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Donderdagochtend 26 april was het zover, het was tijd om afscheid te nemen. Na 7,5 week 

Nederland gingen 25 kinderen, leerkracht Natalja en tolk Elena uit Wit-Rusland weer naar huis. 20 

kinderen uit Maleiki en 5 uit een buurdorp Grakovichy. Janny, Edward, Ellen en ik begeleidden de 

groep richting huis. 

Op de parkeerplaats van de Alphense Boys werd er volop geknuffeld en gedag gezegd. Sommige 

kinderen geëmotioneerd, andere helemaal zenuwachtig met het vooruitzicht naar huis te gaan. Veel 

gastgezinnen waren compleet aanwezig bij het afscheid. Een mengelmoes van Russische woorden en 

Nederlands hoorde ik van zowel de gastgezinnen als de kinderen. Na een laatste “paka” ging 

iedereen de bus in. Uitgebreid gezwaaid werd er zowel in als buiten de bus.  

Vlot reden we naar Schiphol. Hier was de eerste uitdaging, kinderen bij 

elkaar naar de incheckbalie en ook de bagage mee. Michel was gelukkig 

mee gekomen en zorgde dat we spoedig konden inchecken. 

Veiligheidscheck – riemen af, schoenen uit, scan door, fouilleren – we 

moesten er allemaal aan geloven. Soms kwam er toch nog een 

kinderschaartje uit een tas tevoorschijn, maar die werd dan weer 

vriendelijk glimlachend door de beveiligingsbeambte terug gestopt. 

Douane allemaal soepel doorheen. 

De gate waar het vliegtuig vertrok lag nog een flink stuk lopen. Maar zo’n 

3 kwartier voor vertrek konden we ontspannen. Kinderen haalden allerlei 

etenswaar uit de tas en keken vol enthousiasme naar de vliegtuigen die te 

zien waren.  

Nikolai van Belavia zorgde dat wij met de kinderen als eerste mochten 

instappen. Precies op tijd ging het vliegtuig de lucht in. Er werd gekletst, 

geknutseld, getekend en naar buiten gekeken onderweg. De maaltijd 

zorgde ook voor afleiding en na zo’n 2,5 uur landen wij op Minsk Airport. 

Luidt gejuich steeg op na de landing! 

De douane bekeek alle paspoorten grondig van 3 kanten met een loep, we mochten allemaal het 

land in. Elena’s ouders stonden ons al op te wachten en zwaaide ons weer uit toen wij uit Minsk per 

bus vertrokken. 

Een busrit van 5,5 uur voor de boeg, naar het uiterste Zuidoosten van Wit-Rusland. De kinderen 

stuiterden door de bus heen. Onderweg nog wat gegeten; boterhammen met kaas en ham en heel 

veel appels. Nadat iedereen geplast had konden we het laatste stuk afleggen.  

In het pikkedonker kwamen we rond 22 uur bij de school 

in Maleiki aan. De ouders kwamen hier hun kinderen 

ophalen. De bus reed door een haag van donkere 

schaduwen; geen straatverlichting aanwezig. Bij het 

uitstappen vlogen de meeste kinderen hun ouders in de 

armen. Van 5 kinderen waren de ouders nog niet 

aanwezig, Natalja had de ouders eerder laten weten dat 

de bus rond 22.30 u. aan zou komen, dit leverde wel wat 

tranen op. Het hele gezelschap ging de school nog in. 

Edward hield kort een praatje en liet de film zien van het 



project. De kinderen waren enthousiast over wat zij zagen en ouders kregen een indruk wat we 

allemaal gedaan hadden. Alle kinderen konden hierna met hun ouder(s) richting huis. 

Wij gingen hierna nog wat eten en drinken bij de schooldirecteur van Maleiki. Zij sprak vol 

dankbaarheid over het project. Hierna richting ons hotel in Brahin. De inschrijving in het hotel nam 

wat tijd in beslag, met de hand alles in viervoud noteren. De volgende ochtend kon dit pas compleet 

gemaakt worden. 

Vrijdag 27 april: 

Kort door Brahin gelopen en het Tsjernobyl monument bekeken. Hier 

lagen volop (kunst)bloemen; 26 april was de herdenkingsbijeenkomst 

geweest (32 jaar geleden dat de kernramp had plaatsgevonden). 

