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Twee keer per jaar gaan we naar Wit-Rusland, in het voorjaar en in het najaar. Een 
halfjaar is snel om en na de gebruikelijke vele voorbereidingen zoals de goederen 
sorteren, ladinglijsten opmaken en het visum aanvragen vertrekken we 13 april voor de 
35ste keer met een hulpgoederentransport. We hebben twee Volkswagens Transporter 
beiden met aanhanger, ter beschikking gesteld door fa. de Koning en de RET. Deze keer 
zijn Daan en Hannie Plandsoen en Pim Visser gegaan. Jac van Vliet zou meegaan, maar 

hij werd ziek en moest geopereerd worden. Het was te laat voor een vervanger. Terug kwamen we met 5 
personen. We brachten twee Wit-Russische gasten mee.  De grens mochten we in 2 ¾ uur passeren. Daar 
waren we geweldig blij mee. We zijn dankbaar dat wij weer elke keer voldoende goederen en financiële middelen 
ontvangen, zodat we weer een reis kunnen maken. 
 
 
VOLKOVYSK 
 Sanatorium. Er zijn momenteel 110 kinderen 

aanwezig waarvan 20 kinderen met hartproblemen.  
Vijf van de  kinderen hebben een pacemaker. De 

oorzaak is 
meestal de 

slechte 
gezondheid van 
de moeder. Zij 
was kind toen de 

kernramp 
plaatsvond (is dit 
het gevolg?) Het 

sterfte cijfer bij kinderen met hartproblemen staat 
no.1 ( is 17 % ) op de tweede plaats staat 
kinderkanker (13%) Er zijn veel jonge kinderen 
aanwezig. Een dringende vraag van de directrice 
is 80 stoelen voor de aula .Deze zijn in zeer 
slechte staat. 
 
De Klas/ Revalidatie. Zij werken zeer nauw samen 

en hebben nu bijna 
de hele onderste 
verdieping tot hun 
beschikking. Er is 
hard gewerkt en nog 
niet alles is zoals het 
moet zijn, maar het 
ziet er al geweldig 

uit. De Klas bestaat uit 2 groepen. Eén groep met 
min of meer licht meervoudig gehandicapte kinderen 
en één groep met zwaar gehandicapte kinderen. 
Revalidatie bereikt 200 kinderen in dagbehandeling 
(te denken aan massage- logopediediagnostiek en 
andere behandelingen). 
 

Oridie. Eindelijk heeft deze organisatie een eigen 

ruimte gekregen. Zij bezoeken de invalide kinderen 
in hun thuis situatie. Met Sveta,het hoofd van Oridie, 
bezoeken we Alexandra. Zij heeft het syndroom van 
Down en taaislijm ziekte. Via artsen in Nederland 
mochten wij haar apparaten brengen, die haar 
kunnen helpen als zij het benauwd heeft.  
  
Dispancer. In het centrum voor volwassenen met 
long-TBC hebben we tandpasta en tandenborstels 

en zeep mogen 
brengen. De 
directrice was  heel 
dankbaar voor deze 
gift. Tandpasta is 
een luxe artikel en 
dat wordt niet 
zomaar gegeven 
vanuit de overheid. 

Nu krijgt iedere patiënt een eigen pakketje. 
 
Sponsorkinderen. Er zijn op het ogenblik 15 

sponsorkindere
n. Zij maken het 
allen goed. 
Deze meisjes 
zijn zusjes. Zij 
hebben alleen 
een moeder die 
niet voor hen 
kan zorgen. Zij 
zijn nu in het 3e 
gezin geplaatst en hebben heel wat traumatische 
ervaringen opgedaan. Hopelijk kunnen zij nu in dit 
gezin tot rust komen. 
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Buitengewone hulp. We hebben, in een 

sneeuwstorm,een gezin bezocht met 8 kleine 
kinderen variërend van 1 tot 13 jaar. Zij zijn gevlucht 
uit Oekraïne naar Wit-Rusland. Hun huis is 
gebombardeerd en zij zijn zonder eten, extra kleren 

en papieren, 
lopend door 
de bossen, in 
een dorpje 
aangekomen. 
Daar stond 
een oud 
houten huisje 
leeg en daar 
mochten zij 
in. Er is 1 

