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9.15u, donderdagmorgen. Met een Starbucks in onze hand en onze telefoon om nog wat laatste
berichtjes te sturen zitten we op Schiphol. Voor 2 bestuursleden ook meteen de laatste mogelijkheid
dat ze bereikbaar zijn, al weten ze dat nu nog niet. En zo ook de rest van de reis. Het zou vol
verrassingen gaan verlopen maar nu nog onwetend genoten we van een laatste bakkie heerlijke
koffie van eigen bodem.
10u, we gaan richting de gate, D25. Eenmaal daar aangekomen zagen we dat onze vlucht vertraagd
was tot half 2, helaas, dat wordt wachten. En wat Pim nog veel meer zou gaan beseffen de komende
dagen…hij was met 2 vrouwen op stap en die willen met grote regelmaat een bezoekje brengen aan
het toilet, zo ook nu. Op weg erna toe checkten we nog even de vluchtinfo en wat zagen we tot onze
verbazing: de vlucht ging toch om 12u, alleen de gate was veranderd, nu moesten we opeens naar
G12, oftewel aan de andere kant van Schiphol, het bord gaf aan dat het 25 min. lopen was en we
hadden er nog 30 dus dat werd rennen! Hijgend en puffend, heel wat sorry ’s en elleboogjes verder
kwamen we bij de gate, en alsof we nog niet genoeg gelopen hadden was deze weer gewijzigd naar
G16, dus mochten we nog een stukje verder. En daar…een lege gate. En het tijd van vertrek stond
weer op half 2. We lieten ons verontwaardigd in een stoel vallen en keken hoe nog een aantal
mensen aangerend kwamen, we waren niet de enige. Er was niets omgeroepen, en de wijziging van
tijd was dan ook een ‘foutje’. Wel kregen we zo nog 1.5u om bij te komen. Al met al een vliegende
start voor we ook nog maar in het vliegtuig zaten.
Om 2u mochten we boarden, en vlogen we uiteindelijk om 14.32u. In het vliegtuig kregen we nog
een lunch om half 3 en daar waren we heel hard aan toe. Kwart voor 5 kwamen we op vliegveld
Minsk aan, i.v.m. 2u tijdverschil was het daar half 7. Door de douane ging gelukkig vrij soepel en dat
betekent heel wat in Wit Rusland, alleen Erna had er iets meer moeite mee want die kreeg nog wat
extra vragen te beantwoorden. Pim en Marianne mochten meteen doorlopen. Pim was alvast vooruit
gelopen en Erna liep met een kar vol koffers en tassen. Dat moest natuurlijk even worden gecheckt.
Mevrouw, hoe komt u aan zoveel koffers? Wij het uitgelegd en al keken ze nog wat bedenkelijk, we
mochten door.
Intussen zagen we Elena aan komen en na een hartelijke begroeting, en weer een toiletbezoek liepen
we naar de uitgang, die toiletbezoekjes ga ik vanaf nu wel overslaan want dat waren er echt teveel
om op te noemen ☺ Andrei kwam ons halen met het vertrouwde blauwe busje en ons programma, al
was het wat verlaat, kon beginnen. Dachten we… Maar de eerste kink zat al vrijwel meteen in de
kabel. De enorme sneeuwval. Het lag zeker wel een halve meter hoog en het waaide hard. De
sneeuw stoof enorm en je had vrijwel geen zicht. De hoofdwegen waren een beetje geschoven en
hier en daar wat gestrooid, maar ook veel wegen waren afgesloten en het was echt niet veilig om nu
helemaal naar Maleiki te gaan rijden om daar in het door ons gereserveerde hotel te gaan slapen.
Dus we reden naar het kerkhotel in Minsk waar we eerdere projecten ook al hadden geslapen en
boekten daar een paar kamers.

