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Nieuwsbrief Stichting Tsjernobyl Gehandicapten Hattem 
 

Geef om de gehandicapte kinderen van Wit Rusland 

 
 Kinderdagverblijf Radoega (Regenboog) I, II en nu III? 

De kinderdagverblijven I en II  van het kinderdagverblijf Radoega, die we als stichting 

hebben kunnen realiseren in 2009 en 2012, voldoen helemaal aan de opzet die we met 

z’n allen voor ogen hadden. De 12 gehandicapten kinderen genieten dagelijks van hun 

verblijf en de aanwezigheid van elkaar en de 

juffen die hen proberen te stimuleren, elk op zijn 

of haar eigen niveau. Het is geweldig en 

ontroerend om hun blijde gezichten te zien. De 

knuffels en kussen te ontvangen als wij aanwezig 

zijn tijdens het werkbezoek dat we elk jaar aan 

hen brengen. De kinderdagverblijven hebben niet 

alleen direct effect op de gehandicapten 

kinderen. Ook de moeders hebben op deze 

manier meer tijd gekregen om de handen uit de 

mouwen te steken in de ontwikkeling van de 

samenleving.  

Tijdens het werkbezoek van begin mei hebben wij de vraag gekregen om mee te 

willen werken aan het realiseren van een derde kinderdagverblijf. Op dit moment zijn 

wij druk op zoek naar subsidies of sponsoren die ons willen helpen om het 

kinderdagverblijf nummer III te realiseren. Er zijn nog zes gehandicapte kinderen die 

op dit moment nog noodgedwongen thuis zitten en nog niet het geluk hebben om naar 

school te kunnen. Het gaat om een betrekkelijk laag bedrag, nl. € 4.000,00.   

 

 Voedselpakketten 

Op dit moment ondersteunen we samen met u 26 gezinnen. Ieder jaar krijgen deze 

gezinnen 2 voedselpakketten. Ondanks de 

gehandicapten toelage die deze gezinnen 

van de overheid krijgen is het een hard 

leven. De financiële crises heeft 

toegeslagen in Europa en het effect in het 

zuiden van Belarus komt dubbel zo hard 

aan. De inflatie is enorm en in de winkels 

is dit te merken t.a.v. de voorraad en de 

prijzen. 

Met Kerst en Pasen (twee grote 

christelijke feesten) krijgen de gezinnen 

een voedselpakket en die worden dankbaar ontvangen. Tijdens het afgelopen 

werkbezoek hebben wij dit zelf kunnen doen en de dank was groot!   
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 Hulp aan gezinnen 

De gezinnen die wij ondersteunen ervaren dat wij niet éénmalig langskomen, maar 

daadwerkelijk een relatie met hen op willen bouwen.  

Een paar voorbeelden van hulp: 

1. Vader Alexander en moeder Maria 

hebben de zorg voor hun 

gehandicapte dochter Tatjana van 

24 jaar. Zij heeft cerebrale 

kinderverlamming en de effecten 

daarvan worden ieder jaar erger. 

Om de situatie voor het gezin 

dragelijker te maken is er met 

behulp van de stichting een bad en 

wc gerealiseerd; een puls geslagen 

en ze hebben nu schoon en stromend water en kunnen een 

wasmachine gebruiken. Hun dank is groot.  

2. Kristina is gehandicapt aan beide benen (spasmen). Met behulp 

van een speciale fiets, een 2 wieler is ze mobieler is geworden. De 

opleiding tot boekhouder heeft ze inmiddels weten af te maken.  

3. Iriana heeft vanaf haar geboorte een 

aantasting van het centrale zenuwsysteem 

en is verstandelijk en lichamelijk 

gehandicapt en is volledig afhankelijk 

van haar moeder t.a.v. aankleden, eten 

etc. Vader Alexander heeft zelf de 

badkamer gebouwd en wij hebben 

gezorgd voor een rolstoel, kleding, 

schoenen en een wasmachine.  

4. De twee broers Gennady en Mikhail zijn 

verstandelijk gehandicapt en wonen 

zelfstandig. Hun leefomstandigheden 

waren te erg om te omschrijven. Arm, vies, 

smerig, alcohol en eigenlijk kunnen ze niet 

goed voor zichzelf zorgen. Met 

begeleiding, reparatie van vloeren, dak, is 

hun leefsituatie enigszins aan het 

verbeteren.  

 

 

 Transport 

In de planning staat dat er in september een 

transport met diverse hulpmaterialen naar 

de regio Stolin gaat. Het gaat bijvoorbeeld  

om bedden, kleding, rollators etc. Het Rode 

Kruis ter plekke zal zorgen voor de 

ontvangst en de verspreiding van de 

hulpmaterialen aan de gezinnen met 

gehandicapte kinderen.  

 



 

 

 

 Problemen  

Tijdens het afgelopen werkbezoek hebben we een aantal problemen gesignaleerd en in 

een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente besproken. Op dit moment 

weten zij de oplossing ook niet. 

1. Gehandicapte kinderen die het 

kinderdagverblijf Radoega ontgroeien 

hebben nu geen mogelijkheid om zich 

verder te ontplooien met het oog op een 

plek in de kwetsbare samenleving van 

Belarus. Een voorbeeld daarvan is Artjom, 

die in een buitengebied woont en ook nog 

afhankelijk is van vervoer.  

2. Gehandicapte jongeren, die een opleiding 

hebben afgerond, zoals Kristina tot 

boekhoudster, krijgen nauwelijks de kans om een baan te vinden.  

 

 Financiële ondersteuning gevraagd voor speciale projecten 

Als stichting proberen we samen met u sociale ondersteuning te verlenen bij veel 

gezinnen. We kunnen ze in deze nieuwsbrief niet allemaal noemen, maar een paar als 

voorbeeld. 

1. Op dit moment is er bij een van de 

gezinnen op korte termijn een elektrische 

tillift nodig. Jelena is zowel lichamelijk 

als verstandelijk gehandicapt. Kan alleen 

nog kijken en luisteren. Zij is inmiddels 

43 jaar. Haar ouders, Galina en Ivan zijn 

inmiddels ook al op leeftijd en het wordt 

voor hen steeds moeilijker om Elena uit 

bed te tillen naar een rolstoel en toilet. 

Elena is erg zwaar en werkt absoluut niet 

mee.  

Wie kan zorgen voor een elektrische tillift voor deze zorgzame ouders en 

hun  Elena? 

2. Inna is 10 jaar en beperkt in haar 

mobiliteit. Eén van haar nieren werkt niet 

en één van haar voeten is misvormd. Ze 

krijgt twee keer per jaar gratis speciale 

schoenen, maar dat is voor dit kind in de 

groei niet genoeg. We proberen in 

Nederland speciaal aangepaste schoenen 

te laten maken.  

Wie helpt met de financiering hiervan? 

 

 

 
 

Tot de volgende keer. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 


