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Van het Bestuur 

De eerste maand van 2023 is al weer voorbij. In deze nieuwsbrief doen we een terugblik op de 

tweede helft van 2022. Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al meldden gaat ons werk in Belarus 

ondanks de oorlog in Oekraïne 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 ruim 

50% 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 en hoe 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 God.  

In Hem verbonden, André en Christine Boele 

Transport van de hulpgoederen 

We zijn dankbaar dat op 10 december j.l. tegen alle verwachting 

in een vrachtwagen met hulpgoederen naar Belarus is gegaan. 

Na het inwinnen van informatie, begrepen we dat veel 

hulpinstanties voor Belarus gestopt waren met transporten daar 

naartoe. We achtten de kans klein dat een transport nog mogelijk 

was, tenzij de Heere God zelf wilde dat de goederen in Belarus 

terecht zouden komen. De prijzen waren door de onzekere 

situatie enorm en de files bij de grens evenzo. Onze contact 

persoon Pavel in Mogilev slaagde erin een Pools-Belarussisch 

bedrijf te vinden die onze vracht net over de grens in Belarus wilde 

afleveren en dat tegen een redelijke prijs. In Brest werd de lading door de douanebeambten in 

een transitgebied overgeladen in een vrachtwagen van een met Pavel bevriende transporteur. 

Uiteindelijk is de lading met onze verhuisdozen op de eindbestemming in Mogilev in het depot van 

Tabea uitgeladen en daar werden verschillende dozen gecontroleerd door de douane. 

 

Een ontvanger van een familie-doos* schrijft: “Toen we de doos uitpakten, hadden we een 

feestavond! Mijn zoon is zó blij met de schoenen!!!! We zijn erg blij en we denken over de 

geschenken. Tandpasta, zoveel goede schoenen en kleren! Jullie zijn net ouders die voor ons 

zorgen! Bedankt, dierbare vrienden!” 

 

*) naast algemene kleding dozen pakken wij voor een 22-tal gezinnen specifiek op hun familie afgestemde dozen in. Families waarmee wij 

door de jaren heen contact hebben gelegd. 
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Gaarkeuken Mogilev 

Halverwege oktober is de gaarkeuken in Mogilev weer van start gegaan en zal net als elk jaar tot 

half april geopend blijven. Per dag krijgen hier zo’n 60 mensen een warme maaltijd. Ook in de 

kosten hiervoor konden we als stichting met uw hulp bijdragen. 

 

Kinderkampen 

Op de drie plekken in Belarus waar wij kinderkampen ondersteunen, hebben ondanks de oorlog 

dichtbij, kampen plaatsgevonden vanaf 27 juni tot 20 augustus. Er kwamen kinderen uit gelovige 

en uit ongelovige gezinnen. Ook kinderen uit vluchtelingengezinnen zijn uitgenodigd. 

Wij danken de Heere dat wij hebben kunnen voorzien in de kosten van de kampen, waarover we 

in onze vorige nieuwsbrief al schreven. 

 

Vanuit Berezino, waar onder andere kampen worden gehouden in tenten aan de rivier de 

Berezina, kregen wij het volgende bericht: “Toen we om middernacht naar bed wilden gaan 

stopte er een auto aan de overkant van ons kamp. Ik stond op en liep naar die auto. Vier jongens 

stapten uit en begonnen te lopen en te praten. Ik ging naar ze toe om hallo te zeggen en vroeg 

wat de reden was waarom ze hier kwamen, want er stonden hier tenten. Ze zeiden dat ze zich 

verveelden in de stad en hadden ontdekt dat er een groot kamp was aan de oever van de rivier 

en besloten te komen kijken. Eén van de jongens vertelde: ‘mijn grootmoeder stuurde me erheen, 

en ik vond het erg leuk en ik herinner me veel dingen, vooral de leuke oefeningen ’s morgens.’ En 

dus praatten ze een tijdje met me en gingen weg en ik ging naar bed en onze nachtwaker ging 

naar het vuur om zijn wake voort te zetten. Dank God dat we zo zaaien en dat mensen jaren later 

aan ons terugdenken met vriendelijke woorden. Misschien komen zij in moeilijke 

levensomstandigheden tot God, over Wie zij tijdens het kamp hebben gehoord. We weten niet 

wanneer de zaadjes zullen ontkiemen. God weet het alleen… Loof Hem voor alle dingen, God is 

goed, Halleluja! Dank voor jullie gebeden.” 

 

In Pribor hebben een aantal kinderen zich tijdens het kamp 

bekeerd en willen de Heere Jezus volgen! Aan het eind van 

de zomer werd in Pribor voor het eerst een kamp gehouden 

voor ouderen. Onze contactpersoon schrijft: “Belarus 

vergrijst snel. Oudere mensen uit de kerk nodigden hun 

ongelovige vrienden uit. Voor hen worden Bijbellessen, 

allerhande activiteiten en avonddiensten georganiseerd. 

Om 21.00 uur gaan we naar het kampvuur en daar 

getuigen mensen hoe ze tot de Heere zijn gekomen en wat ze in hun leven hebben meegemaakt. 

De ouderen zijn erg blij en zeggen dat ze hier in het paradijs zijn. We zingen liederen met de 

accordeon. De bedden die jullie lang geleden gestuurd hebben, zijn zeer comfortabel voor hen. 

Elke keer ben ik blij dat jullie het volk van Belarus dienen! Dank jullie wel!” 

 

Ondertussen in Nederland 

Aangezien ons depot in Soest bomvol stond vóór het laatste transport en niet alles in de 

vrachtwagen paste, hebben we al weer een aardige voorraad voor D.V. het volgende transport. 

Vol goede moed gaan wij door met het inzamelen van kleding, zowel voor kinderen als voor 

volwassenen, schoenen, beddengoed etc.  

 

 

Nog 600 dozen, 8 ton te gaan……….. 

 

bomvol halverwege 


