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Erna de Moedt, Pim Teeuwisse, Edward Pison

Maandag 20 mei 2013: Vertrek naar Minsk

Na alweer enkele maanden bezig te zijn met het bepalen van de schoolkeuze en het leggen van de
noodzakelijke contacten vloog de Boeing van Belavia, uitgezwaaid door directeur Nicolai, met Erna de
Moedt, Pim Teeuwisse en Edward Pison naar Minsk International Airport. Een man met een bordje ‘Pim
Teeuw’ stond te wachten in de enorme aankomsthal. Nadat de horde van de noodzakelijke plichtplegingen bij de douane was genomen inclusief het afsluiten van de onvermijdelijke maar tevens onnuttige
“ziektekostenvervoerverzekering”. Het weer was 10 graden warmer dan bij het vertrek in Nederland. Met
enig leedvermaak werd dit hardop geuit, maar dat werd door de weergoden gehoord en beantwoord. Enorme regen- en hagelbuien die zelfs Wit-Russen soms
te gortig werden en hun auto prompt lieten stoppen in de vluchtstrook, was het
gevolg. De Volkswagen Jetta Station reed op de achterlichten van de voorganger
de M2 af tot voorbij het speelgoedje van Loekasjenko: ‘de Bibliotheek’. De enorme bouwput voor een luxe woonwijk met XXL-winkels was sinds vorig jaar niet
echt gevorderd maar belemmerde inmiddels wel het gezicht naar de weg naar
het Hotel annex ,klooster, die Hope For The Future had gereserveerd.

Het inslaan van roebels had hoge prioriteit. Het pinapparaat in de buurt was bij het busstation. De kortste
weg daar naar toe bleek toch echt de langste weg te zijn; de bouwput strooide roet in het eten. De weg
werd versperd door hoge hekwerken om nu al gelijk de eerste dag de Hollander uit te gaan hangen was
wat overdreven. Het werd een wandeling van 2 kilometer naar het busstation. Meer dan 2500000 roebels
(220 eur) zat er niet meer in: prutsers. Vanavond in de stad de rest dan maar. Het winkelcentrum met

winkels zoals het Porsche-centre Minsk, JOOP! en Hugo Boss trok niet echt de gemiddelde Wit Rus. Het
was uitgestorven. Onverrichter zake kon hetzelfde eind weer teruggelopen
worden.
‘s Avonds was er een overleg gepland met Hope for the Future: Olga,
Andre en Michael. Telefonisch werd dit nog even voor alle zekerheid afgestemd en dat was maar goed ook...Michael was het min of meer vergeten:
het blijven Russen. Andre werd met zijn bekende blauwe busje opgetrommeld om als chauffeur te fungeren voor een bezoek aan het 5-sterren
restaurant ‘de foxhol’. Onder genot van een heerlijk biertje, steak en draniki werden de plannen voor 2014 doorgenomen. Nogmaals werd bevestigd
dat de manier van werken door de Stichting op instemming kon rekenen
van HFTF. Michael zegde toe dat HFTF ook voor 2014 graag met de
Stichting wil samenwerken en zal zorgdragen voor het benodigde papierwerk, vergunningen en contacten met de schooldirecteuren.
Wederom lopend werd opgetrokken naar het metrostation bij de Bibliotheek. Daar stonden Katya en Sofya, vrienden van Pim, te wachten. Na
betaling van 8500 roebels (75 cent) werd toegang verkregen tot de metro
voor een avondje ‘Minsk by night’..
Erna was onder de indruk van het
metrostation en fotografeerde er
lustig op los totdat een Pipo in uniform met een pet in 60-graden op
zijn hoofd dit ten strengste verbood.
Gelukkig was het Russisch van Erna veel beter dan zijn Nederlands
en met de belofte dat dit nooit meer zou gebeuren was het probleem
snel verholpen. Dan maar foto’s maken via de iPhone onder het
mom van ‘mail lezen’; je wil toch wat?

