
Bobruisjk, een ‘social project’. 

Vol trots liet de nieuwe directrice Oksana ons de nieuwe eetzaal zien. Tafels, stoelen, 
wanden, kozijnen,  plafond, vloer, alles is nieuw. De kleur ‘groen’ straalt een zekere rust uit. 
Alles ziet er nu anders uit. Voor de kinderen is het veel aangenamer hier te zitten. Bovendien 
is het hygiënischer geworden. 
Ditzelfde geldt voor de aangrenzende keuken. De kok en haar personeel gaven ons een 
rondleiding. Ook hier is alles nieuw betegeld. De nieuwe apparaten voldoen meer aan de 
eisen van  deze tijd. Een afwasmachine in de keuken van een internaat waar 112 dove 
kinderen dagelijks enkele malen per dag hun maaltijd nuttigen, is geen overbodige luxe. 
 

         
      De eetzaal     De nieuwe keuken 
 
In haar eindrapportage van het project zegt de directrice  dat de drie doelstellingen gehaald 
zijn, wat betreft de verwezenlijking van de huiskamer en keuken en de renovatie van de 
instituutskeuken en eetzaal: 

1. Het scheppen van betere condities voor het leven van de dove  
(wees-)kinderen, die ver van hun ouders wonen, geen ouders hebben of een slechte 
thuissituatie.  

2. Het creëren van leefruimtes die een gezinssituatie benaderen. 
3. De dove weeskinderen voorbereiden op een zelfstandig leven. 

We hebben de kinderen zien spelen en kletsen in de huiskamer; we hebben ze broodjes zien 
bakken in de aangrenzende keuken. Ze dienden ons heerlijke blini’s op. We hebben een 
dolgelukkige huismoeder gezien, die al vele jaren in het internaat werkt. “Hier heb ik al zo 
lang op gewacht, dit is geweldig”, zei ze.  
 
Vanuit Nederland hadden we een koffer vol triquo’s meegebracht. De mensen uit de wijk 
van onze kerk en de Coöp-supermarkt hadden samen voor een flinke voorraad gezorgd. Het 
was een schot in de roos. Groot en klein ging meteen aan de slag. Het was mooi te zien hoe 
ze geconcentreerd bezig waren en ook echt samenwerkten.  
 
Het project is in drie stappen uitgevoerd en heeft drie jaar geduurd. De stichting 'Vrienden 
van Effatha’ (www.vriendeneffatha.nl ) heeft het hele project gefinancierd. 
We kregen als afsluiting een prachtige dans- en toneelvoorstelling door de kinderen 
aangeboden. 
 
 
 

http://www.vriendeneffatha.nl/


        
   Spelen met triquo’s in de huiskamer    De boekjes over Elisa 
 
Direct na de voorstelling hebben we de nieuwe boekjes ‘De wonderen van Elisa’ mogen 
uitdelen. Heel bijzonder dat de boekjes die we ooit voor Nederlandse kinderen in de serie 
‘Eenvoudigweg’ schreven, nu in het Russisch vertaald zijn. Het is het zevende boekje dat 
door de Bible Society Belarus uitgegeven is. Arkmission (www.arkmission.nl) heeft opnieuw 
de uitgave gefinancierd. 
De doventolk vertelde ons de volgende dag dat haar dochtertje het boekje in één avond had 
uitgelezen. 
Op dit moment bezoeken alleen dove kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar het instituut. De 
regionale regering heeft besloten dat ook de kleuters uit de wijde omtrek in het internaat 
moeten worden opgenomen. Dit plaatst de leiding meteen voor een fors 
huisvestingsprobleem. 
 

Minsk – Huis ‘Love for kids’ 
“Dit huis was mijn redding”, zei Sacha toen we op de late zondagavond met een groepje 
jongelui nog een ommetje maakten. Zijn verhaal is één van de vele. 
Moeder gestorven als gevolg van een overmatig wodkagebruik. Vader? Ergens…  
Broers…zussen? Ja, maar of ze dezelfde vader hebben? Ik weet het niet. Ik weet niet waar ze 
zijn. Als kind werd ik in een internaat geplaatst. Ik weet nog dat ik een maand lang geen 
woord gezegd hebt. Toen ik ouder werd, kwam ik in contact met Varya en André, de leiding 
van dit huis. Het is m’n redding geworden. Ik heb Jezus leren kennen. Hij is mijn Redder. 
Dit weekend is hij een van de helpers in de keuken. Een groep van 15 weeskinderen in de 
leeftijd van 15 tot 18 jaar, is van vrijdag tot zondag in het huis. Het huis is voor hen in de 
weekends en vakanties een tehuis. Varya en André zijn hun ‘ouders’. 
 

