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1. Maandag 22 februari
Na de bus te hebben voorzien van de nodige
proviand vertrekken wij om 7.35 uur vanaf de
Sionskerk, uitgezwaaid door het bestuur, enige
gastouders en natuurlijk onze familieleden.
Rond 9.00 uur is het tijd voor koffie met
zelfgebakken appeltaart. In de bus kunnen we
heet water tappen en hebben dus thee, koffie en
soep aan boord. Rond 10.00 uur passeren we de
grens met Duitsland en om 12.00 uur maken we
tijd voor een plaspauze en kunnen de chauffeurs
wisselen. Dan is het lunchtijd en worden er
broodjes gesmeerd en het door Margriet gebakken
rozijnbrood verorbert.
Plotseling komt er een politiewagen voor onze
bus rijden met het rechterportier open: we denken
dat we worden aangehouden, er misschien een
crimineel in de auto zit maar dit is niet het geval.
We stoppen en er blijkt iets op de weg te liggen
wat door de politie wordt verwijderd!
Om 13.30 uur passeren we de voormalig OostDuitse grenspost, waar nog een oude uitkijktoren
en enige oude huisjes staan. Polen rijden we om
16.00 uur binnen. Het valt mij op dat aan de
tweebaans weg alleen maar hotels, nightclubs en
restaurants liggen.
We komen om 18.00 uur in het hotel Sen in
Myszecin aan. Arie wordt hier zelfs nog herkend
van het vorige project! Alles is volgens schema
verlopen en we hebben een goede busreis gehad.
In het hotel gaan we genieten van een lekkere
maaltijd: schnitzel met een gebakken ei, broccoli
en patat. De bediening is hier erg vriendelijk.
We drinken nog een kopje koffie en gaan
vervolgens naar bed.

2. Dinsdag 23 februari
Na een goed ontbijt vertrekken we om 8.30 uur. In de
bus worden de tassen voorzien van de namen van de
kinderen in het Russisch en Nederlands. Er worden
cadeautjes ingepakt: een auto voor de jongens en een
kleine barbie voor de meisjes. Angelina, een van de
gastkinderen, is namelijk zondag jarig en zij mag
uitdelen.
Er wordt om 12.00 uur gewisseld door Bas en Piet en
we strekken even onze benen bij een benzinepomp.
Bas haalt hier nog een heerlijke braadworst. Het
zonnetje schijnt en is het zo’n 11 graden, prima
temperatuur.
Voor ons verschijnt Warschau, waar we dwars door
heen rijden. Een drukke stad waar veel te zien is,
onder andere de toren die ook wel suikertaart wordt
genoemd.
In Polen ligt nog een goed pak sneeuw en is het mooi
om te zien. Hoe dichter bij de grens van Belarus hoe
meer borden we tegenkomen in het Russisch. Ik doe
pogingen dit te lezen. Moeilijke taal.
Om 16.30 uur komen we aan bij de grens: de
beambte bezoekt de bus, kijkt in de paspoorten en
loopt langs. Hij gaat vervolgens met de paspoorten de
bus weer uit. Hij komt weer terug en checkt de luiken
van de bus. Bas, de chauffeur moet een kamertje in
met de papieren van de bus, Arie en Margriet blijven
buiten. De achterblijvers in de bus wachten vol
spanning af: dit is een aparte ervaring.
We zien Margriet bellen, maar weten niet met wie.
Zal alles in orde zijn? Uiteindelijk is alles goed, de
verzekeringsbewijsjes zijn gekocht en kunnen we de
reis vervolgen. Op de één of andere manier voelt het
als een soort overwinning!
We rijden om 19.30 uur Belarus binnen (is nieuwe
tijd, de klok gaat 1 uur vooruit) en
hebben er dus 2 uur over gedaan. Voor de ervaren
reizigers onder ons niet zo lang, maar ik vond het
toch een hele tijd en heel indrukwekkend.
In de lobby van het Intourist hotel te Brest staat Olga, de tolk, al op ons te wachten.
We stellen ons allemaal aan haar voor; Olga is heel vriendelijk en spontaan.