 

Een knaloranje busje kwam ons ophalen; we waren meteen in Koningsdag stemming. Er stond veel 

op de planning. Bezoek aan de scholen in Grakovichy en Maleiki, en bij 4 kinderen thuis langs. Natalja 

vergezelde ons hierbij. De school in Grakovichy was volop in 

bedrijf. Kinderen tussen 6 en 18 jaar volgen hier lessen, klas 1 -11. 

Daarna kunnen kinderen voor een vervolgopleiding kiezen. De 5 

kinderen die aan het project deelnamen waren thuisgebleven, 

mochten uitrusten van de lange reis en indrukken. Verschillende 

klassen mochten we zien, het aantal kinderen in de klas varieerde 

tussen de 6 en 10 kinderen. Kinderen zagen er netjes uit, jongens 

bijv. in bandplooibroek en spencer, meisjes in overgooier.  

Ook op school was er de afgelopen week aandacht voor de 

Tsjernobyl ramp geweest. Er was een informatietafel gemaakt en 

tekeningen gemaakt. Koffie/thee gedronken met de directeur en 

genoten van de lekkere hapjes die de moeder van Milena (kok op 

school) had klaar gemaakt. De moeder 

van Alina werkte ook op school, in de 

bibliotheek en als secretaresse. Er hing 

een open sfeer. Er werd bijvoorbeeld 

verteld waarom de ouders zo blij waren 

met een project als die van ons. 

Kinderen uit het stralingsgebied halen, 

werkt gezondheid bevorderend en het 

biedt perspectief voor de toekomst. 

Sommige kinderen waren bijv. eerder in de zomervakantie voor een 

maand naar Italië geweest. Ook nu waren er al volop enthousiaste 

verhalen thuis verteld en maakten de kinderen een fitte indruk.  

Al wandelend hebben wij ons eerste bezoek afgelegd. Warm werden wij ontvangen door Nastja, 

moeder-broertje-tante-neefje en oma. Allemaal woonden zij nu (tijdelijk) bij elkaar in een kleine 

woning. Buiten liepen de kippen en de varkens zaten in het hok.  

Terug naar Maleiki voor de volgende bezoeken te voet.  

Bagdan, Artjom en Karina; 3 kinderen uit 1 gezin hadden in Alphen bij 3 gastgezinnen verbleven. 

Moeder verwacht over 2 maanden het 5e kind. Oudste broer van 12 was de afgelopen 2 maanden 



alleen thuis geweest. Op de vraag of het niet erg stil was geweest vertelde vader dat hij veel met zijn 

oudste zoon was gaan vissen. Moeder had kunnen bijtanken en was blij dat de kinderen nu weer 

thuis waren. De kinderen sliepen met zijn vieren op 1 slaapkamer. 

Karina woonde een paar straten verderop. Zij had ook een grote zus en een 

klein zusje. Vader verwelkomde ons en vertelde enthousiast over de 

tomatenplantjes in de keuken. Buiten werd het beestenspul geshowd en de 

groentetuin die nog beplant moest gaan worden. 2 Lada’s lagen half uit 

elkaar op het erf. Vader was monteur en was van plan er weer 1 rijdende 

van te maken. 

Sasja woonde in dezelfde straat. Natalja liet trots haar huis zien. Vader, broer van 14 en opa waren 

ook aanwezig. Sasja had die ochtend een jong hondje gehad en liep er volop mee te knuffelen. 

Daarnaast speelde hij met zijn speelgoed uit Nederland en keek tv – Phineas en Pherb – net als in 

Nederland, maar nu wel met voor hem verstaanbare tekst erbij.  

We liepen terug naar de Maleiki school en kregen een rondleiding. Het 

was al na schooltijd, dus geen kinderen meer aanwezig. Onderweg 

kwamen wij ook Kiriel nog tegen, hij was in de tuin aan het helpen. 

Er werden veel activiteiten ondernomen op school. Zowel qua 

lesprogramma als sporten buiten schooltijd. Ook op zaterdagochtend 

namen de kinderen hieraan deel. Naschoolse activiteiten worden georganiseerd voor kinderen 

waarvan de ouders werken. De meeste ouders werken op de Kolchoz (gemeenschaps-/collectieve 

boerderij uit de Sovjet-Unie tijd)) – andere keuze is hier niet.  

