het pand dekken.  

 

Op dit moment zoeken wij 5 nieuwe vrijwilligers voor het 

ophalen van oud papier.  

Zonder deze trouwe vrijwilligers, de kleding inpakkers, de oud 

papier ophalers, de sponsors en u als donateurs kunnen wij dit 

werk niet doen. 
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Naast het al bekende werk hoorden wij uit Wit-Rusland van 

verschillende kanten berichten dat talloze vluchtelingen uit de 

Oekraïne het land binnenkomen zonder ook maar iets bij zich 

te hebben, gevlucht voor het geweld dat in hun land 

plaatsvindt.  Deze vluchtelingen worden onder andere 

opgevangen door Pavel Brodov en Stefan en Victor Trubnick. 

Zij proberen waar mogelijk deze mensen te voorzien van 

kleding en voedsel (gaarkeukens).  

In Wit-Rusland gaat het werk gewoon door en is er 

dankbaarheid voor de spullen en andere 

ondersteuning die zij van ons ontvangen.  

 

Broeder Pavel Brodov van de christelijke organisatie 

Tabea, Mogilev, is dankbaar dat hij door onze steun 

de kinderkampen in Pribor, de gaarkeuken en de 

arme gezinnen kan voorzien van goederen en  

daardoor nog meer kinderen kan bereiken met het 

evangelie.  

 

Hij schrijft het volgende:  

“…. We zijn Kinderhulp Tsjernobyl en de medewerkers 

van deze organisatie dankbaar voor het werk, voor 

de geweldige dingen die God doet door de 

bediening van deze mensen voor de christelijke 

kampen. Wij  bidden voor  de kinderen die in de 

kampen waren, hun familie, de medewerkers van  de 

kampen, die nood hebben of Hij hun geestelijk en 

fysiek wil versterken…..” 

 

En van broeder Nicolai Shpak: 

“Dit jaar hadden wij vier zomerkampen waar in 

totaliteit 215 kinderen aan deelnamen. Dit waren 

kinderen uit grote en zeer arme gezinnen, in diverse 

leeftijdscategorieën. We hebben het evangelie 

kunnen brengen en 17 kinderen beleden hun zonden 

en kwamen tot geloof en gaan nu naar de kerk en 

de zondagsschool. We hebben hen in de rivier 

gedoopt. We blijven voor jullie bidden en jullie voor 

ons. We zenden jullie wat  foto’s, blijf dicht bij God.”  

росточки веры = groeien in geloof 

 

Vrijwilligers en goederen 