’s Avonds smaakvol gegeten in een mooi restaurant: Jules Vernes. Het was heerlijk door de
straten van Brest naar het restaurant te lopen. Na het eten nog koffie gedronken in het hotel en
we gingen om 24.00 slapen.

3. Woensdag 24 februari
Na wat inkopen te hebben gedaan in een warenhuis in
Brest vervolgen wij de reis om 10.00 uur. Onderweg
kijken we naar de DVD van Anna Karina en luisteren
naar muziek.
Het zonnetje breekt door en ik kijk naar het uitgestrekte
witte landschap van Belarus.
Wit-Rusland doet zijn naam eer aan: er ligt in heel
Belarus een dik pak sneeuw.
De tweebaans weg is op veel plekken heel hobbelig en er
vliegt regelmatig een keukenrol om je oren.
We stoppen voor een plaspauze bij een soort koffiehuis.
Olga informeert waar het toilet is. Deze blijkt hier achter
te liggen. Uiteindelijk is het een houten hutje in het bos,
bij het openen van de deur zie ik een houten plank met
viezigheid verschijnen, 10 keer zo erg als een Frans
hangtoilet. We moeten er met zijn allen hartelijk om
lachen en gaan om beurten gehurkt naar het toilet. Door
de dikke laag sneeuw lopen we, nog nalachend, terug
naar de bus.
Het is werkelijk 1 lange rechte weg, op de Tom-Tom zie
je ook maar 1 streepje.
Vlak voor Bronnitsa vragen wij de weg aan een
mevrouw: zij stapt resoluut de bus in en heeft
waarschijnlijk nog nooit zo’n luxe lift gehad. Als Arie
uitlegt dat wij uit Nederland komen blijkt ze het project
te kennen. Er gaat een neefje van haar mee. Voorzien van
enkele cadeautjes verlaat ze later de bus.
Om 18.00 komen we aan in Bronnitsa: van verre zie je
het licht in de school al branden en worden we hartelijk
verwelkomd door enkele leraressen en moeders.
We gaan de school in en krijgen meteen een rondleiding in het
museum. De school zit vol vochtvlekken en de ramen zitten vol
plakband. Toch knap dat men er nog wat van wil maken, de plafonds
hebben mooie beschilderingen en ook wordt de gang opgefleurd met
blauwe bloembakken. Ik ben er erg van onder de indruk. Vervolgens
gaan we naar beneden naar de kantine waar een tafel gedekt staat met
veel eten. Ook wodka en champagne ontbreken niet. Hier proberen we
met wat Russische woorden en gebaren met elkaar te communiceren,
het is heel gezellig en heel gastvrij. We horen ook waar onze
slaapplaatsen zijn: Bas en Piet vinden onderdak bij een gastgezin,

Marieke en Margriet logeren samen bij een ander
gezin, Arie slaapt bij Nicolaï en Ljena en Xandra en
ik mogen naar Ljena en Viktor. Van al deze gezinnen
gaat een kind naar Nederland.
Bij het gastgezin aangekomen blijkt dat het voor de
maatstaven daar redelijk luxe is: we hebben een toilet
met bril en de badkamer heeft zelfs een emmer warm
water (wordt door een dompelaar warm gemaakt). Het
gezin is enorm gastvrij en heel hartelijk. Ljena maakt
zich zorgen om de reis en is hierover best nerveus.
Wat kan ik dat goed begrijpen!
Na nog koffie te hebben gedronken zoeken we ons
bed op, wat een enerverende dag.