Minsk by Night liet een echte grote OostEuropese stad zien met megalomaan grote gebouwen en pleinen waar opmerkelijk weinig mensen over straat liepen. Nu wonen er ‘maar’ 1,9 miljoen inwoners in
deze stad op een totale populatie van 9 miljoen en het was maandagavond, maar
dan nog.¶.
Langs bekende plekken gelopen te hebben zoals het plein van de revolutie, vrijheidsplein, KGB-hoofdkwartier en het onafhankelijkheidsplein werd er gestopt bij
een van de kleinste cafés van Minsk. Op slag van sluitingstijd werd er heerlijke
koffie genuttigd. De eigenaresse kon daarna opnieuw haar apparaat schoonmaken: lastig die toeristen.
Hoewel het weer prima en veel warmer was dan in Nederland koelde het ook in
Minsk af. Na weer een wandeling terug vanaf de metro naar het hotel slopen we naar de hotelkamer.
Gelukkig weten de Wit-Russen wat stoken is want de temperatuur in de kamers waren tot grote hoogte
gestegen. De ramen gingen wijd open en de eerste nacht in Belarus kon beginnen. Morgen en overmorgen staan in het teken van ontmoetingen met oude bekenden: wie zullen we gaan zien?

Dinsdag 21 mei 2013: Bronnitsa en Buda Lusjevskaja

Na niet voor iedereen een prima nachtrust, werd Minsk na het ontbijt met de auto verlaten om weg te
gaan naar Buda Lusjevskaja. Katya en Sofya maakten inmiddels ook deel uit van het gezelschap. De
weg M4/M5 van Minsk naar Gomel wordt in zijn geheel verbreed. Dat is maar goed ook, want er is veel
vrachtverkeer en de kwaliteit van het asfalt is niet om over naar huis te schrijven (of juist wel). Het stuk is
maar 250 kilometer lang en er wordt op verschillende plekken aan gewerkt dus er de vorderingen zullen
wel enige tijd gaan duren.
Na dwars door Babrutshk heen gereden te hebben zou er na Zlobin een truckers cafe zijn om iets te gaan
eten. Dat cafe werd niet gevonden, wel de afslag naar Buda-Kaschelevo. Op zich was dat een memorabel punt; dit is de voorgaande jaren nog nooit gevonden. Na 3,5 uur werd de auto geparkeerd voor het
hotel waar Pim en Sofya zouden logeren. De renovatie van het hotel was t.o.v. vorig jaar opgeschoten,
maar om nu te zeggen dat het de allure had van een hotel....als het bed maar goed is en de douche
warm water geeft...Van lekker chillen in de lounge, was dit jaar nog geen sprake simpelweg omdat deze
nog in deplorabele staat verkeerde. Overigens bleken er nu wel 4 kamers gerestaureerd te zijn. Waarschijnlijk was het geld hiermee op. Dat kon geconcludeerd worden uit het feit dat het bordje "uitgang" met
de hand getekend en ingekleurd was.
In een lokaal ‘restaurant’ werd er geluncht. Dit bestond uit 15 ribbelfrietjes met een worstje waarvan de
kleur van binnen en van buiten hetzelfde was. We zijn er niet ziek van geworden bleek later. Een bezoekje aan de plaatselijke vaste markt maakte duidelijk dat de meegenomen/gesmokkelde zaden voor planten
en groenten voor Ljudmilla daar in vele soorten en vele malen goedkoper ook verkregen kon worden. Een
illusie armer werd de reis voortgezet naar Lipiniichi en Bronnitsa.
In Lipiniichi liep Ilja (2012), uiteraard in colbert, langs de weg.In Bronnitsa werd de auto geparkeerd voor
het huis van Karina (2010/fam. Pison). Karina was naar een school-cultuurwedstrijd in Gomel. Mama
Karina was overdonderd door het plotselinge bezoek en verkleedde
zich snel. Na een kop koffie werd afscheid genomen. Twee huizen verderop stond het huis van Anna (2012/fam. van Tol) en Dascha. Dascha
was thuis en Anja zat op nog school. Op de slaapkamer van Anja werd
het pakketje van de fam. Tol achtergelaten. Onderweg liepen we Anna
(2010/ fam. Vrugt) tegen het lijf. Weer verder lopend stond het huis van
Dasha (2010/Fam. van Rij). Gelukkig was ze thuis zodat de brief persoonlijk aan haar af gegeven kon worden. Met een ‘doei’, ‘dank je wel’,
‘OK’, en ‘ja’ liet Anja blijken dat ze de Nederlandse taal nog niet geheel
verleerd was.
Teruglopend naar de auto viel een jongetje op die een beetje verveeld