Andrei was gearriveerd en hij zou ons op onze vervolg tocht met tussenstops langs 

kinderen en scholen van eerdere projecten richting Minsk begeleiden. 

Geëmotioneerd zwaaide Natalja ons uit. Zij vertelde dat zij een hele mooie tijd had 

gehad met de kinderen in Nederland. 

Het was 2,5 u. rijden naar Buda Ljeshevskaja. Ludmilla, schooldirecteur van de 

school in dit plaatsje ontving ons gastvrij. Zij was zelf in 2012 als leerkracht mee geweest naar 

Nederland en kijkt hier erg positief op terug. In haar huis hebben we gegeten, o.a. homemade 

appeltaart van Ellen, zelfgemaakte kersenlimonade en nog iets zelf gemaakt, wat niet nader te 

omschrijven is gedronken en overnacht.  

Zaterdag 28 april zijn wij wandelend in een voorjaarszonnetje 

gestart. De hele straat stond nog onder water. De grote plassen 

waren nog een gevolg van de 

hevige sneeuwval deze winter, 

pas begin april was de sneeuw 

gesmolten. We kwamen bij het 

eerste gezin; de jongen, een 

puber die eigenlijk nog in zijn 

bed lag, kwam er voor ons toch meteen uit. Oma kwam ook naar 

buiten, een oud krom vrouwtje in de deuropening. Veel zien kon zij 

niet, maar zij sprak haar dank uit voor ons bezoek. Daarna bij een 

gezin langs waar de moeder net het 7e kind had gekregen. Weinig 

inkomsten waren er in dit gezin. Zorgen van onze kant hoe dit gezin 

rond moet blijven komen.  



Via een aantal adressen onderweg naar Buda-Kashalyova gereden, een grotere 

plaats met brede wegen, winkels en flats. Nog even verder terug in de tijd, 

projecten van langere tijden terug met gastkinderen die ondertussen zelf 

volwassen zijn. Jongens die aan het werk zijn in de bouw in Moskou of Minsk of 

op de Kolchoz. Veel banen keus is hier niet. Op de Kolchoz kan alle dagen in de 

week gewerkt worden, veeteelt en landbouw. Minimaal rond de 500 koeien. Bij 

ieder dorp is er minimaal 1 te zien. Onderweg weinig verkeer te zien. Oude 

auto’s, veel lada’s, tractoren, en soms nog een paard en wagen.  

Veel mensen zijn t/m dinsdag 1 mei vrij. 1 mei is 

de Dag van de Arbeid, een officiële nationale 

feestdag. Iedereen reist af naar familie om bij 

elkaar te zijn. De aardappelen te poten met 

elkaar in de achtertuin, start met inzaaien van de 

moestuin. De grond wordt overal klaar gemaakt. 

Iedereen is blij met het eerste mooie weer van 

het jaar en de fruitbomen staan in bloei.  

In de avond doorgereden naar Zhytkavichy waar wij overnachten.  

Zondag 29 april: Ontbeten met Irina, schooldirecteur van de school in Greben, 

in een restaurant naast het hotel. Daarna het gezin van Vlad en Daniel, die 

allebei bij Janny verbleven hadden (in 2014 en 2016). 5 kinderen in totaal, wat 

een warm gezin. Vlad en Daniel zijn de oudste 2, dan volgt er een tweeling van 

5 en een jongetje van 3. De kinderen waren zo blij met de cadeaus die 

meegebracht waren. Bellengeblazen, frisbee gegooid. Het was mooi om te 

zien.  

Daarna nog een heel blij meisje, Alesja, bezocht. Zij was de oudste van een gezin 

met 4 kinderen. Achter het huis hadden zij 2 kassen gemaakt met een frame van 

hout en plastic. Hier verbouwden zij tomaten en komkommers voor de 

plaatselijke handel. Verkopen op een markt verderop of in Minsk zat er niet in, 

niemand wil producten uit deze regio kopen sinds de kernramp in 1986. Dit 

maakt het lastig om de levensstandaard omhoog te krijgen in deze dorpen. 

Oksana kwam hier binnenlopen, in haar tule rokje met roze t-shirt, leek zij zo uit 

Nederland te zijn gekomen. Stralend nam zij het meegebrachte cadeau van 

Ingrid en Peter in ontvangst.  

