Op zaterdag 5 oktober hebben we met een aantal personen 2 aanhangers
geladen, die beschikbaar gesteld zijn door installatiebedrijf de Witte de Witte uit
Capelle en transportbedrijf Aad de Pee uit Ouderkerk, en 2 Crafters van firma
de Koning. Het was ook dit keer weer passen en meten. Het assortiment
hulpgoederen dat meeging bestond weer uit de meest uiteenlopende zaken
zoals kleding, dekens, schoenen, incontinentiemateriaal, rollators en een
rolstoel. Voor de reis hadden we ook geld meegenomen zodat we financieel in
konden spelen op de noden en behoeften van de mensen ter plaatse. Met deze
reis zijn meegegaan Koos Bouman, Pim Visser en Daan en Hannie Plandsoen.
Na alle documenten in orde te hebben gemaakt zijn we maandag 7 oktober vertrokken. De reis is voorspoedig
gegaan en na de overnachtingen in Genshagen (bij Berlijn) en Debe Wielkie (een nieuwe overnachting bij
Warschau) kwamen we woensdagmiddag 12.00h bij de grens aan. Het duurde deze keer in totaal 6 uur voordat
alles in orde was en we weer verder konden reizen. We kwamen om 20.00h aan bij onze bestemming in
Volkovysk, waar we Alenka nog ontmoetten. Zij moest de volgende dag weer terug naar Minsk. Pastor Pavel
vertelde ons dat de goederen van de vorige reis pas in augustus zijn vrijgegeven.
Volkovysk. Donderdagmorgen gaan we eerst
naar de binnenlandse douane om
toestemming te krijgen om de
goederen uit te laden. Dit is na
ongeveer één uur gereed. We
kunnen nu de goederen bij de kerk
gaan uitladen. Hopelijk worden de
goederen deze keer eerder
vrijgegeven vanuit Minsk. De
goederen van de mei reis zijn pas
in augustus vrijgegeven. Tijdens het uitladen
worden we nog even verrast door een flinke
regenbui. Na het uitladen gaan we naar de bank om
geld te wisselen, waarna we met Svetlana
Petrovna van Aridi 3 invalide kinderen gaan
bezoeken. We krijgen ook deze keer weer twee
tolken mee. Julia en Natalie die vrij van het College
hebben gekregen om voor ons te vertalen. We gaan
eerst naar Denise(10 jaar). Hij heeft geen kracht in
zijn spieren, kan niet lopen en zijn handen worden
ook steeds zwakker. Daarna
bezoeken we Artjom(12 jaar).
Hij is geestelijk zwak maar
lichamelijk oersterk. Hij weegt
90 kilo en zijn moeder 65 kilo.
Dat geeft wel eens problemen.
Het derde kind is Marsha(12
jaar). Zij is autistisch. Op een
bepaalde manier is zij zeer
intelligent. Zij gaat wel naar
school, maar kan zich niet lang
concentreren. Hierna gaan we naar de
sponsorkinderen Timor en Maxim.