4. Donderdag 25 februari
In de ochtend kopen Xandra en ik
chocoladerepen bij de plaatselijke kiosk. Heel
wat anders dan onze supermarkt.
Om 10 uur verzamelen wij bij school en
wisselen onze ervaringen uit. De één heeft een
toilet, de ander een gat in de grond. Ook het
ontbijt verschilt, de één krijgt brood met kaas en
de ander mag vlees, aardappelpuree en wodka
nuttigen!
Er moeten nog wat formaliteiten geregeld
worden op school: paspoorten inscannen. Helaas
werkt de computer niet helemaal mee.
Voor de kinderen die niet konden komen zijn er
dozen met cadeaus: aandoenlijk om te zien hoe
blij ze hier mee zijn en hoe jammer is het dat
deze kinderen niet mogen komen.
Om 12.00 uur is de bijeenkomst voor de ouders:
wat een spannend moment.
Er wordt verteld wat wij gaan doen met de
kinderen en dat wij goed voor ze zullen zorgen,
dat de tas niet te vol moet worden gepakt en dat
wij zaterdag om 7.00 uur zullen vertrekken.
De enveloppen worden uitgedeeld met de foto’s
en omschrijving van de gastgezinnen waar de
kinderen komen. Ouders en kinderen kijken naar
de foto en lezen aandachtig het verhaal.
Ik kom ogen tekort. De kinderen krijgen de tas
mee en wordt er nog een foto gemaakt.
Wij krijgen een lunch aangeboden op school. Er
moeten nog papieren in orde gemaakt worden
voor de bus, we vertrekken naar de politie met
ook Valentina, de directrice van school. Al met al
duurt dit zo’n 3 uur: van het bureau moeten we
naar de garage om de bus te keuren, dan weer
terug naar de politie en daar bleek weer iets te
zijn met een handtekening van een ouder! De
vader zit in de gevangenis. De politie belt daar
naartoe en het komt gelukkig in orde. Vervolgens
naar het gemeentehuis, wat er prachtig uitziet en waar een groot beeld van Lenin staat.

We eten bij onze eigen gastgezinnen. Xandra en
ik gaan nog op bezoek bij de ouders van mijn
gastkind Lisa en daarna nemen we nog een kijkje
in het huis waar Bas en Piet verblijven.
Daar is nl. een banja (soort sauna) en hebben
Arie, Bas, Piet, Olga, Svetlana en Valentina daar
heerlijk genoten en voelen zich als herboren. Ook
daar ontbrak de wodka, champagne en de gedekte
tafel niet. Uiteindelijk hebben Xandra en ik 3 keer
gegeten.
Rond de klok van 23.30 gaan we huiswaarts en
zoeken ons bed op. Ik heb veel indrukken te
verwerken.

5. Vrijdag 26 februari
Onze gastmoeder Ljena is druk aan het bellen: er zijn
problemen met de dokter. Wat wij van haar begrijpen
is dat eerst de dokter niet werkt, dan de dokter wel
werkt maar er iets is aan de knie van 1 van de
kinderen. Ze kijkt ongerust maar we kunnen er nu
niets aan doen.
We melden het aan Olga en Valentina op school, alles
blijkt in de middag gelukkig in orde.
De kinderen zijn 2 maanden geleden door 7 artsen
onderzocht, en moeten vlak voor vertrek nogmaals
naar de dokter.
Vandaag staat een dag Gomel op de agenda. Xandra
en ik gaan weer langs bij de kiosk om wederom
chocola te kopen. Xandra kijkt nog even in de kiosk
en vraagt naar mandarijnen.
De mevrouw blijft pakken, een tas vol. Ik sta klaar
met mijn roebels om te betalen.
Ze wil dit echt niet aanpakken, hoe ik ook aandring.
Als klap op de vuurpijl krijgen we nog appels en
sinaasappels mee. Wat een schat! Ze wordt beloond
met een cadeau uit Holland en ze wil ons weer een
pak sap geven. Vol ongeloof lopen we naar bus.
In Gomel bezoeken we de kerk en het paleis van
Rumiantev-Paskevich. Vandaag blijkt het een
vrouwendag te zijn in Gomel, ter ere van de sterfdag
van de mevrouw Paskevich, de laatste eigenaresse van
het Paleis. Het paleis ziet er heel mooi en goed
onderhouden uit.
We krijgen een rondleiding in het Russisch en Olga
vertaalt.
Rond 14.00 uur gaan we richting winkels: we willen nog
wat Dvd’s en boeken kopen.
We gaan eerst op de 11e etage lunchen. Om daar te komen
moeten we eerst in een superkleine lift. Het resultaat mag
er zijn, dit is echt een authentieke Sovjet lunchroom. We
eten met 8 personen voor 5 euro! We gaan inkopen doen.
Wat is de stad een verschil met het platteland.