      
       Bijbelstudie      workshop ‘kaarten maken’ 

http://www.arkmission.nl/


 
 
Zaterdagmorgen mag ik met hen een bijbelstudie doen. Ze krijgen allen het boekje over 
Elisa. 
Ik vertel over het meisje dat als slavin meegenomen is uit Israël en nu dient in het huis van 
Naäman. Na mijn verhaal (getolkt door Ina Karpowich) vraag ik aan hen op het verhaal te 
reageren. “Dat meisje, dat zijn wij. Ook wij hebben geen ouders”, zegt een meisje van 14 
jaar. De anderen knikken. Haar antwoord ontroert ons.  Ik kan meegeven dat het slavinnetje 
in het huis van Naäman niet alleen is. Haar God is met haar meegegaan. Die God wil een 
Vader voor je zijn. 
In dit huis gebeuren wonderen. Kinderen die aan de zelfkant van het leven zaten, geloven 
dat God hun Vader is. Het wordt een mooie bijbelstudie waarbij we ons verwonderen over 
de openheid waarmee de jongelui reageren. 
’s Middags gaan ze met Dineke en Ina aan de slag met het maken van 3D kaarten. De 
bedoeling is dat ze kaarten uitdelen aan eenzame oude mensen in een nabijgelegen 
bejaardencentrum. 
 

      
 Een oude vrouw leest het boekje over Elisa      “We willen graag iets voor een ander doen”     
 
Varya vertelde dat de jongelui enkele weken geleden het voorstel hadden gedaan om iets te 
betekenen voor anderen. “Altijd wordt er voor ons gezorgd”, hadden ze gezegd, “maar we 
willen ook eens wat voor een ander doen.” 
Ze besluiten deze keer de kaarten te brengen naar de mensen in het bejaardencentrum en 
ook de boekjes over Elisa uit te delen. 
En zo zijn we zondagmiddag getuige van iets heel bijzonders. De jongelui bezoeken de oude 
mannen en vrouwen. Ze praten met ze, knuffelen, houden een hand vast, geven kaartjes en 
lezen voor uit het boek over Elisa. Zij, die niets hebben op deze wereld, geven iets moois weg 
aan hen die niets meer hebben en aan het eind van hun leven staan. Ze geven iets van hen 
zelf! 
Zondagavond vertrekken ze weer naar de internaten waar ze hun studie doen en 
vrijdagsavonds komen ze hier in hun huis. 
Wie had ooit gedacht toen het Gomaruscollege in Zuidhorn actie voerde voor dit huis, dat dít 
er uit zou groeien? 
 
 
 
 



 

Zomerkamp dove kinderen in Pinsk 
 
In totaal 14 kinderen van doveninternaat in Pinsk waren van 10 juni t/m 18 juni in het 
zomerkamp in Svitanak. Ze bivakkeerden in een sanatorium, prachtig gelegen in de bossen 
en aan een groot meer. Lena en Tanja leidden het kamp opnieuw. 
Het betreft weeskinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ze zijn ook in de 
zomervakantie op het internaat aangewezen. Het zomerkamp voorziet in een geweldige 
behoefte. Vaak hebben de kinderen gezondheidsproblemen. In het sanatorium worden ze 
medisch onderzocht en zo mogelijk krijgen ze therapieën en medicijnen.  
Aan gezonde voeding wordt de nodige aandacht besteed. 
Het dagprogramma bestaat uit sport, spel en creatieve opdrachten. Elke avond leest een van 
de dove kinderen een bijbelverhaal voor. 
Het kamp wordt gefinancierd door bijdragen van de kinderen van de dovenschool in Haren, 
de opbrengst van een reeks acties van de PKN-kerk in Spijk en verder met giften van 
vrienden. Hierdoor kan het zomerkamp toch elk jaar weer georganiseerd worden. 
 

       
Medisch onderzoek                De maaltijd 
 

          
Bijbelverhaal in gebaren     sport en spel 
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