kamer en een keuken, waarin een bed staat. De 
mensen in Wit-Rusland verdienen ongeveer € 200 
per maand en daarvan gaat 70% op aan eten en 
drinken. Toch zijn zij bereid deze mensen te 
ondersteunen. Gelukkig mochten wij hen een 
voedselpakket brengen en voor de kinderen een 
tasje met wat kleine speelgoedjes, een Bijbelverhaal 
en een stukje zeep. De kerk zal zorgen dat er 
kleding komt uit de humanitaire hulp, dekens, 
matrassen en brood. 
 
Dvorets.  

Dr.Regina verblijft sinds december bij haar zoon in 
Amerika. Wij mochten in haar lege huis logeren. De 
buren kwamen kijken wat er aan de hand was. Is 
Regina al thuis ? Ook kregen we telefoontjes,omdat 
de mensen dachten dat zij thuis was. Onbegrijpelijk 
dat die 
buitenlanders 
in haar huis 
waren. Zij had 
vanuit 
Amerika 
gezorgd voor 
de bestelling 
voor de 
voedselpakketten. We hebben er 131 gemaakt. Een 
pakket is ongeveer € 11,50 en het bestaat uit 12 
producten. Het zijn de basis producten die men 
dagelijks gebruikt, zoals 
olie,bloem,suiker,rijst,kasja(een soort boekweit) 
Manna (een soort griesmeel)havermout, 
thee,boter,blikje melk,spaghetti,custard en een soort 
erwt die wij hier niet kennen. Na het maken van de 
pakketten werden zij ’s zaterdagmiddag al 
gedeeltelijk rond gebracht in Dvorets en omgeving. 
In Ragotna hebben we in de stomende regen 25 
pakketten bezorgd. In Ragotna willen zij heel 

graag een rolstoel hebben voor een bejaarde 
man ,die niet kan lopen.  

Daan heeft 20 pakketten bezorgd in Bellagoerna, 
ook een dorpje in de omgeving. Het was helaas niet 
mogelijk om 4 pakketten op de plaats van 
bestemming te brengen,vanwege het slechte pad. 
 
Novaljenja. ’s Zondags zijn we hier naar de kerk 

gegaan. Het is een kleine huisgemeente. We 
hebben hier 23 voedselpakketten gebracht. In de 
kerk waren slechts 11 vrouwen en 2 mannen 
aanwezig. Er waren nog 3 kleine kinderen en 2 

tiener meisjes. 
De dominee is in 
de 70 en hoopt 
op een 
plaatsvervanger. 

Helaas is dat nog 
niet gelukt. We 
mochten hier ook 
een rolstoel 

brengen voor de moeder van één van de leden. Zij 
was zo onvoorstelbaar dankbaar. 
 
Kleuterschool. Het was erg stil op de kleuterschool. 

De kinderen hadden drie dagen vrij. Wij hebben de 
geschenken voor hen achter gelaten. De directrice 
was alleen 
in school. 
Zij had 
van 
Dr.Regina 
vanuit 
Amerika 
opdracht 
gekregen 
om voor 
een maaltijd te verzorgen. Erg lief en zorgzaam. 
 
Wij hebben een goede en Gezegende reis gehad. Er 
zijn veel blijde en dankbare mensen. Wij hopen dat 
het geestelijke voedsel, dat we in de pakketten 
bijsluiten, ook in goede aarde mag vallen. Namens 
de mensen in Wit-Rusland heel veel dank voor alle 
goederen die heeft gegeven en voor de financiële 
bijdragen. Wat zij vooral op prijs stellen is de 
aandacht die zij van u krijgen.  
Wij hopen dat wij de komende tijd weer op uw 
bijdrage mogen rekenen. 
 
 
Heeft u kinderkleding, speelgoed (geen knuffels) 
bedlinnen ,handdoeken ,incontinentiemateriaal 
rolstoelen of iets anders – neemt u dan svp 
contact op met J.J.v Vliet /Piershil -L.Sprong 
/Capelle ad IJssel -Oostgaarde of 
D.Plandsoen/Capelle ad IJssel-West 