De school in Greben bekeken. Alle kinderen waren vrij door de feestdagen. Irina leidde ons met 

gemengde gevoelens rond. Enerzijds trots op haar school, anderzijds onder de indruk van de schade 

die de blikseminslag kort geleden had toegebracht. De computer werkte sindsdien niet meer en er 

was meer schade aan elektrische apparaten. Gelukkig deed de boiler het nog die de school m.b.v. 

geld van het project had aangeschaft, mooie wasbakken op een rij waar de kinderen de handen 

konden wassen. 

De Kindergarten, de kinderopvang/kleuterklas voor kinderen tussen 3 – 6 jaar, 

moet gaan verhuizen. De gemeente had bepaald dat er geen buiten wc’s meer 

mochten zijn bij de scholen. De school in Greben heeft een 5 persoons 

buitenttoilet op het schoolplein staan. Dit moet allemaal veranderd gaan 

worden. Op de school gaan de kinderen 11 jaar naar school, dus kunnen in 

principe van hun 6/7e tot 18e jaar hier naar school gaan. Het is daarna ook nog 



mogelijk om op eigen niveau een betaalde vervolgopleiding te volgen. Dit varieerde van een 1-jarige 

techniek opleiding tot een universitaire opleiding in bijv. Minsk. 

Via de markt van Zhytkavicy teruggereden en door naar het plaatsje 

Chervenoe. Eerst een gezin bezocht op het platteland. Geen stromend 

water, buitentoilet 150 meter in de achtertuin, een grote stenen haard 

in huis, 1 peertje aan het plafond in de keuken, wel een koe, kippen en 

varkens. De tuin lag er nog onaangeroerd bij. Volgens de moeder van 

het gezin waren de kinderen erg ongehoorzaam en waren zij aan het 

experimenteren met drank en roken. Zij maakte zich zorgen. Moeder 

werkte ondertussen buitenshuis in de verzorging van ouderen en was 

hierdoor weinig thuis om de kinderen bij te kunnen sturen. Haar zus 

en nicht hielpen moeder in dit vrije weekend thuis. 

Geluncht in Chervenoe met 3 schoolhoofden (Irina – uit Greben 

project 2014 en 2016, Ina – Chervonoe 2014, Katja – Siamienca 2016) 

en 2 leerkrachten (Vera – project 2014 en Oksana van 2016). 

Bijzonder om met elkaar rond de tafel te zitten. Daartussen Elena die 

bij beiden project ook mee was, het was een warme ontmoeting. Het 

jubileum boek van “10 projecten Tsjernobyl” overhandigt, een aantal 

hadden ook een stukje hiervoor geschreven. 

Daarna bezoekjes in de omgeving. Een 

aantal flats bezocht om post af te geven. 

Flats die in Nederland allang onbewoonbaar verklaard zouden zijn. 

Rotte kozijnen, kapotte deuren, brievenbussen die roestend niet meer 

dicht konden, stank (schimmel? Urine? Moeilijk te omschrijven), 

rondhangende mensen. Maar achter iedere deur vriendelijke mensen 

die erg blij met de post en bezoek waren.  

Vaste onderwerpen van gesprek bij zo’n ontmoeting zijn hoe het gaat op school, welke klas zit je, 

welke toekomstplannen heb je, gezondheid van het kind – maar ook van de familieleden. Opvallend 

veel gezondheidsklachten, zowel bij de kinderen als de ouders (die ook nog niet zo oud waren – 

tussen de 30 – 40 jaar). Schildklierproblemen, kanker, hartproblemen, oogproblemen (waarvoor een 

meisje bijv. naar een ziekenhuis 6 u. per trein moest voor een controle afspraak). Daarnaast ook 

schrijnend dat de uitzichtloosheid in dit gebied ook zijn sporen achter laat. Psychische klachten, 

drankmisbruik, huiselijk geweld, werden zijdelings genoemd door de schooldirecteuren. 

Klein stukje rijden met het busje naar 

Siamienca. 10 kinderen die in 2016 aan 

het project deelgenomen hadden 

waren in allerijl opgetrommeld door 

schooldirecteur Katja. Zij Stonden ons 

op te wachten toen wij kwamen 

aanrijden. Keurig gekleed, haren netjes, 

wat zenuwachtig. Leuk dat zij er waren, 

onderstreept ook hoe er daar tegen ons 

project wordt aangekeken. Rondleiding 

door de school gekregen van Katja. De 

cijferlijsten op de gang bewonderd; 77 



kinderen in de groepen 5 t/m 11, het kind met de hoogste cijfer stond op 1 en het liep af tot de 77e 

met het laagste cijfer. Een heel verzorgde school.  