We spraken af de volgende morgen vroeg te gaan vertrekken en hoopten dat dan de sneeuwstorm
over zou zijn. Nog even een pizza gegeten en na afloop een pinautomaat opgezocht omdat we op
sommige plekken alleen maar cash konden betalen. Maar helaas, 3 pogingen gedaan maar de
automaat werkte niet. Ons bekroop even een onzeker gevoel, wat zou ons nog meer te wachten
staan? Alles liep anders, de planning klopte totaal niet meer en wat we wilden lukte ook niet
allemaal. Eerst maar eens gaan slapen voor zover mogelijk. In dit hotel zijn ze bang dat je het koud
krijgt en stoken ze zelf ’s nachts de verwarming hoog op. En onbegrijpelijk dat dan die rare
Hollanders dan hun ramen wagenwijd open zetten heel de nacht met -20 en het nog warm hebben…
Hadden we die warmte maar meer gewaardeerd, we zouden er de komende dagen vaak naar
terugverlangen.
Om half 7 stond het busje voor, ontbijt was er niet in het hotel dus we zouden onderweg wel ergens
stoppen. Maar nu eerst een poosje rijden. Wat genoten we van de rit, prachtige zonsopkomst en de
meterslange ongerepte sneeuw! We konden wat minder hard maar de reis verliep verder wel
voorspoedig. Om 10 uur werd het tijd voor een ontbijtje, een bakje koffie bij een tankstation en het
meegebrachte bananenbrood van Erna. Wat kan je op zulke momenten genieten van kleine dingen
die thuis zo normaal zijn. Uiteindelijk kwamen we om 11u in Greben aan.
We bezochten daar oudgastkinderen van eerdere projecten. Wat een blij weerzien en een warm
welkom van de juf. De tafel voor de lunch was overvol. Heerlijk maar we zaten eigenlijk vol ongeduld
omdat we ‘onze’ kinderen wilden zien. Eindelijk ging de bel en de lokalen liepen leeg, het ene na het
andere bekende gezichtje verscheen om de hoek. We deelden ballonnen, spekjes en lampjes uit. De
kinderen vonden het fantastisch en we hebben zo lekker de boel op stelten gezet in het Greben
schooltje. Het was genieten, die blijde gezichtjes!

Na 2.5 uur het werd tijd om naar Bragin te gaan. Daar was het hotel waar we die nacht zouden
slapen. Dat was nog een flink stuk rijden en om 5u kwamen we aan. Ook daar was het een beetje een
chaotische start. Na een hoop papierwerk aan formuliertjes invullen bij gebrek aan een
kopieermachine kregen onze sleutels en wilden naar boven gaan. We hadden kamer geboekt met
WiFi, dus besloten dat nog even te checken. Oh, een kamer met WiFi, juist, nee die hadden we niet,
daarvoor moet u in een andere kamer slapen dus de sleutels moesten weer ingeleverd en we kregen
andere kamers. Bijzonder want wanneer we later in het hotel terugkwamen begonnen onze
telefoons beneden in de hal al een heel repertoire aan geluidjes te maken en waren we weer
bereikbaar voor ons wereldje buiten Wit- Rusland. Maar ons hoorde je niet klagen want onze kamers
bleken heuse appartementen te zijn met 3 vertrekken. De kleurtjes en inrichting lieten nog wel wat
te wensen over maar een kniesoor die daar op let ☺ Het minpuntje was de kou, hoe hoog je de
verwarming ook zette, erg warm werd het niet. Zelfs binnen liep je met koude voeten en handen en
lag je het liefst onder de dekens, dan ging het nog het beste. Maar ja, we kwamen niet om te slapen
en het relax te hebben, we kwamen met een doel. En dat konden we de dag erna waarmaken.

Zaterdagochtend 9u zaten we aan het ontbijt, warme havermoutpap en dranikie’s, een warm
aardappelpannenkoekje en droog brood met een bakje koffie. We konden er weer even tegenaan, op
naar de school in Maleiki en Grakovichy . Ook daarin waren de plannen gewijzigd. Omdat de wegen
in de dorpjes vrijwel onbegaanbaar waren zagen de ouders het van de school in Grakovichy niet
zitten om naar de school in Maleiki te komen en zouden wij toch op beide scholen een presentatie
houden. De directrice van de school zou met ons meerijden en we werden hartelijk ontvangen. Er
kwamen 2 kinderen in Wit Russische klederdracht optreden en gaven ons een brood. We moesten
een voor een naar voren komen en een stukje van het brood afbreken en in de zout dopen en
opeten. Een hele eer in dit land met deze traditie ontvangen wordt!

