Van het Bestuur
Het is een tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontvangen hebt. Er is
ook nogal wat gebeurd in ons privé leven. Eind maart is de moeder van
Christine overleden na een langdurige periode van zorg. Nog geen twee
maanden later is de vader van André overleden na driekwart jaar tobben
met zijn gezondheid en uiteindelijk een slopende ziekte. Beiden waren
jarenlang betrokken bij het werk van de stichting. De een hielp met kleding
inpakken en de ander keek de binnengekomen naaimachines na. Wij danken de Heere dat zij beiden
zijn bevorderd tot heerlijkheid.

Reis in juli
Begin juli hopen wij Wit-Rusland te bezoeken om de verschillende kinderkampen en al onze
bekenden te bezoeken. Wij zijn van plan om met het vliegtuig naar Wit-Rusland te reizen en daar een
auto te lenen of te huren. Zo hopen we iets relaxter aan onze reis te beginnen na de lange periode
van zorg voor onze ouders.
Daarom vragen wij u om te bidden voor:
 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.
In Hem verbonden, André en Christine Boele

Kleding en hulpgoederen
Wij zijn dankbaar dat we gedurende
het hele jaar voldoende kleding
ontvangen om ongeveer twee maal per
jaar een volle vrachtwagen met
hulpgoederen naar Wit-Rusland te
laten gaan. Waar krijgen we nu al die
kleding vandaan? Wij krijgen kleding
aangeleverd in de kledingbak die voor
ons pand staat, door inzamelingen via
kerken, scholen, kledingbank Hilversum, onze vrijwilligers, Terres des
Hommes Hilversum, en nog vele anderen en speelgoed door de spelotheek in
buurthuis De Geus te Hilversum.
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Transport
Ons laatste transport heeft recent
plaatsgevonden in april. Anders
dan voorgaande keren hebben
wij gebruik gemaakt van een WitRussisch transportbedrijf uit
Minsk. Op deze manier konden
wij kosten besparen en in totaal is
23.000 kilo aan hulpgoederen
getransporteerd. Onder de hulpgoederen bevond zich ook een
kopieerapparaat voor een school voor chronisch zieke kinderen waar onze
tolk, Inna, les geeft. Het schoolbestuur is heel blij met het kopieerapparaat,
aangezien het oude exemplaar niet meer goed werkte. Dit kopieerapparaat
was een gift via een goede vriend uit Groningen.

Stichting bus naar Wit-Rusland
Begin december is onze Volkswagen Transporter na jaren van trouwe
dienst opgehaald door Aleks Shpak uit Berezino. Hij deed dat namens
Pavel Brodov, in Mogilev. Daar zal de bus gebruikt worden om goederen
(o.a. kleding en voedsel) voor stichting Tabea op te halen en rond te
brengen, mensen naar de kerk te brengen en zomers voor de
kinderkampen.

Privacy statement
Onze stichting verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet
zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Ons privacy statement staat op onze
website: www.kinderhulptsjernobyl.nl of kunt u opvragen via info@kinderhulptsjernobyl.nl
Wij adviseren u hier kennis van te nemen zodat u weet wat uw rechten zijn.
Algemene informatie kunt u vinden op:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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