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Van het Bestuur 

We zijn dankbaar dat we 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, waar we 

een ieder hartelijk voor danken, maar bovenal door de zegen van onze Heere.  

 

In Hem verbonden, André en Christine Boele 

Kinderkampen 

Op drie plekken in Wit-Rusland ondersteunen wij kinderkampen en deze kampen konden ook 

doorgang vinden, ondanks corona: 

 

In Pribor een klein dorpje, een half uur rijden van de grote stad Mogilev.  

Hier is een kinderkampterrein waar de kinderen slapen in kleurige houten huisjes. Op deze plek zijn 

vanaf 10 juli tot en met 13 augustus non stop drie kampen gehouden. Vijfendertig dagen hebben 

vrijwilligers zich ingezet voor deze kampen. In het 

eerste kamp dat gehouden werd, waren ook vijftien 

gehandicapte kinderen aanwezig. Veel kinderen 

uit ongelovige gezinnen bezochten het kamp en 

luisterden graag naar het evangelie. ’s Avonds bij 

een kampvuur getuigden veel leiders van datgene 

wat de Heere Jezus in hun leven heeft gedaan. Er 

zijn jongeren tot geloof gekomen in deze kampen.  

De kinderen zijn erg blij met de kleding die in dit 

kamp uit is gedeeld. Er kon zelfs een voetbalelftal 

gevormd worden met behulp van de geschonken 

shirts, wat de jongeren helemaal geweldig vonden.  

 

In Berezino werden ook meerdere kampen gehouden: voor kinderen tot 12 jaar in de kerk en voor 

tieners een tentenkamp bij de rivier de Berezina. Ook was er een kamp voor jonge gezinnen.  
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Door de kerk van Pruzjany zijn ook verscheidene kampen 

gehouden voor jongeren en jong volwassenen. Er worden, net als 

in Berezino, op een openbaar terrein tenten neergezet en in het 

verleden werden daar vaste matrassen naartoe getransporteerd, 

wat natuurlijk een zwaar, tijdrovend en duur gebeuren was. Er 

moest een vrachtwagen gehuurd worden om de matrassen op de 

plek van bestemming te brengen. In 2020 stuurden wij luchtbed-

den, slaapzakken en pompen daarheen en voorganger Walera 

bedankt ons hartelijk voor deze goederen, hij is er erg blij mee.  

Warm House en Gaarkeuken 

In Pribor op het terrein waar kinderkampen gehouden worden 

(zie boven), staat het Warm House waar ouderen gedurende de 

winter worden opgevangen. Helaas zullen hier deze winter geen 

ouderen worden opgevangen, als gevolg van strenge corona 

maatregelen.  

In Mogilev is de gaarkeuken op 18 oktober jl. van start gegaan. 

De mensen kunnen de maaltijd, als gevolg van corona, niet op 

locatie nuttigen, maar er worden afhaalmaaltijden in 

wegwerpbakjes geserveerd.  

 

Op 18 november jl. ontvingen we bericht van Tabea dat zij  

500 kilo hulpgoederen heeft gestuurd naar het grensgebied 

met Polen, waar veel vluchtelingen hopen toegang te 

krijgen tot Polen en daarmee de EU. Tabea verzamelde 

warme kleren dekens, sokken, babykleertjes en voedsel 

voor kinderen en vrouwen en stuurde ze via het rode kruis 

naar de grens. Deze hulp werd gefilmd en in een tv-

reportage uitgezonden. De dank aan ieder die dit op 

welke manier dan ook mogelijk heeft gemaakt, is groot. 

 

In Nederland 

Per januari 2022 moeten wij stoppen met het ophalen van oud papier in Hilversum, als gevolg van 

een beslissing van de lokale politiek. In de afgelopen 15 jaar hebben wij bijna 4 miljoen kilo aan 

papier en karton opgehaald. Met de opbrengsten daarvan betaalden wij de kosten voor de 

huisvesting en transporten.  

 

Van een handwerkgroep In Hilversum, genaamd ‘Elke steek 

is liefde’, ontvingen wij gebreide truitjes, sokken, 

omslagdoeken en gehaakte knuffels, kussens en dekentjes. 

  

Hartelijk dank! 

 

GEZOCHT WASMACHINE 

Wij zijn op zoek naar een goede gebruikte wasmachine voor een van de kinderen van het 

voorgangersechtpaar Nikolai Shpak in Berezino. Als je wat weet of hebt, graag contact opnemen 

op onderstaand 06-nummer. 

Transporten van de hulpgoederen 

Op 29 mei j.l. is een vrachtwagen met hulpgoederen naar Wit-Rusland gegaan. Het totaal van 

bijna 100 m3, aan goederen is na een voorspoedige reis in Mogilev aangekomen. Het duurde 

vervolgens ruim 2 maanden voordat de goederen vrijgegeven werden ter uitgifte. Het volgende 

transport verwachten wij D.V. in februari of maart 2022. Daarvoor moeten we nog wel rond de 400 

dozen inpakken met kleding en hulpgoederen die wij de komende tijd nog moeten ontvangen. 
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