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Van het Bestuur 
We zijn dankbaar dat we ondanks de beperkingen van de covid19 pandemie in 2020 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.  

 

In Hem verbonden, André en Christine Boele 
 

Terugblik 2020 
Afgelopen jaar hebben we twee transporten naar Wit-Rusland gestuurd. De 

eerste vond plaats op 18 januari 2020. Zoals gewoonlijk hebben we met een 

ploeg sterke mannen de vrachtwagen geladen met dozen hulpgoederen. Er is 

in totaal weer twee keer 100 m3 aan goederen verstuurd. 

Ons tweede transport is op 12 september jl. ingeladen. (foto’s depot in Mogilev 

en geladen vrachtwagen met goederen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart was ons pand in Soest een aantal weken gesloten vanwege de maatregelen rondom de 

covid19 pandemie, maar omdat de voorraad weer aardig groot werd, zijn we met een kleinere groep 

vrijwilligers in april doorgegaan met het sorteren en inpakken van kleding etc. Helaas kan een aantal 

van onze vrijwilligers door leeftijd en kwetsbaarheid niet doorgaan met dit mooie werk.  

 

Door de gevolgen van de pandemie was het voor ons niet mogelijk om in de zomer naar Wit-Rusland te 

reizen om onze contacten daar te ontmoeten en de kinderkampen te bezoeken. We hebben echter 

wel een manier gevonden om ons sponsorgeld naar de verschillende contactpersonen te brengen.  
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In verband met Covid19 

zijn er in dat land minder 

kinderkampen gehouden 

dan normaal. Om u een 

indruk te geven van de 

kinderkampen die wél 

gehouden zijn, laten we 

wat foto’s zien. 

 

 

 

Als de vrachtwagen aankomt in Mogilev, blijven de dozen een 

tijd onder toezicht van de douane. In december, ruim drie 

maanden na het transport, zijn er door verschillende van onze 

contactpersonen dozen opgehaald, die afkomstig waren uit het 

tweede transport. We hebben een paar foto’s ontvangen van 

goederen die uitgedeeld zijn. Een gymnastiek vereniging in Soest 

doneerde een voorraad nieuwe turnpakjes. Vanwege een 

verhuizing hebben zij hun kast opgeruimd. In Berezino werden 

deze uitgedeeld aan een dansgroep van de muziekschool. De 

lerares van de dansgroep en de leerlingen zijn heel blij met de 

turnpakjes. De laatste keer dat er nieuwe pakjes waren voor de leerlingen, is tien jaar geleden. 

 

Een oude dame heeft poppen aangekleed door kleertjes voor de 

poppen te haken. De poppen zijn uitgedeeld in een klasje op een school. 

De kinderen waren dolgelukkig met hun pop, die gelijk een naam kreeg. 

 

Zoals veel mensen verbouwen 

voorganger Nikolai en zijn vrouw Tanja 

zelf groenten. Zij delen daarvan uit aan 

mensen die zelf geen geld hebben om 

eten te kopen. 

 

 

 

 

Warm House en Gaarkeuken 
In Pribor waar altijd kinderkampen gehouden worden, was dit jaar geen kamp vanwege het 

coronavirus. Ook het Warm House op het kinderkamp terrein, wordt niet gebruikt deze winter. Er zouden 

in het huis andere leefomstandigheden gecreëerd moeten worden vanwege het virus. Tabea, de 

organisatie die het Warm House exploiteert, heeft daar de middelen niet voor. De gaarkeuken in 

Mogilev, ook een project van Tabea, is daarentegen wel open. Tabea gaat een moeilijk jaar tegemoet 

aangezien de huurder van de bovenverdieping van hun pand in Mogilev is vertrokken. Hierdoor heeft 

de liefdadigheidsorganisatie het financieel erg moeilijk. Zo kan zij o.a. haar belastingen niet meer 

betalen. Vanuit onze stichting gaan wij Tabea helpen met een extra donatie.  

 

Transport 2021 
Ons volgende transport zal waarschijnlijk pas in april of mei plaatsvinden. Met het kleinere groepje 

vrijwilligers zijn we nu ongeveer op de helft van het aantal dozen dat nodig is om een vrachtwagen te 

vullen. Nog ruim 600 dozen in te pakken. 

mailto:info@kinderhulptsjernobyl.nl