in zijn eentje aan het spelen was: Sascha (2010/ fam. Verschuur). Ook hier natuurlijk een korte ontmoeting met een fotomomentje.
De auto werd voor de school geparkeerd: kijken of
er iemand aanwezig was. Je weet maar nooit.. Het
raam stond open van een klas en direct werden
we gespot door de aanwezige kinderen waaronder
Paulina, Anja en Ira (allen 2012), Diana, Angelina,
‘kleine’ Katya. (allen 2010). De juf liet alle kinderen
naar buiten komen voor een groepsfoto. Wat een
geweldig moment om zoveel kinderen van het
project 2010/2012 tegelijkertijd te zien! Ter plaatse werd de post overhandigd aan de kinderen.
Omdat er niet voor ieder kind iets was om te geven, werd het idee ter plaatse geboren om voortaan op pad te gaan met een zak kleine 1 euro
cadeautjes, om kinderen zonder post ook iets mee te kunnen geven.
Teleurstelling bij het niet krijgen van post was toch wel van gezichtjes af te lezen!!
Na de nodige paparazzimomenten werd Bronnitsa verlaten om naar de
school van Ljudmilla in Buda Ljusjevskaja (2012) te gaan. Ljudmilla was
op haar paasbest gekleed want de kans bestond dat de inspecteur
langs zou komen. De inspecteur waren wij in deze. De ontvangst was
weer in de bekende directeurskamer waar de nieuwe printer, geschonken bij het afscheid in 2012, keurig was geïnstalleerd en waar het schilderij van Loekasjenko was vervangen door een bekende Russische
leerpsycholoog waarvan de naam ons spontaan niet is bij gebleven.
Pim vertelde nogmaals het standpunt van de Stichting om voor 2014 te
kiezen voor een ander dorp. Ljudmilla begreep dat, maar hoopt dat de
toezegging om misschien in 2016 terug te komen bewaarheid zou worden.
Erna kreeg als collega schooldirecteur van Ljudmilla een rondleiding
door de school. Goed was te zien dat Ljudmilla en Sergei samen met de
docenten proberen het gebouw met de beperkte middelen die ze vanuit
de overheid krijgen te onderhouden. Het contrast met een ‘nieuwe’
school in Den Haag Ypenburg is echter enorm!
Katya (2010/Ellen Verschuur) kwam ons in school bezoeken en bracht
pakjes mee voor Ellen en Pim. Dachten we net de koffer leeg gespeeld
te hebben met ‘post’.¶
In het huis van Ljudmilla en Sergei zou worden gegeten. De ‘tweeling Alena en Jaroslav’ (2012/fam. Kortman en Verhagen) met hun
oudere zus Valerie Viktoria (met kind) en mama kwamen hier ook
naar toe. Ook hier uitwisseling van cadeaus en brieven en de nodige fotomomenten. Al snel bleek dat de koffers niet leeg naar huis
zouden gaan: vierkanter stenen huisjes, 3 potten, vazen, chocoladedozen.¶
Na een ‘tussendoortje’ met wodka en champagne vertrokken zij.
Pim ging met Sofya en Katya terug naar Buda-Kaschelevo om aldaar een druk programma af te werken. Erna en Edward schoven
aan voor een forse maaltijd met wodka en cognac...
In de avond kreeg Erna de 3 varkens van Ljudmilla te zien alsmede de hond. De hond zat aan een ketting
en had daardoor een habitat van 1,5 meter.
Edward kreeg schietles van Sergei op de deur van de stal waarachter de 3 varkens zaten...

