Nieuws uit Belarus
Berezino
Deze week startten weer de zomerkampen in Berezino. Pastor Nikolaj, zijn vrouw en kinderen zijn al
tijden bezig met de voorbereidingen. De kampen voor de kinderen worden in en om de kerk
gehouden. De kampen voor de jongeren worden later gehouden aan de oever van de Berezina, niet
zo ver van de plaats waar ooit Napoleon met zijn legers onder barre omstandigheden de rivier
overstak.
Gelukkig heeft Olga, de dochter van pastor Nikolaj, de voorbereidingen kunnen treffen voor de
kampen. Zij heeft een poos in het ziekenhuis gelegen omdat de tumor in haar hoofd toch weer
opspeelde. De tumor heeft haar gezichts- en gehoorvermogen aan de linkerzijde behoorlijk
aangetast. Het is bijzonder dat ze vanuit haar geloof steeds de kracht en moed vindt om samen met
haar man Serguei leiding te geven aan het hele zomerproject. Uiteindelijk heeft zij de touwtjes in
handen. Ze weet zich gesteund door broers, zussen, zwagers en schoonzussen. Haar kinderen
draaien ook al mee.
Haar broer Sasha vraagt ons gebed voor het project, voor de kinderen, de medewerkers, maar
speciaal voor Olga. En ook dat er genoeg geld en genoeg eten zal zijn voor de hele periode, met
zoveel kinderen. Met giften van vrienden en de opbrengst van enkele kerkelijke collectes konden we
dit project financieel steunen.

Olga en Serguei

Afgelopen woensdag is verteld over de verovering van Jericho. De kinderen kregen het boekje ‘Jozua en het nieuwe land’

In totaal nemen deze week 130 (!) kinderen uit Berezino en omgeving, deel aan het zomerkamp. Er is
veel sport en spel. Elke dag wordt aan de hand van een thema uit de bijbel verteld. Afgelopen
maandag was ‘vriendelijkheid’ aan de orde. Aan de hand van het boekje ‘De wonderen van Elisa’. Dit

boekje en ook het boekje over Jozua schreven we in eenvoudig Nederlands. Ina Karpowitsch
vertaalde en de Bible Society Belarus (BSB)heeft dit boekje en ook andere uitgegeven. Het hele
bijbel-literatuurproject wordt gefinancierd door de stichting Ark Mission. Op de site van Ark Mission
is te zien dat verschillende van onze projecten gesteund worden door deze stichting.
www.arkmission.nl

Besmet gebied
Met de directeur van BSB, IgorMikhailov, bezochten we in oktober het Tsjernobylgebied. De bordjes
met het pictogram ‘stralingsgevaar’ markeren de onbewoonde gebieden. De gevolgen van die ramp
laten zich nog altijd voelen, al wordt er weinig over gesproken. We ontmoetten een jongeman met
leukemie. Gevolg van… Een gebied met weinig werkgelegenheid, kortom weinig toekomst.
In dat gebied ontmoetten we gedreven christenen, die zich het lot aantrekken van weeskinderen en
mensen met een beperking. En die zomerkampen organiseren om zoveel mogelijk kinderen met het
evangelie te bereiken. Jolanda Kromhout van Ark Mission gaat samen met Gudy de Mooy in augustus
het gebied bezoeken.

stralingsgevaar

Tatyana bij een van ‘haar’ kinderen

Een collage van het zomerkamp 2016

Tatyana is een gedreven pastor die een kleine gemeente in Cherikov leidt. Ze bezoekt en ondersteunt
mensen met een beperking en gezinnen met weeskinderen. Elke zomer organiseert zij een
bijbelkamp. Voor het bijbelgenootschap van Igor is zij een soort distributiecentrum. We lieten er in
oktober honderden boekjes achter. Samen met Ark Mission denken we erover na in de toekomst
Tatyana meer structureel te steunen.

Pastor Alexander deelt de boekjes uit

Hij wijst de plek van het zomerkamp

Ark Mission heeft een financiële actie gevoerd voor pastor Alexander in Narovlya. Deze pastor heeft
al lang het plan om voor de kinderen in zijn regio een zomerkamp te organiseren. Het ontbrak hem
aan financiële middelen. De geslaagde actie van Ark Mission zorgt ervoor dat hij voor het eerst zo’n
kamp kan organiseren. Jolanda en Gudy gaan actief aan het programma meewerken en kijken

tegelijk hoe het geld besteed wordt. En ook wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. In principe
werkt Ark Mission mee aan duurzame projecten.
Ondertussen zijn wij natuurlijk heel blij dat Ark Mission verschillende van onze projecten in Belarus
‘omarmd’ (woord van Jolanda) heeft.