Op bezoek bij Matvey, ons gastkind, net als zijn zus 

Sophia in 2016 naar Nederland gekomen. Wij kregen een 

rondleiding door de tuin, huis en maakten kennis met 

oma die verzorgingsbehoeftig was en inwoonde. Door de 

Parkinson was oma niet meer mobiel en verzorgde de 

moeder van Matvey haar thuis. Best druk voor de 

moeder; huishouden, oma, grote tuin, varkens en werken 

in de keuken op school. Vader werkte als internationaal 

vrachtwagenchauffeur en was veel van huis. Oudste zus was bijna klaar met haar opleiding tot tolk 

Engels en Frans in Minsk. Zus Sophia zat net als Matvey op school, haalde goede cijfers. Ik vond het 

erg fijn om het gezin in hun eigen omgeving ontmoet te hebben. En met eigen ogen te kunnen zien 

hoe het met hen gaat. Het gaat goed met hen. 

Als slot bezoek stond de avondmaaltijd gepland bij Ksenia thuis. De hele familie stond ons voor het 

huis al op te wachten. Oma, 2 dochters, hun 3 kinderen, nieuwe 

partner, opa was nog binnen. Een warm welkom volgde en we 

werden boven ontvangen aan een tafel vol met zorg klaargemaakte 

gerechten. Van Borsjt met echt bot erin, tot zelfgemaakte worst, 

kippenhapjes, huzarensalade, soort bal van zure room, vlees in het 

zuur, en een specialiteit van een soort rijstepap gemengd in een pot in 

de oven klaargemaakt. Nadat de wodka op tafel kwam, Andrei zijn 

gitaar pakte, konden wij genieten van Wit Russische folk - liederen.  

Dit vormde een mooie afsluiting van de reis langs de gezinnen. 

Maandag 30 april: Na een heerlijk ontbijt thuis bij schooldirecteur Irina gingen 

wij terug richting Minsk. Het centrum bekeken en onder de indruk geraakt van 

het verschil tussen het platteland en de grote stad. Minsk is echt een hoofdstad 

met alles wat daarbij hoort. Hoge flats, veel verkeer, flanerende mensen, 

terrasjes, grote pleinen en gebouwen.  

Avonds waren wij bij Andrei en Svetlana uitgenodigd om te komen eten. Zij zetten zich beiden 

vrijwillig in voor de organisatie “Hope for the future”. De organisatie die de formaliteiten in Wit-

Rusland regelt voor het project. Daarnaast hebben zij hun eigen transportbedrijf om brood vanaf een 

fabriek naar de winkels te vervoeren. Verschillende organisaties uit het buitenland werken samen 

met “Hope for the future”. Projecten uit Duitsland, Italië, 

Canada. Wat zij zien is dat er minder georganiseerd wordt 

voor de kinderen in de loop van de jaren. De organisatoren 

van het projecten kunnen moeilijk opvolging vinden, 

daardoor lukt het niet meer om de organisatie rond te 

krijgen. Minder kinderen gaan op uitnodiging naar het 

buitenland. Dit vonden Andrei en Svetlana jammer, omdat 

het voor de kinderen nog wel nodig is voor een beter 

toekomst- en gezondheidsperspectief.  

Overnacht in het kerkhotel, en de volgende ochtend vroeg 

op. 



Dinsdag 1 mei: Wat was het stil in het vliegtuig richting Amsterdam, een heel verschil met de 

heenweg; toen zaten wij tussen de kinderen. Volgens schema vlogen wij terug naar Nederland, in 2,5 

uur tijd landden wij weer op vertrouwde bodem. 

De afgelopen 6 dagen zijn indrukwekkend voor mij geweest. Ik heb mij overal waar wij kwamen erg 

welkom gevoeld. Op de scholen, de gezinnen, de verhalen meestal mooi – soms ook minder mooi om 

te horen. Wat het project heeft gebracht was zichtbaar bij de kinderen die eerder deel hadden 

genomen; een warme herinnering en toekomstperspectief.  

Marlene van der Sijs 

 

  

 

  