Later op de avond kwam de zelfgestookte wodka van Ljudmilla op tafel waarin een bever nier
dreef....goed voor allerlei kwalen aldus Wit-Russische overlevering...
Naast de gezelligheid kwam ook het sociale en economische leven aan
bod. Het was enerzijds hartverwarmend, maar anderzijds triest te moeten horen dat Ljudmilla alle zeilen moet bijzetten om het hoofd boven
water te houden voor haarzelf, de school en ‘haar’ kinderen. Het ontbreekt haar veelal aan de middelen om het de kinderen naar de zin te
maken of heen deel te kunnen laten nemen aan activiteiten in de regio.
Namens de Stichting werd er geld gegeven voor de aanschaf van 3
grote 4-persoonstenten. Hierdoor kunnen ook de kinderen uit de school
van Ljudmilla voortaan mee op schoolkamp in het bos. De avond werd
besloten met het toetje, maroshenaja!!!
Erna werd ‘s avonds laat door Ljudmilla vriendelijk doch dringend verzocht een douche te gaan nemen in
de banja en zich voor het slapen te hullen in een door Ljudmilla nieuw gekocht nachthemd. Edward
mocht gaan slapen in het bed van Ljudmilla en Sergei. Zijzelf sliepen op de divan. Hoe warm deze mensen, die toch onder zulke barre omstandigheden leven, naar ons gasten uit Holland zijn, is bijna niet te
bevatten.

Woensdag 22 mei 2013: Pitch en Rog

Pim en Sofya waren nog net op tijd voor het ontbijt bestaande uit heerlijke blini’s met de appeljam van
Ljudmilla en natuurlijk .... maroshenaja!!
Op school van Ljudmilla had zij in de klas alle kinderen van het project 2012 verzameld. Erg leuk om al
die blije gezichten te zien. Ljudmilla had de kinderen gevraagd om ook eventueel post mee te geven voor
de gastgezinnen. Naast brieven werden er ook de nodige pakjes weer ingezameld. De koffers kreunden
nu al bij het idee dat het straks allemaal terug naar Nederland moet. Ook hier paparazzimomenten en het
uitdelen van de post.
Na uitgebreid afscheid genomen te hebben van Ljudmilla en Sergei ging de
rondreis verder naar Ptitch en Rog (2002 en 2008). Een tussenstop werd gemaakt in Gogla waar Nastja (2012/fam. Pison) ‘tijdelijk’ woont. Het was goed te
zien dat Nastja blij was met haar pakketje en om Edward weer te ontmoeten.
De weg vanuit het dorpje naar de hoofdweg (P38) was een belevenis op zich.
De doorgaande route op de kaart was in werkelijkheid niet meer dan een veredeld zandpad die in de Parijs-Dakar rally niet zou misstaan. Gelukkig valt de
Volkswagen Jetta als huurauto in de categorie tractoren en 4x4 aangedreven
auto’s dus werd de auto daar met succes op getest.

Ptitch was makkelijk te vinden. Er
was in de afgelopen 4 jaar aan de omgeving
en straatbeeld weinig veranderd. De auto
werd geparkeerd
voor de school die ook in de laatste 5 jaar
geen zichtbare veranderingen had ondergaan. Als brutale Nederlanders werd direct
de directeurskamer opgezocht. Daar zat
nog steeds dezelfde vriendelijke goedlachse directeur van 2008 die toen ook niet altijd even aardig en
vriendelijk haar medewerking heeft gegeven. Zij wist niet het adres van haar medewerker: juf ‘Natalja’
(2008/fam. de Moedt). Onverrichter zaken werd de school verlaten en lopend met een stapel post onder
de arm werd het dorp in gegaan. Zo groot is Ptitch toch niet?