Babruisjk
Met het doveninternaat in Babruisjk hebben we al vele jaren goede contacten. En we hebben er echt
iets kunnen opbouwen. Allereerst een goed relatie met de directie en de mensen die daar werken.
Maar vooral ook met de kinderen. Zo is er een lijn ontstaan tussen het internaat en het christelijk
tehuis ‘Love For Kids’ in Minsk. In dit tehuis vinden allerlei activiteiten voor en door doven plaats. In
onze vorige verslagen hebben we hierover uitgebreid geschreven.
We vertegenwoordigen in het project ‘Babruisjk’ de stichting ‘Vrienden van Effatha’. Met aanzienlijke
subsidies van de stichting is er in de oude school al heel wat gerenoveerd.
We denken aan de keuken en de eetzaal. De dove kinderen in dit internaat zijn in hun vrije uren en
de weekends ‘gebonden’ aan het toch wat kille gebouw. Ze zijn aangewezen op de gangen en de
slaapkamers. Hierom is er enkele jaren geleden een huiskamer gerealiseerd met een keuken waar de
kinderen spelletjes kunnen doen, tv kijken, computeren, kletsen, bakken en noem maar op. Dit
zogenaamde ‘social project’ is een groot succes geworden.
En wat belangrijk is: de materialen worden in Belarus gekocht en vaklui uit Babruisjk voeren het
renovatiewerk uit. We proberen zoveel mogelijk de eigen economie en werkgelegenheid te
begunstigen. We zijn zeer te spreken over de correcte manier waarop door de directie
verantwoording wordt afgelegd over de bestede gelden en de vordering van werkzaamheden.

De renovatie van de sportzaal is begonnen…

Ook in vrije tijd is sporten belangrijk voor de kinderen. De sportzaal voldeed echter niet aan de eisen
die aan een dergelijke ruimte gesteld mogen worden. Hier en daar was zelfs een onveilige situatie
ontstaan. Samen met de directie hebben we een begroting – inclusief materialen en toestellen opgesteld die ertoe moet leiden dat binnen twee jaar het geheel toegankelijker is voor de kinderen.
Opnieuw verleent de stichting ‘Vrienden van Effatha’ financiële steun. Enkele weken geleden is het
renovatieproject van start gegaan. Een bezoekje op de website van de stichting is de moeite waard:
www.vriendeneffatha.nl

Tot slot
We zijn heel dankbaar dat wij vanuit Nederland al zoveel jaren diverse projecten in Wit Rusland
mogen steunen en dat zelfs het werk uitgebreid wordt. Natuurlijk zijn er soms wel eens zorgen en
spanningen. We hebben eenvoudigweg te maken met een andere cultuur en dat levert wel eens
vragen op. Tot nu toe hebben we alles kunnen oplossen. Door de jaren heen hebben we in dit werk
geleerd dat het scheppen van een vertrouwensband de basis is voor samenwerken.

Eén van de mooiste projecten vinden we de verspreiding van onze bijbelleesboekjes. Eens in
Nederland geschreven, worden ze nu verspreid in Belarus, maar ook in andere landen. Zo heeft een
evangelisatieteam van jongeren de boekjes uitgedeeld in enkele plaatsen in Siberië. Ook weten we
dat de boekjes gelezen worden in landen waar geloven moeilijk is.
Wat we ook heel bijzonder vinden en als zegen ervaren, is dat dove kinderen en jongeren de weg
naar het tehuis in Minsk gevonden hebben en daar in de weekends en vakanties een ‘thuis’ vinden.
We vragen uw gebed voor de zomerkampen in Berezino en het Tsjernobylgebied. Speciaal vragen we
uw gebed voor Olga die deze weken het kamp leidt en die na de kampen opnieuw in het ziekenhuis
in Minsk opgenomen moet worden. God zij haar man en kinderen nabij. Moge Hij genezing geven.
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