Timor is net een
stormwind.
Natuurlijk
doet
Maxim later ook
mee. Beide jongens
hebben een navelbreukje. Zij zouden
geopereerd moeten
worden, maar voor
Timor is dat te riskant, want hij is veel te actief. Beide
jongens gaan naar de Kleuterschool. We brengen
nog een bezoek aan Marina(35 jaar). Zij heeft een
elektrische rolstoel maar de accu’s doen het niet
meer. Het is haar enige mogelijkheid om zelfstandig
te functioneren. Eigenlijk heeft zij een nieuwe
rolstoel nodig. Vrijdag. Vandaag bezoeken we
Tsjellien
(bejaarden/revalidatie huis).
De directrice is zelf ziek, zij
krijgt chemo’s maar komt wel
werken. Er zijn op dit
moment
37
mensen,
waarvan 17 met lichamelijke
of geestelijke problemen. De
mensen betalen zelf 90%
van hun inkomen voor de
verzorging en bedrijven
sponsoren voor voedsel. Via
de kerk hebben zij incontinentiemateriaal en een
rolstoel gekregen, waar zij erg gelukkig mee zijn. Er
is dringend behoefte aan een rolstoelbus.
We brengen hierna een bezoek aan de Soos (Young
Handicap People). Er zijn deze keer maar 7 gasten
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aanwezig, de anderen zijn ziek. De directrice vertelt
dat het gebouw waarin zij zitten te klein is. Ze
hebben van de gemeente een ander gebouw
gekregen. Het gebouw moet nog helemaal
aangepast worden en daar zijn ze voorlopig wel mee
bezig. We worden uitgenodigd om naar het nieuwe
gebouw te kijken. Er moet inderdaad het nodige
worden verbouwd en opgeknapt. Nadat we een
uitgebreide maaltijd hebben gekregen bij Svetlana
(vrouw uit Kirgistan), gaan we naar het Sanatorium.
De directrice vertelt dat er een specialist in
schoenen maken komt voor hen die dat nodig
hebben. Lisa, het meisje dat we de vorige reis
bezochten,
is in het
Sanatorium
geweest
voor herstel
en vertelde
dat zij ons
kende. Zij is
nu naar het
1e leerjaar gegaan op een gewone school. Kijken
hoe dat gaat. Er zijn op dit moment 85 kinderen
waarvan 25 kleintjes. Wij geven de kraaltjes die we
meegebracht hebben en waarvan zij altijd boompjes
maken. De directrice is er erg blij mee omdat deze
in Belarus erg duur zijn.
De directrice vertelt verder dat veel Sanatoria
worden gesloten omdat artsen als ze afgestudeerd
zijn, vertrekken naar de grote stad of het buitenland.
Daar is meer te verdienen. Er wordt nu gekeken
naar een andere oplossing voor dit probleem.
Hierna brengen we een bezoek aan de
sponsorkinderen Alexandra en Tanja en Oma
Galja. Het gaat goed met de meisjes. Als laatste
bezoeken we Katja, zij is getrouwd en heeft een
meisje Anna dat pas 1 jaar is geworden.
Zaterdag We gaan voedselpakketten maken voor
de sponsorkinderen die we vandaag gaan
bezoeken. Allereerst brengen we een bezoek aan
Lili(60jaar). Zij heeft
nog een nieuw kindje
in huis genomen. Zij
heeft
nu
4
sponsorkinderen in
huis. Met de grote
kinderen gaat het
goed. Zij zijn wel blij
met hun kleine zusje.
Zij, Nadja is 2 jaar
oud, komt uit een gezin waarvan de beide ouders
vanwege drankmisbruik in de procedure zijn om uit
de ouderlijke macht gezet te worden.
Verder bezoeken we bij Maria de kinderen Vladik
en Aljona. Ook hier gaat het goed met de kinderen.
Daarna brengen we een bezoek aan Dasja. Zij

wonen nu weer bij oma in het flatje op 5e verdieping.
Zij gaat met haar moeder samen naar de
zondagsschool van Pavel. Daar is voor de moeders
een uurtje Bijbelstudie. Tot slot bezoeken we nog
Ilona. Zij is echt volwassen geworden. Zij was deze
keer duidelijk de gastvrouw. Zondag bezoeken we
de kerk van Pavel en na de dienst nog tot slot
Dima(sponsorkind). Na afloop hiervan vertrekken
we naar Dvorets waar dr. Regina weer op ons
wacht.
Maandag. We gaan 125 voedselpakketten maken
en met twee auto’s
wegbrengen naar de
adressen die dr. Regina
in samenwerking met de
burgemeester
heeft

samengesteld.
De
lunch gebruiken we op
de kleuterschool. Daar
heeft de man van één
van de leidsters de
school binnen zowel als
buiten voorzien van
prachtige schilderingen
In de avond brengen we
een bezoek aan de kerk in Novaljenja.
Dinsdag. We brengen eerst de laatste pakketten
weg en gaan daarna naar Djatlova naar het
ziekenhuis. We brengen nog een aantal
voedselpakketten in Geskali. In de avond brengen
we een bezoek aan een school met 300 leerlingen

in Novaljenja.
NOOPOPROEP
Wij zijn dringend op zoek naar ruimte voor
opslag van onze goederen. Een droge schuur
waar we de ontvangen goederen kunnen
opslaan
en
eventueel
sorteren.
Tel.0104500086/plandsoenda@gmail.com.
Wij danken u allen voor de bijdragen in goederen
en financiën. Dankzij U kunnen we deze reizen
maken. Bovenal danken we God dat hij ons weer
de mogelijkheid gaf dit te kunnen doen.