De gastkinderen deden nog een paar optredens met zang en dans en toen was het de beurt aan ons.
Het project werd uitgelegd en we lieten een kleine video vol activiteiten van het vorige project zien.
De oh en ah ’s waren niet van de lucht en de kinderen zaten vol verwachting te kijken. De
gastouderverhaaltjes, rugzakjes, petten en de tassen werden uitgedeeld en het schooltje liep
langzaam weer leeg. Ook hier kregen we een lunch aangeboden en werd het tijd om naar de 2e
school te gaan. Maar o wat was de weg ernaar toe slecht! De directrice regelde een
sneeuwschuiver die voor ons uitreed en de weg sneeuwvrij maakte. Na een hoop
geglibber en geglij lukte het ons toch om bij de school te komen en ook daar de
presentatie te geven aan de ouders van nog 5 kinderen. Onze taak voor vandaag zat
erop. In de planning stond het bezoek aan en paar verlaten dorpjes, maar daar stak
de ongelooflijke berg sneeuw een stokje voor. Dus besloten we nog even naar een
museum te gaan. Daarin was ook een gedeelte wat ging over de Tsjernobylramp. En
zo was ook de zaterdag alweer voorbij.
Zondagmorgen hebben we nog wat gezinnen bezocht. We werden overal dankbaar ontvangen want
er werd naar ons uitgekeken. Als je dan de armoede ziet waar veel gezinnen in moeten leven zou je
liefst het hele gezin meenemen. Maar dat we 8 mooie weken aan hun kind mogen geven is voor hun
al onbetaalbaar en ze straalden dan ook dankbaarheid uit, dat is toch ook waar we het voor doen en
voor de gezondheid maar misschien nog wel meer voor de glimlach van je gastkind!

Zondagnacht half 12 was het dan zover, de touringcar stond voor en we konden gaan. Op de school
in Maleiki waren 25 kinderen die het avontuur tegemoet zouden gaan en hoopvol naar ons uitkeken.
Al snel zat iedereen in de bus. De laadruimte werd gevuld met onze bekende rood en blauwe tassen.
12 uur konden we vertrekken, op naar Nederland! Het werd al snel steeds stiller in de bus, de een na
de ander viel in slaap. Om 6u kwamen we op het vliegveld in Minsk aan. Waar we bang voor waren is
niet gebeurd! De bus moest in het donker nog wel 2 volwassen herten ontwijken maar ook dat ging
goed. Al ging er best een hoop anders of heel vertraagd, de terugreis verliep soepel en we kwamen
dan ook ruim op tijd aan. We hadden pakjes drinken, bananen en mandarijnen gekocht en deelden
die uit. De kinderen bleven vrij rustig en vermaakten zich prima. Wel kregen ze veel bekijks, mede
door hun witte petjes.

Erna liep steeds voorop, de kinderen erachteraan, twee aan twee en Pim en Marianne sloten de rij.
Het werd een ware ruilhandel van paspoorten steeds maar uiteindelijk waren we dan toch klaar om
te vertrekken. En ook dit gebeurde nu keurig op tijd. Half 11 lieten we Minsk achter ons, en kwart
over 11 landden we op Schiphol. En daar ging er toch nog even wat mis. We bleven met de groep in
het vliegtuig zitten om de andere passagiers eerst uit te laten stappen en wij zouden als laatste gaan.
Toen wilde Marianne haar jas pakken maar hij voelde zo raar… het was haar jas niet! Hij leek erop…
even paniek want haar paspoort zat in haar jaszak. Eenmaal uit het vliegtuig was de eerste bus met
mensen uit ons vliegtuig al weg, waaronder de vrouw met ‘de’ jas. Dat werd weer rennen.

Gelukkig stond de mevrouw nog voor de douane en kon de jas worden geruild. Ondertussen kwam
de groep er ook aan en konden we verder.

Eerst alle bagage verzameld en we konden het vliegveld verlaten. We werden opgewacht door
Michel de Moedt en Hanno en Gerdine Bosch die ons bij zouden staan in Ballorig na ons
nachtbraken. Alles en iedereen de bus in die ons naar Ballorig zou brengen. Daar hebben de
kinderen naar hartenlust gespeeld, van moeheid was niets te merken. Een patatje met kipnuggets
maakte het feest compleet. En dat was meteen ook het einde van onze reis. De kinderen konden
worden overgedragen aan 25 lieve gastgezinnen en met elkaar gaan we ze een toptijd geven! Alles
voor de glimlach van een kind….