Toch bleek 5 jaar afwezigheid een lange tijd: alle huizen leken ook elkaar. In het dorp op zoek naar de
huizen van de kinderen sprak Pim een jong stel aan die net met de auto wilden vertrekken. Bij de vraag
naar het adres van Dima (2008/Xandra) moest Pim in de auto stappen en werd hij naar het huis gebracht.
Erna, Edward en Sofya lopend achterlatend. Gelukkig was het maar een klein dorpje’.¶
Daarna fungeerde Dima prima als gids en werden de huizen van Erik (2008, fam. Pison), en Anna (2008/
Fam. De Roy) snel gevonden. Door een redelijk beschonken moeder van Anna werd al sjorrend aan de
arm van Erna, gevraagd binnen te komen. Vriendelijk hebben is dit
geweigerd, en wist Erna zich aan het gesjord te onttrekken. Daarna
gingen we op zoek naar Zhenya (2008/Ellen Verschuur). Dima wist
hem te spotten en de post werd overhandigd. In een flits passeerde
ons zonder ons ogenschijnlijk te herkennen Olga (2008/fam. Westmaas) voorbij. Achteraf nog steeds ‘stom’ dat zij niet door ons ook
direct werd herkend en dus kon worden aangesproken. Op de wandeling door het dorp werd ook toevallig het huis van Anna
(2008/fam. Portegies) gepasseerd.
De ouders van Zjenja wisten het
adres van Natalja. In zijn auto
reed vader in een fors vaartje voorop.. Aangekomen bij het huis was
duidelijk te merken dat er op bezoek gerekend was: er stond een fors
gevulde dis klaar inclusief Borstj (eindelijk!). Dima, haar zoon, had in
Gomel gezorgd voor cadeautjes voor Erna en Michel. Een eten zonder wodka is voor een Wit-Rus geen eten en Erna kon toch als belangrijkste gast toch niet weigeren? In no-time zaten er daardoor 2
glaasjes achter de
dodna (knoopsgaten). Leuk detail nog dat Natalja haar nieuwe, 3 maanden oude herder pup, vernoemd heeft naar Lara, de
herder van Erna en Michel in Alphen.
Na een ervaringsbezoek van Erna aan de buiten-WC
reden we door naar Rog. Kirril (2008/fam. de Bruijn)
troffen we op de fiets aan. Als een echte Hollander fietste hij weer met de post onder de arm verder. Vervolgens
werd de post bezorgd bij Anna (2008/ Annemarie van
Rij).
Erna was haar zonnebril vergeten dus we konden weer
terug naar het huis van Natalja. Ook gaven we de post
af voor Stas (2008/Fam Verhagen). Inmiddels waren daar nieuwe mensen aan de dis aangeschoven die

verder gingen met de maaltijd die wij net hadden verlaten. Nu zat oma en de schoondochter wel aan tafel. Met de zonnebril weer in bezit werd de route vervolgd naar Zjitkovitchi.

In deze typische sfeerloze Wit-Russische ‘stad’ stond een groot
dito hotel.
Wij denken dat we de eerste buitenlandse gasten in jaren waren.
Op de incheck-briefjes was weinig meer dan Russisch te herkennen en de receptionisten hadden ook een beperkte woordenschat. Ook hier weer veel formaliteiten (inclusief stempels)
en administratieve werkzaamheden zonder PC. De hotelkamers
waren echter netjes ingericht met hier en daar een los stopcontact, kapotte lamp of lekkende douchebak.
De temperatuur was inmiddels tot zomerse waarden opgelopen en het uitgebreide eten
bij juf ‘Natalja’ had voor volle magen gezorgd. In de bar naast het
hotel trakteerden we ons na 2 succesvolle dagen op petflessen
bier van een halve en hele liters. In het kort werden de belevenissen in de dorpen van de afgelopen 2 dagen besproken. Morgen
start een nieuwe fase van deze rondtoer waar het eigenlijk allemaal om is begonnen: het bezoek aan het nieuwe dorp / school.
Terug in het hotel werd op Russisch medegedeeld dat de lift ‘njet
robatta’ was. Traplopen naar de 4e en 5e etage was de enige
remedie: het blijven Russen.

Donderdag 23 mei 2013: Greben en Chervonov

Voor een enkeling was het een prima nacht. Door een tetterende TV bij de buren, zoemende muggen,
zware goederentreinen en een grasmaaiende man vanaf 5.30 uur was deze nacht voor velen ware een
nachtmerrie. In de ‘lounge’ wachtte de directeur van de school: Irina. Met haar gingen we naar een appartement van een collega alwaar wij een ontbijt kregen. Het appartement zag er prima uit. Haar man had
een baan in Rusland en dat was te zien aan de aankleding in de keuken.
Heerlijke blini’s en koffie later reden we naar Greben, 8 km buiten Zjitkovitchi. In een piepklein dorpje
stond aan de rand een schoolgebouwtje.

