Overig nieuws:
• Eind september, begin

Van het Bestuur
2017 is al weer een stuk onderweg. In de afgelopen maanden is er hard
gewerkt door alle vrijwilligers. De inpakkers, oud papierophalers,
transportvoorbereiders zijn trouw aan dit werk. Dat is zo bijzonder! We
hebben over het werk van de stichting verteld aan de kinderen in de Vrije
Evangelische Gemeente te Hilversum. En nu mogen we weer een reis
maken om het werk in Wit Rusland te bekijken.

oktober staat het volgende
transport gepland, hiervoor
zijn hulpgoederen nodig.

“Dank voor jullie gebeden, inzet en gaven en wij
weten dat de HEERE met ons is.”
In Hem verbonden, André en Christine Boele

Aktie kinderen VEG Hilversum
Op 22 januari hebben wij de
kinderen van de VEG Hilversum
verteld over het werk van de
stichting. Hieruit is een
sponsoractie ontstaan om het
voor 60 Wit-Russische kinderen
mogelijk te maken op kamp te
gaan. Alle kinderen zijn hard gaan
sparen en hebben allerlei acties
op touw gezet om het geld in te
zamelen!
Op het moment van schrijven weten we dat er 52 kinderen gesponsord
kunnen worden. Om de stand goed bij te kunnen houden was er een grote
poster gemaakt met een foto van Wit-Russische kinderen en smileys. De
kinderen mochten bij elk gesponsord kind een smiley inkleuren. Wij willen de
kinderen van de kinderkerk hartelijk danken voor hun inzet:

ALLEMAAL HEEL ERG BEDANKT!!!!
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Transport april 2017
Op 8 april jl. is er weer een vrachtauto vol met kleding, schoenen, beddengoed en nog veel meer spullen
naar Wit-Rusland gereden. Onze ‘eigen’ chauffeur Jan Posseth kon de vracht niet wegbrengen, omdat hij
net vóór de reis met spoed opgenomen werd in het ziekenhuis en een open hart operatie moest
ondergaan. Gelukkig is de operatie goed verlopen en gaat het goed met Jan. Zijn vervanger heeft de
vracht goed afgeleverd in Mogilev. Inmiddels is de vracht vrijgegeven door de douane en zijn de mensen
daar dankbaar voor de hulp die zij ontvangen.

Reis Wit-Rusland juli 2017
Op D.V. 30 juni aanstaande gaan wij op reis naar Wit-Rusland. Wij willen degenen die we al jaren
ondersteunen, bezoeken en het werk daar bekijken. Wij gaan onder andere de kampen meemaken bij Nikolai
en Pavel. Tevens delen wij christelijke lectuur uit aan de kinderen (kinderbijbels en tijdschriften). We zullen het
geld overhandigen dat ingezameld is door o.a. de kinderen van de VEG Hilversum.
Middels dit schrijven willen wij u vragen om te bidden voor:
• de lange reis, een voorspoedige grensovergang;
• de ontmoeting met de broeders en zusters aldaar;
• de ontmoeting met de kinderen in de kinderkampen;
• dat als we mogen spreken in diensten wij ook de juiste woorden spreken;
• onze familie die thuis achterblijft.
Ons reisschema ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

vr 30 juni:
za 1 juli:
ma 3 juli:
di 4 juli:
5 t/m 9 juli:
ma 10 juli:
wo 12 juli:
vr 14 juli:

vertrek vanuit Amersfoort naar Debe Wielkie (Polen)
vertrek Debe Wielkje naar grens Wit-Rusland en door naar Malech (naar onze tolk Inna)
naar Berezino (kinderkamp in de kerk van Nikolai)
van Berezino naar Bialynici voor registratie en door naar Pribor (kinderkamp Pavel)
verblijf in kinderkamp Pribor
vertrek van Pribor naar Berezino (tentenkamp aan de rivier)
Vertrek uit Berezino naar Malech
Vertrek uit Malech naar Nederland
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