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Voedselpakketten
De voedselactie heeft een mooi bedrag opgeleverd waardoor wij rond de 90 pakketten konden laten
maken. De pakketten zijn gemaakt voor Shumilino en Senno. Het sociaal centrum van Shumilino en
Senno kennen de mensen en zorgen ervoor dat de pakketten bij de juiste mensen terecht komt.
Bolbloemenactie maart 2016
Onze jaarlijks terugkerende bolbloemenactie in maart was ook dit jaar weer een groot succes.
Dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers zijn in twee weken tijd ongeveer 2500 bakjes met
bolbloemen verkocht.

Humanitair transport
In 2016 hebben wij helaas geen humanitair transport kunnen uitvoeren naar Belarus.
Ondanks de inbreng bij “de schuur van Holtmaat” is het niet gelukt om een vrachtwagen te sturen.
Zowel in Senno als Shumilino kreeg men het in Minsk niet voor elkaar om een licentie te krijgen voor
ontvangst van de vrachtwagen.
Financiële steun Mishnevichy
In 2016 hebben wij een financiële bijgedragen gegeven om bij het bejaardentehuis nog enkele
onderdelen van het project uit te voeren. Het project is door de plaatselijke mensen uitgevoerd. Zij
konden met onze financiële bijdrage de hal renoveren. De vloer is aangepakt, de hoogte verschillen
zijn eruit gehaald en er ligt linoleum over de houten vloer en alle kamers zijn voorzien van nieuwe
deuren.

Reis 2017
In december zijn Henk en Lia naar Belarus geweest om voorbereidingen te treffen voor de reis in
april 2017.
Tijdens dit bezoek hebben zij ook de projecten bekeken. Hoe fijn is het om in Obol school
verwelkomt te worden door de geur van vers gebakken broodjes uit de in 2006 gerenoveerde
keuken. Inmiddels 10 jaar geleden maar dat is niet te zien, alle nog heel goed in orde en de mensen
zijn er super trots op. Hetzelfde beeld zie je in Senno in het ziekenhuis, de keuken en de wasruimte
zijn volop in gebruik en zien er super en goed onderhouden uit. Ook in Mishnevichy staan de mensen
niet stil. Zijn wij in 2010 begonnen met de aanleg van een groentetuin, inmiddels is de groentetuin
een stuk groter en is er een kas bijgekomen. Veel verse producten voor de bewoners en een mooie
ontspanning om mee te helpen.