Het gebouw, voor kenners
iets groter dan Rog, was een
voormalig paardenstal die na
de 2e wereldoorlog is verbouwd tot school. De toenmalige directeuren hadden
tot 3 jaar geleden weinig
onderhoud hieraan gepleegd.
Het gebouw had nog geen
afvoer op riool of septic tank
en er was een buiten WC
gescheiden voor jongens en
meisjes.
De CV wordt gestookt op
hout. Dramatisch dat kinderen, op nauwelijks 2,5 uur
vliegen van Nederland, nog
onder deze omstandigheden
naar school moeten. Deze
school heeft onze hulp hard
nodig!
Toch ademde de school, ondanks de beperktheid in middelen, een hele warme sfeer uit; warmer dan de
kolossen in Bronnitsa en Buda Lusjevskaja.

De directeur had haar voorwerk goed gedaan. Men was duidelijk voorbereid op onze komst. Gedurende
de rondleiding kwamen veel van de 50 kinderen op de school de gang in om een glimp van ons op te
vangen. Erna speelde op de gang een balspel om namen te leren en al gauw werd duidelijk wie de potentiële ‘kandidaten’ voor het project van 2014 zijn. De sfeer was direct gezet!
De lokalen zagen er verzorgd uit. Tegelijkertijd was ook duidelijk dat
sommige lokalen het niveau van een bezemkast nauwelijks ontstegen.
Schrijnend was het gymlokaal dat naast het kleine oppervlakte over
geen materialen kon beschikken. Hier valt dus nog veel werk te
verrichten.
In de school was ook een keuken aanwezig voor de warme maaltijd
die om 10.45 werd ‘uitgeserveerd\. Althans, wat voor een keuken
moest doorgaan. Gevaar voor kortsluiting ligt in het gehele pand op
de loer. Veiligheid, Arbowetten, ontruimingsplannen/oefeningen etc.
zijn daar 'ver van mijn bed show'.
In de directeurskamer werd het gesprek met de directeur gevoerd
over de missie van onze Stichting, de opbouw van het 8-weeks
verblijf in Nederland en de noodzakelijke randvoorwaarden zoals
toestemming van de ouders, papieren, leeftijdsklasse etc. De docent Engels, en beoogd tolk voor het project 2014 werd getest op
haar ‘tolkenniveau’.
Gelukkig kon aan de hand van de meegenomen lijst met namen en
geboortedatum van de kinderen het één en ander worden toegelicht en besloten. Aan de hand van deze lijst kwam er tot een totaal
van 12 kinderen en 6 ‘twijfelgevallen’ (te jong?’) voor het project
2014. De directeur weet dat zij en HFTF gaan bepalen wie er uiteindelijk naar Nederland ‘mogen’. Zij weet dat de kinderen van
haar school voorrang hebben en dat de groep wordt aangevuld met kinderen uit Chervonov. De video op
de I-Phone tenslotte gaf een prima beeld wat hen te wachten staat in 2014. Hierbij was ook de beoogde
docent aanwezig: een jonge vrouw en ongetrouwd..
Met een goed gevoel werd de school verlaten op weg naar de andere school in Chervonov.
Ook in Chervonov was de ontvangst door de directeur vriendelijk.
De rondleiding door de school liet een enorm gebouw voor wel 400
kinderen zien. Ook hier een bekend beeld van de Russische school:
groot, niet ARBO-proof, ongezellig en met achterstallig onderhoud.
Er was zelfs een inpandig 25 meter zwembad aanwezig, maar dat
was al jaren niet meer in gebruik vanwege de slechte waterkwaliteit.
De enorme bak deed nu dienst als opslagruimte. In heel de school
kwam het water uit de fles!
In de grote gymzaal stonden de ouderejaars leerlingen toch wel
nieuwsgierig naar ons te gluren. Sofya was jarig en ook één van de
leerlingen. Onze vlekkeloze vertolking van het Nederlands gezongen ‘Lang zal je leven’ viel in
goede aarde bij hen.
De directeur was tevens docent
‘kunst’ wat zijn weerslag had
op de school: een museum,
een groot handarbeidlokaal etc.
Met enige trots werd dit geshowd.

In de directeurskamer onder het toeziend oog van Loekasjenko werd het project toegelicht. Ook hier weer
expliciete aandacht voor de minimale leeftijd op 1-1-2014. Het blijft een lastig issue om dat duidelijk te
maken. De video op de I-Phone deed weer wonderen.
Na een lunch met heerlijke gurka-salat en wodka (ook op school!) reed de auto terug naar Greben voor
een wandeling door het dorp o.l.v. de directeur. Het dorp gaf een aanblik van armoede en weinig tot geen
sociale voorzieningen. Het project 2014 komt hier zeker van pas!