Thuis gekomen krijgen wij van Ljena een
lief Belarus cadeau. Uit naam van de
stichting ontvangen alle gastgezinnen een
leuk Hollands cadeau, een dienblad met
mokken en een bewaardoos. Ljena is er
erg blij mee.
Xandra en ik brengen dit cadeau ook naar
Svetlana, de juf die meegaat naar
Nederland en waar Olga verblijft. We
schrikken van haar huis. Via modder en
een plank moeten we omhoog het
trappenhuis in en deze ruikt onfris. Wat
een armoede.
We worden hartelijk door Svetlane ontvangen en we krijgen een dikke pakkerd voor het
cadeau. Ik ben een beetje ontdaan. We kunnen de aangeboden champagne niet afslaan en gaan
in de keuken zitten waar hier een daar een emmer staat voor de lekkage.
We eten ieder bij het eigen gezin en gaan om 18.00 uur naar de bus omdat deze al wordt
geladen met de tassen van de kinderen.
Ik loop langs de bus en mijn oog valt op een vrouw op een fiets: onze mevrouw van de kiosk.
In haar handen heeft ze 2 volle tassen, voor ons. Ongelooflijk! Er zitten mandarijnen,
chocolade en zelfs champagne in. Wat een lieverd.
Terug bij ons gezin komt een vriendin op bezoek: ze komt een cadeautje brengen voor de
familie die haar zoon van 6 als gastkind zou opvangen maar helaas niet mee mocht vanwege
de autoriteiten. Haar dochter is ooit in Leimuiden geweest, dus ze is bekend met het project.
Wat zijn de mensen toch gul en gastvrij.
Wij gaan op tijd slapen, want morgen wekt Ljena ons om 5.30 uur.

6. Zaterdag 27 februari
’s Ochtends bij de bus aangekomen krijg ik
meteen een dikke knuffel van oma. Ik vind het
best emotioneel, zie hier en daar betraande
gezichten. We zeggen iedereen gedag en krijgen
een grote pakkerd van de gastfamilies. Het is
gelukt, alle papieren, stempels, paspoorten, visa
zijn in orde en we vertrekken om 7.00 uur met
een volle bus met 23 kinderen!
De kinderen met wagenziekte gaan voorin de
bus. De kinderen zijn lief aan laten zich de
wicky’s en brood goed smaken. De in Belarus
aangeschafte films worden bekeken en dit is
zeker geen miskoop. Er worden kleurplaten en
kleurtjes uitgedeeld en de kids gaan hier rustig
mee aan de slag.
Rond 15.00 uur passeren we de grens en dit
duurt totaal ruim een uur. Dat valt gelukkig mee.
De kinderen zitten met de paspoorten en visa in
de handen als we de grens overgaan.
Wat een mooi gezicht. De beambte komt de bus
in met een computer aan zijn pols, de paspoorten
worden gechecked. Uiteindelijk hoor ik van Olga
dat de computer er halverwege mee stopt.
We worden door de Poolse politie aangehouden,
we blijken iets te hard gereden te hebben wat een
bekeuring oplevert van 50 euro.
Om 19.00 komen we aan in Debie Wielke en
staat het echtpaar Gustav en Maria ons al op te
wachten. Schoenen uit, kamers verdelen en
direct aan tafel. Het loopt hier als een geoliede
machine. Heel professioneel en gastvrij. We
hebben met zijn allen heerlijk gegeten en het
verbaast mij hoe goed de kinderen het zich laten
smaken.
Nog even de onderleggers in de bedden gedaan,
tanden poetsen en de kinderen gingen zoet
slapen. Ze waren natuurlijk moe van de reis en
van al die indrukken. Sommigen gingen met
maillot en al in bed.

