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De activiteiten van 2017 bestonden net zoals voorgaande jaren uit een paar vaste onderdelen/
activiteiten, voedselpakketten, bloembollenactie en ondersteuning van projecten. Helaas is het
onderdeel humanitair transport als vast onderdeel komen te vervallen.
Als extra activiteit hebben wij voor belangstellenden een reis georganiseerd naar Belarus
van 21 tot en met 27 april
Voedselpakketten
In 2017 hebben wij in samenwerking met het sociaalcentrum van Shumilino en de gemeente Senno
een kleine 70 voedselpakketten kunnen maken. Onze vrienden in Belarus zorgen ervoor dat de
pakketten bij die mensen terecht komen waar de nood het hoogst is.
Bolbloemenactie maart 2017
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, de laatste vrachtwagen
Zo wij in 2016 al schreven dat het helaas niet gelukt is een humanitair transport uit te voeren naar
Belarus, is dit ook in 2017 niet gelukt. Zowel in Senno als Shumilino kreeg men het in Minsk weer niet
voor elkaar om een licentie te krijgen voor ontvangst van de vrachtwagen.
Het leek ons niet goed om de goederen nog langer in de opslag te laten staan en wij hebben contact
gelegd met Stichting ORA, zending en hulpverlening uit Nieuwleusen. Zij werken in 23 landen
waaronder Oost-Europa. In overleg is besloten dat de goederen naar een dorpje in het noorden van
Hongarije gaan. Men is erg blij met de goederen en vooral ook met het schoolmateriaal.
http://www.stichtingora.nl/

Afsluiting inzameling en humanitair transport
Voor ons is het niet meer mogelijk om een vrachtwagen te sturen naar Belarus. Dit was de reden om
te stoppen met het inzamelen van kleding en andere materialen. Op 13 oktober hebben wij een
avond georganiseerd om alle vrijwilligers die ons al die jaren hebben geholpen te bedanken voor hun
inzet en verbondenheid met onze stichting. Een vaste avond en soms wel twee per week om te
helpen met sorteren, inpakken, pakketjes voor scholen maken, schoenen uitzoeken, kinderwagens
nakijken en uiteindelijk het inpakken van de vrachtwagen voor transport. Zonder jullie hulp en inzet
was dit allemaal niet gelukt, nogmaals bedankt.
Financiële steun Mishnevichy
In 2017 hebben wij een financiële bijgedragen gegeven om bij het bejaardentehuis nog een
wasmachine en een droger aan te schaffen.
Men blijft ondertussen zelf bezig met het opknappen van de kamers van de bewoners. Financiële
steun blijft altijd van harte welkom.
Reis 2017
Van 21 tot en met 27 april hebben wij voor “Vrienden van Belarus” een reis georganiseerd.
Met 19 enthousiaste mensen hebben wij het noorden van Belarus bezocht. Projecten bekeken in
Misnewitschi, Obol , Shumilino en Senno, cultuur gesnoven in Vitebsk en Minsk en veel ideeën
opgedaan voor nieuwe projecten.

Ook was er voldoende gelegenheid om “vrienden” in Belarus op te zoeken. De meeste deelnemers
hebben een bezoek gebracht aan de “kinderen” die eerder 2 maanden in hun gezin hebben
doorgebracht. Mooi om te zien dat de contacten er nog zijn en dat het goed met hen gaat.
Het sociaal centrum heeft ons ook de ontwikkeling van diverse opvangmethodes laten zien Met
name de opvang in pleeggezinnen en ondersteuning van grote gezinnen is heel goed geregeld met
financiële ondersteuning en aanbod van woningen. Wij werden overal enorm hartelijke ontvangen
en getrakteerd op heerlijk zelfgemaakt gebak en Russische gerechten.

Via onderstaande link kunt u het indrukken van de reis nalezen van de familie Kloeze
http://www.een-twee.nl/nieuws/wit-rusland
Gehandicaptenproject Shumilino
In het gebouw waar dagopvang /revalidatie voor gehandicapten kinderen plaatsvindt hebben wij al
voor meerdere kleine projecten financiële steun verleent.
Dit keer wilde men graag een leegstaand lokaal opknappen tot oefenruimte voor revalidatie en
spelmogelijkheden voor de kinderen.
Met weinig middelen kunnen de medewerkers al een groot verschil maken en een fijne warme plek
creëren voor de kinderen.

Ziekenhuis Shumilino
In het verleden hebben wij in het ziekenhuis al meerdere projecten uitgevoerd. Een van de grotere
projecten was de verbouwing van de keuken. Deze keuken is nog steeds in zeer goede staat en heel
netjes onderhouden. Naast de keuken ligt de wasserette die onderhoud nodig heeft. De
omstandigheden voor de medewerkers om in te werken is echt verre van ideaal.
Het verzoek is een financiële bijdrage voor het plafond, de muren en de vloer. De oude apparatuur
dient opgeruimd te worden, vloer egaliseren, vervangen van de kozijnen en nieuwe leidingen
aanleggen.
Wij besluiten om dit in delen te financieren. Wij hebben nu niet de financiële middelen om het totaal
project nu op te pakken.
De eerste resultaten zijn ons toegezonden en zien er zeer goed uit.