Bij enkele bewoners had de directeur gezorgd dat er kennis gemaakt kon worden met de kinderen/ouders. Deze huizen gaven gechargeerd eenzelfde beeld te zien als de huizen in de voorgaande
projecten: hout (met kieren), ramen met plastic ipv glas, talloze kleedjes op de vloer om de gaten (?) te
bedekken, wandkleden aan de muur, halfgevulde vitrinekasten, een loslopende kat met en zonder kittens,
zwangere moeder (of net geweest of binnenkort wordend), divans etc.
Onder hen een gezin waarvan de moeder ‘tegen’ het meesturen van haar kind was. Ter plaatse waren
we getuigen van de autoriteit van de directeur die haar duidelijk maakte dat wij als Stichting het beste met
de kinderen voor hadden en dat wij zeker te vertrouwen waren. De moeder raakte overtuigd en (zoals het
er nu naar uit ziet) zal zij haar ene dochter sturen. Haar andere dochter moest lijdzaam toekijken dat zij
helaas volgend jaar vanwege leeftijd buiten de boot gaat vallen. Het is moeilijk om dat te moeten zien
gebeuren.
Terug in Zjitkovitchi werd een 2 liter (!) petfles bier soldaat gemaakt.
De temperatuur was namelijk behoorlijk opgelopen; we waren dorstig en lek geprikt door de muggen.
‘s Avonds was er afgesproken met de directeur in het enige ‘restaurant’ van de stad: Vitesse. Het restaurant zelf was (uiteraard) gesloten maar beneden in de pizzahut annex bierlokaal werd handgemaakte pizza, steak en ijs geserveerd. Het ijs werd tot op de gram
nauwkeurig gewogen om de prijs te bepalen. Bij het diner was de
directeur en haar dochtertje aanwezig. Goed voor de contacten en
het gevoel. Volgens ons komt het wel goed voor 2014 met haar.
In het hotel was uiteraard de lift wederom kapot, waarom zou je het
maken toch?. Een nacht met gloeiend hete radiatoren, muggen. TV-geluiden, treinen en grasmaaiers
stond weer te wachten

Vrijdag 24 mei 2013: Terug naar Minsk

Na wederom voor enkelen een rumoerige nacht vol hitte, muggen en TV-geluiden werd het ontbijt genuttigd in de flat. Na het betalen van het enorme bedrag van 16 EUR voor 2x5 personen ontbijt (’afzetters’)
vond het uitchecken plaats in het hotel. Natuurlijk hier weer de standaardprocedure en
klant(on)vriendelijkheid mogen ervaren in het invullen van de
gegevens. stempelen van briefjes etc.
Gisteren was vergeten ballonnen achter te laten op school. Deze
ballonnen namen natuurlijk erg veel ruimte in de koffers en die
ruimte was hard nodig voor alle zaken die inmiddels weer verzameld waren.Terug naar school dus om daar de boel op stelten
te gaan zetten met ballonnen en spekkies. Erna was bij voorbaat
in haar element. De directeur had echter onze komst aangekondigd. In plaats van de kinderen werden wij verrast: een waar concert van de kinderen met zang en dans viel ons ten deel. Wat een
goed gevoel gaf dat! Het project 2014 kon wat ons betreft nu echt
van start. Met een gerust hart konden we terug naar Minsk en
naar huis..
Op de terugweg naar Minsk werd de tol betaald voor rijden over
slechte wegen vol met gaten en kuilen: de wielas van het achterwiel
brak plotseling af rijdend met 100 km per uur. Een geluk bij een ongeluk was het weinige verkeer op de weg en de alertheid van Pim.
De auto werd met kunst en vliegwerk naar de kant van de weg gebracht en ongedeerd konden we trillend uitstappen. Snel bleek dat de
auto niet verder meer kon rijden.
Pim schakelde zijn vriendennetwerk in en kon er contact opgenomen
worden met het verhuurbedrijf. Er zou een nieuwe auto uit Minsk
gebracht worden. Helaas lag Minsk net iets te ver weg: 190 km. In
plaats dus van een middagje shoppen in Minsk werd het 4 uur wachten langs een doorgaande autoroute. Het werd een aparte ervaring zeker als je een forse onweersbui
voorbij hoort en ziet trekken, als je zittend op een muurtje van een verrot betonnen bruggetje een behoorlijke waterslang kunt waarnemen, als je wordt opgevreten door de muggen en als je je blijft verbazen over
de snelheden van de vrachtwagens die langs je heen denderen. In een Chrysler 300C vervolgden wij
uiteindelijk de weg naar Minsk. De ‘brenger’ van deze auto achterlatend in de kapotte auto wachtende op

