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Van het Bestuur 

 
          Kinderkamp Berezino 2019 

 

Wie had aan het begin van dit jaar kunnen bedenken hoe bizar het jaar zou gaan verlopen! 
Gesprek van de dag is lange tijd de corona crisis geweest. Onze vrijwilligers, de kleding 
inpakkers en de oud papier lopers, zijn totnutoe gezond. Wel heeft corona ook voor onze 
stichting gevolgen gehad. Daarover leest u in deze brief. We bedanken een ieder die bij ons 
werk betrokken is voor jullie inzet, jullie giften en gebeden maar bovenal onze Heere die het 
werk zegent.  
 
In Hem verbonden, André en Christine Boele 

 

Wat is er in ons depot in Soest gedaan? 
Vanaf het moment dat de overheid besloot dat alle mensen thuis moesten werken en heel 
veel bedrijven gesloten werden, zijn wij gestopt met het sorteren en inpakken van de kleding 
en goederen. Wij hadden op dat moment ook niet veel kleding in ons depot. Onze 
kledingbak is open gebleven en wekelijks geleegd. Aangezien kringloopcentra en 
afvalverwerkers geen kleding wilden hebben, werd onze kledingbak goed gevuld. Op het 
moment dat de maatregelen enigszins versoepeld werden, zijn we met een klein team 
gestart met inpakken, zodat wij de 1½ meter kunnen handhaven. 
 

Wit-Rusland 
In Wit-Rusland zijn er vanwege de overheid geen maatregelen genomen. Geen boetes en 
geen thuisquarantaine, de mensen moeten zelf keuzes maken.  
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Gaarkeuken in Mogilev 
In Mogilev konden mensen hun gratis maaltijd niet meer in de 
gaarkeuken nuttigen vanwege het virus. Wel bleef de keuken 
open om mensen te voorzien van voedsel. Het eten werd door 
de vrijwilligers in bakjes geschept zodat de mensen het mee 
konden nemen naar huis. Voor degenen die niet naar de 
gaarkeuken konden komen, maar wel een maaltijd nodig 
hadden, werd het naar hen toe gebracht. Per dag werden er 
meer dan 70 maaltijden uitgedeeld. Ook het uitdelen van kleding 
aan hulpbehoevenden is doorgegaan. 
 

Verwacht transport  
Het is moeilijk te zeggen wanneer het volgende transport naar Wit-Rusland zal vertrekken. 
Met de snelheid waarin we nu inpakken is de verwachting dat er in september weer een 
vrachtwagen geladen kan worden. We hebben in ieder geval goed overleg met onze 
transporteur of er geen bijzonderheden zijn. 
 

Kinderkampen deze zomer 
Op het moment van schrijven zijn in Berezino de 
kampen al gehouden. Het eerste kamp duurde vijf 
dagen en werd gehouden in de kerk en was 
bestemd voor kinderen tot 12 jaar. Bij de kinderen 
werd op het moment van aankomst de 
temperatuur opgemeten en alle kinderen die 
gezond bleken, waren welkom om iedere dag van 
het kamp mee te maken. Toen dit kamp afgelopen 
was, volgden er nog drie tentenkampen die 
allemaal gehouden werden aan de oever van de 

rivier de Berezina. Deze drie kampen duurden allemaal 2½ dag en waren bedoeld voor 
kinderen van 12 tot 16, voor kinderen/jong volwassenen van 16 tot ongeveer 22 en voor 
jonge gezinnen. 
 
Op de andere twee plekken waar we kampen ondersteunen is nog geen datum bekend 
waarop de kampen gehouden worden, maar men denkt over eind juli/begin augustus. 
 

Steun aan de kinderkampen 

Voor ons is duidelijk dat wij deze zomer niet naar Wit-Rusland gaan. Dit omdat onze 
overheid reizen naar Wit-Rusland alleen ‘indien noodzakelijk’ adviseert (Wit-Rusland = code 
oranje). Wij hopen dat onze overheid deze code snel laat vervallen, zodat we alsnog later dit 
jaar kunnen gaan. 
 
Gelukkig hebben we wel een manier gevonden om het sponsorgeld voor de verschillende 
kampen naar Wit-Rusland te krijgen. Daar zijn we heel blij om.  


