Van het Bestuur
Ondanks de oorlog in Oekraïne gaat ons werk in Belarus door. We vernemen van onze broeders en
zusters dat de armoede steeds groter wordt vanwege de sancties. De gewone mensen hebben
hier het meest door te lijden. De armen zijn nog armer geworden. Na het begin van de oorlog
gingen alle prijzen met 50 tot 70% omhoog, terwijl de lonen van de mensen gelijk blijven.
Boodschappen zijn bijzonder duur.
Wij zijn dankbaar dat we ook in deze situatie tot zegen mogen zijn voor de mensen in Belarus. Lees
hieronder dat ons werk doorgaat! 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

Transport van de hulpgoederen
We zijn dankbaar dat op 19 maart j.l. een vrachtwagen met hulpgoederen naar Belarus (WitRusland) is gegaan. Alles met betrekking tot dit transport verliep wonderlijk. Wij hadden een datum
voor inladen doorgegeven aan de expediteur in Belarus, aangezien ons pand vol stond met
ingepakte hulpgoederen. Kort vóór die datum (dit was nog vóór de oorlog tussen Rusland en
Oekraïne) kregen wij bericht dat het niet lukte om op de afgesproken datum een vrachtwagen bij
onze locatie te hebben. Belarussische vrachtwagens stonden 8 tot 10 dagen te wachten bij de
grens met Polen om de Europese Unie binnen te komen, in verband met grenssluitingen als gevolg
van de vluchtelingenstroom die via Polen de Europese Unie binnen wilde komen. Als er al een
vrachtwagen naar Nederland kon komen, zou de chauffeur niet willen wachten tot het weekend
om in te laden én de kosten zouden aanzienlijk hoger worden. Toen brak ook nog eens de oorlog
uit. Onze expediteur kon niets meer regelen omdat hij druk bezig was zijn gezin in veiligheid te
brengen. Pavel Brodov schoot te hulp. Een bekende van hem heeft een transportbedrijf en
beloofde een vrachtwagen te sturen, alleen was het onzeker wanneer dat zou gebeuren. Dit
bedrijf wilde er wél voor zorgen dat wij op een zaterdag in konden laden, ook al hield dat in dat
de chauffeur 2 dagen werkloos moest wachten. Onze vrijwilligers wilden stand-by zijn, aangezien
we pas kort van te voren zouden horen wanneer de vrachtwagen er zou zijn. De vrachtwagen
kwam en we hadden voldoende vrijwilligers om te laden! Er was zelfs een studente van de
Bijbelschool die een Belarussische moeder heeft. Zij legde aan de chauffeur in het Russisch het
evangelie uit. De vrachtwagen is veilig en wel aangekomen in Mogilev. In dit geval was dat
bijzonder, aangezien we van de chauffeur vernamen dat veel Russische en Belarussische
vrachtwagens gemolesteerd worden in de Europese Unie vanwege de oorlog.
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In Mogilev zijn de goederen uitgeladen in het depot van Tabea
en onder toezicht van de douane gesteld. Het heeft lang
geduurd voordat de goederen door de douane werden
gecontroleerd en vrijgegeven. Half juni was het zover, zodat de
goederen nu uitgedeeld kunnen worden.
Een ontvanger van een familie-doos* schrijft: “Toen we de doos
uitpakten, hadden we een feestavond! Alle items zijn prachtig!
Jullie hebben absoluut mijn zoons maat geraden! Alles past hem
goed en is erg modieus! Wij konden ons zulke aankopen niet
veroorloven. Mijn zoon is gelukkig en wij met hem. Mijn man is blij
met de jas! Alles is goed voor mij en alles is mooi en elegant. Het
is prachtig! De laarzen passen me perfect en het is nu populair!
We hebben al lang geen boodschappen meer gedaan en nu
hoeft dat ook niet meer! Er is zelfs een shirt en een pyjama voor
mijn vader. Ik zeg tegen mijn zoon: het is de genade van God!
Verzamel en tel deze zegeningen en bewaar ze in je hart! We hebben gebeden over de kleren en
dat de Heer door jullie voor ons gezorgd heeft! Wij danken jullie oprecht en uit de grond van ons
hart!”
*) naast algemene kleding dozen pakken wij voor een 20-tal gezinnen specifiek op hun familie afgestemde
dozen in. Families waarmee wij door de jaren heen contact hebben gelegd.

Kinderkampen
Op de drie plekken in Wit-Rusland waar wij kinderkampen ondersteunen, zijn dit jaar, ondanks de
oorlog dichtbij, kampen gepland vanaf 27 juni jl. Er komen kinderen uit gelovige en uit ongelovige
gezinnen. Ook kinderen uit vluchtelingengezinnen zijn uitgenodigd. Uw gebed wordt gevraagd
voor deze kampen.
Wij danken de Heere dat wij hebben kunnen voorzien in de noden van de te organiseren kampen.
Uit Pribor vernamen wij: “gisteravond werd een zegening van jullie stichting naar Pribor gebracht.
Met bijzondere vreugde en dankbaarheid ontvingen wij dit geschenk van de Heere en van jullie
allen. Het komt precies op tijd, we hebben de start van het kinderkamp op 4 juli gepland en we
hadden veel vragen, hoe en waar te komen aan voedsel en andere dingen, maar onze Hemelse
Vader heeft alles op tijd gegeven en alles is er. Heel erg bedankt!”
Uit Berezino kregen wij het bericht: “Onze kerk dankt God en jullie voor jullie gebeden en steun.
Dank voor jullie geschenk 2.0. Bid voor ons en de komende kampen. Het is nu moeilijk, maar we
vertrouwen op God. Blijf voor ons bidden!.”

In Nederland
Per januari 2022 zijn wij definief gestopt met het ophalen van oud papier in Hilversum, als gevolg
van een beslissing van de lokale politiek. De laatste jaren hebben wij gemiddeld 250 ton per jaar
aan papier en karton opgehaald. Met de opbrengsten daarvan betaalden wij de kosten voor de
huisvesting en transporten. Dit is nu vervallen. Het inzamelen van de hulpgoederen gaat ook
moeizamer, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraine. Dat betekent dat we er iets langer over
doen voordat er weer een volgend transport kan plaatsvinden. We gaan vol goede moed en in
geloof dat de Heere dit werk zegent door.
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