Daarna tijd om de bus weer fatsoenlijk te krijgen,
doekje erover, vegen en toilet schoonmaken.
Morgen is Angelina jarig en wordt zij 8 jaar. De
bus wordt feestelijk versierd met slingers. Ziet er
goed uit.
Wij hebben nog heerlijk bij de kachel gezeten en
een drankje gedronken. Daarna lekker gaan slapen.

7. Zondag 28 februari
Om 6.15 uur hoor ik de kinderen al rennen door de
jeugdherberg. Lekker vroeg, maar we zitten natuurlijk met het
uur tijdsverschil!
Olga gaat in een ruimte spelletjes doen met de kinderen. Dan
krijgt Angelina haar verjaardagscadeau van Xandra: een
prachtige verjaardagsbarbie waar zij reuzeblij mee is. Er wordt
natuurlijk ook gezongen. Daarna lekker ontbijten. Heerlijk
gebakken eitjes en de kids krijgen cornflakes en vervolgens
een gebakken worst, dat gaat er wel in.
Om 9.45 stoppen we bij een grote Tesco supermarkt voor
inkopen en een plaspauze.
Pakjes drinken, snoep en broodjes worden aangeschaft.
Om 12.00 worden de broodjes buiten opgegeten, het is
heerlijk weer en de zon schijnt volop.
De bus weer in en nu is het tijd voor spelletjes: er
wordt gekaart, memory en andere spelletjes gespeeld.
Rond 17.45 komen we aan bij de jeugdherberg
Bremsdorf/Schaubetal. We slapen met zijn allen in een groot huis. Wat ziet dit er prachtig uit
en wat ligt dit mooi. Helaas is er geen tijd meer om de
kinderen hier te laten spelen, het eten staat al klaar. Een
heerlijk buffet en we laten het allemaal goed smaken. Na het
eten gaan we terug naar het huis waar Angelina mag uitdelen:
ze straalt en de kinderen vinden het geweldig.
De bedden worden opgemaakt en de kinderen gaan onder de
douche. Vinden ze heerlijk en per persoon begeleiden we een
kamer met 4 kinderen.
Wij hebben beneden nog wat gedronken en toen op naar het
stapelbed.

8. Maandag 1 maart
In de ochtend waren de kinderen al aangekleed en hebben
we lekker ontbeten. Rond 8.30 vetrok de bus. Helaas met
regen. De kinderen kijken hun ogen uit, zien een helikopter,
windmolens en zijn erg onder de indruk. Ondertussen
worden er spelletjes gedaan, wordt er Nederlands geleerd
en om 13.00 weer buiten broodjes gegeten. Inmiddels laat
de zon zich zien.
De kinderen zijn lief, zo nu en dan moeten ze tot de orde
worden geroepen als ze de riem niet om hebben. Maar geen
riem, geen pepermuntjes!
Daarna nog een video gekeken. Rond 17.00 uur wordt er
door Schiphol gereden, wat kijken de kinderen hun ogen uit.
Weten niet waar te kijken, links, rechts…
Ze krijgen nu een formulier met een foto van het gastgezin
en de omschrijving. Ze lezen dit aandachtig door. Allemaal
heel spannend.
We komen om 18.15 uur bij de Bron aan: de bagage wordt
uitgeladen en wij gaan de bus uit.
In de zaal zie ik de gespannen gezichten van de gastouders.
Ik voeg me bij mijn familie, heerlijk om ze weer terug te
zien. Mijn hoofd loopt over, wat een indrukwekkende week.
De gastkinderen worden verwelkomd en gaan naar de
gastouders.
De tassen worden gepakt en we gaan naar huis. Ik ben nu in
het rijke bezit van 4 kinderen.
Medereizigers: bedankt voor de speciale en bijzondere
week. Ik zal hier nog vaak aan terugdenken. Speciale dank
aan Bas en Piet voor het veilig brengen naar Nederland.

Paka Belarus; land met lieve mensen!

Marja Oudshoorn

