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Van het Bestuur 

 
We zijn dankbaar dat we dit jaar weer mooi werk hebben kunnen doen voor onze broeders en zusters in 

Wit-Rusland. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, jullie giften en jullie gebeden maar bovenal 

door de zegen van onze Heere. Afgelopen zomer hebben we diverse kinderkampen bezocht toen wij 

voor het vierde jaar oprij rond reisden in Wit-Rusland. Twee transporten met ruim 200 m³ aan 

hulpgoederen, ingepakt door onze vrijwilligers en mede mogelijk gemaakt door het harde werken van 

onze oud-papier ophalers, verlieten Soest op weg naar Mogilev. We zijn dankbaar en nodigen je uit om 

hieronder in meer detail iets te lezen over dit jaar. 

 

In Hem verbonden, André en Christine Boele 
 

Reis in juli 
Begin juli gingen wij met het vliegtuig naar Wit-Rusland om de verschillende kinderkampen en al onze 

bekenden te bezoeken. De reis verliep zeer voorspoedig. We landden op Minsk airport en werden daar 

opgehaald door Varya van het kindertehuis Love for kids in Minsk. Het echtpaar Varya en Andrej is zeer 

begaan met weeskinderen en kinderen die doof zijn en zij vangen beide groepen op in het 

kindertehuis.  

Op verschillende plekken hebben wij Bijbels uitgedeeld. 

Onverwachts in een dorp waar we nog nooit geweest waren 

konden we 100 Bijbels weggeven aan voorganger Walera (foto) die 

de hele zomer kinderkampen organiseert. Omdat we maar een 

kleine auto hadden dit jaar en maar weinig Bijbels konden 

meenemen naar het oosten van Wit-Rusland hebben wij ook nog 

geld voor 100 (kinder)Bijbels gegeven aan eerdergenoemde Andrej 

en Varya. Zij zijn met een grote groep Christenen naar Mongolië 

gereisd en hebben daar onder de Mongolen geëvangeliseerd en 

kinderbijbels en gewone Bijbels uitgedeeld. 

De kinderen van de kinderkerk van de VEG Hilversum hebben 

gespaard voor kinderbijbels. Tijdens een presentatie die wij vorig 

najaar hielden bij de kinderen, hebben zij een Russische kinderbijbel 

gekregen, waarin zij mogen turven hoeveel Bijbels zij al gespaard 

hebben. Vóór de zomervakantie is er een extra actie gehouden in 

de kerk. Na de zondagse dienst werd er een brunch gehouden, 

waarbij extra gecollecteerd werd voor dit mooie doel. Tijdens het 

kinderkerstfeest zal D.V. in december a.s. een extra inzameling 

gehouden worden voor ditzelfde project. 
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Kinderkampen  
Ontzettend leuk was het om in Berezino mee te 

mogen helpen aan het opzetten van ‘het kamp aan 

de rivier’. De dennennaalden die overal op de grond 

lagen moesten worden weggeveegd (die werden 

later gebruikt om het vuur aan te houden, samen met 

meegenomen houtblokken). Tenten werden opgezet, 

luchtbedden opgepompt en samen met de 

slaapzakken in de tenten gelegd. Natuurlijk moesten 

ook de bekers en bordjes even afgewassen worden, 

zodat al het eet- en drinkgerei weer lekker fris was. Wij 

hebben kinderen opgehaald en over een hobbelige 

bosweg naar de plek van het kamp gebracht. Tijdens het kamp heeft André nog een Bijbelstudie 

mogen geven. 

 

In het kamp in Pribor waren kinderen uit Mogilev uitgenodigd. Voor een gedeelte waren dat kinderen 

uit gezinnen die al naar de kerk (in Mogilev) gaan. Daarnaast waren veel kinderen uit ongelovige 

gezinnen uitgenodigd. Pavel Brodov hoopt dat de kinderen die normaal niet naar de kerk gaan de 

kinderdiensten van de kerk zullen bezoeken. Recent hoorden wij dat een aantal kinderen de kerk 

bezoekt die daar eerder niet kwamen. 

Natasha 
Op onze laatste dag in Pribor bezochten we Natasha en haar man, die in 

Bychov wonen. Bychov ligt in een gebied dat veel gevolgen ondervindt 

van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Natasha en haar man 

zorgen voor een aantal weeskinderen die zij samen met hun eigen 

kinderen een liefdevol tehuis geven. Wij hebben Natasha de vorige twee 

zomers ontmoet als leidster van een groep weeskinderen die op kosten 

van de stichting in het kinderkamp in Pribor verbleef. Dit jaar was Natasha 

niet in het kamp en we hoorden dat zij een operatie had ondergaan 

vanwege kanker. Het gaat nu naar omstandigheden goed met de 

gezondheid van Natasha, maar zij en haar man leven in zeer armoedige 

omstandigheden. Haar man heeft geen werk vanwege zijn gezondheid 

(en dus ook geen uitkering) en het enige ‘salaris’ dat het gezin ontvangt is 

het geld dat zij ontvangen van de overheid voor de zorg voor een aantal 

weeskinderen. Zij vinden het belangrijk dat de kinderen de Heere Jezus 

leren kennen en geven een maandsalaris (€125) uit om vijf kinderen naar 

een Bijbelstudiekamp te laten gaan. De stichting ondersteunt dit gezin 

met goederen en financiële bijdrage. 

Transport 
Op 17 november heeft een aantal vrijwilligers een vrachtwagen geladen met 

verhuisdozen vol met kleding, schoenen, linnengoed etc. Ook hebben we van 

de speelgoedbank Hilversum een partij poppen ontvangen die naar Andrej en 

Varya (kindertehuis Minsk) gestuurd worden. Zij gaan deze uitdelen onder 

weeskinderen. Donderdagmiddag 22 november is de vrachtwagen op de plek 

van bestemming aangekomen en gelost.  

Warm House en Gaarkeuken 
In Pribor, op het kinderkamp terrein, is het ‘Warm House’ gestart in oktober. 

Op dit moment wonen er 9 mensen en daar komen op korte termijn nog 4 

mensen bij en als de winter in alle hevigheid begint nog eens 5 mensen. 

Het zijn dorpsbewoners die niemand hebben om voor hen te zorgen. Zij 

laten hun sobere huisjes achter om de winter warm te kunnen 

doorbrengen. Op zondag wordt er een dienst gehouden in het huis. Rond 

dezelfde tijd is de gaarkeuken van start gegaan in Mogilev. Elke dag 

krijgen 60 arme mensen een warme maaltijd. 
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