hulp (hij zit er waarschijnlijk nu nog). In een streep reden we door forse regenbuien naar het hotel in
Minsk.
Vanuit het hotel gingen we weer lopend naar het metrostation
waar Katya ons stond op te wachten. Onderweg werd nog
geprobeerd te pinnen bij het busstation, maar helaas...weer
leeg. Bij het ‘bekende’ restaurant Lido hebben we heerlijk gegeten. Erna en Edward scoorden in het warenhuis nog een
‘lelijke bol’, Matroeska’s en koelkastmagneten voor het thuisfront.
Pim had met andere vrienden afgesproken bij de Bibliotheek.
In het metrostation namen wij afscheid van Sofya die 4 dagen
met ons was opgetrokken. De (werkende) lift bracht ons naar
het dak van de Bibliotheek waar Olga en Tanja ons stonden op
te wachten Hier werden vele ervaringen uitgewisseld onder
andere over de afgelopen dagen en met name het werk van de
Stichting.
Buiten op het dak van de Bibliotheek genoten we van het
mooie uitzicht over de stad. Ook Loekasjenko moet bezuinigen, want het ‘aanlichten’ van de gebouwen is op een
lager pitje gezet. Het blijft echter mooi om te zien hoe
groot deze stad is. Morgen wordt Minsk weer verlaten
helaas.
Na een laatste wandeling naar het hotel werden de kamers opgezocht. Na een enerverende week en een hele
bijzondere dag was een goede nachtrust wel verdiend.

Zaterdag 25 mei 2013: Naar huis

Vroeg uit de veren zaten we aan het ontbijt met ei, worstjes, jam
uit een pak en poeierkoffie. 8 Uur moesten we op het vliegveld
zijn. Als een streep werd de Chrysler ruim op tijd op het vliegveld
geparkeerd. De verhuurder was echter in geen velden of wegen te
zien. Na telefonisch contact werd sleutel in een brievenbus gedaan.. Eigenlijk heel soepel werden de benodigde poortjes en
loketjes genomen om langs de douane te komen met bever nier,
lelijke bol, een blouse, een broek, een theepot, zelf gestookte
wodka, chocolade, vazen, tegeltjes, potjes, huisjes etc.. In de
plaatselijke duty free shops werden de laatste souvenirs ingeslagen. Met Russische precisie werden we keurig op tijd per bus 100
meter verderop naar de Boeing gebracht. Met veel meer beenruimte dan op de heenreis vloog het vliegtuig met windje mee
naar Amsterdam.
Het was het einde van 5 enerverende dagen met veel indrukken, emoties, ervaringen en belevingen. De
slogan `elke dag is een nieuwe dag’ geldt zeker ook voor Belarus. Wij zijn als Stichting overtuigd dat de
projecten in 2008, 2010 en 2012 goed hebben gedaan bij de kinderen gezien hun reacties op onze (onaangekondigde) komst. Voor het project 2014 Greben hebben we zelf kunnen ervaren dat wij meer dan
welkom zijn en dat zij, met hulp van Hope For The Future, 25 kinderen, 1/2 docenten en een tolk gaan
leveren. De voorbereidingen kunnen nu echt van start!
Paka!
Erna, Pim en Edward

Dit kind
Dit kind
Verscholen in een hoek
Verborgen
Ik zoek haar ogen en vind leegte
Dit kind
Getekend gezicht
De schrammen
In het licht kleurt de huid ongezond
Diep de wond van armoe en besmetting
Dit dorp
Waar kinderen leven
Zoveel liefde te geven
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