
Twee weken Belarus 2018 
 
Van 22 oktober tot en met 5 november 2018 waren we in Belarus. Onze reis liep via Babruisjk (doveninternaat) 
en Berezino (zomerkampen) naar Minsk (christelijk huis ‘With Love For Kids’). We proberen ons in ons werk te 
richten op twee doelen:  

1. Hulp aan dove kinderen en jongeren.  
2. De uitgave en verspreiding van bijbelleesboekjes 

Daartussendoor vinden ook andere activiteiten plaats, zoals de zomerkampen in Berezino. De hoofdmoot ligt 
bij de twee doelstellingen. 
 
Dove weeskinderen.  
Zomaar op een avond kwamen ze los, Diema, Dascha, Wika, Micha en de anderen. Open en schijnbaar zonder 
emotie vertelden ze in snelle gebaren over hun familie. Over mama, die drinkt. Over papa die ergens in Rusland 
is en die ze niet kennen. Nazdja die geen vader kent en van wie de moeder dit voorjaar overleed, luistert toe. 
De ernstig gehandicapte Susha, die door haar ouders achtergelaten werd in het ziekenhuis en die zich nooit 
meer hebben laten zien, kijkt op een afstand toe. Elk kind heeft een nare en schrijnende achtergrond. 
Met deze groep ‘weeskinderen’ brengen we een week door in het christelijk huis van Varya in Minsk. 
We hebben elke morgen een bijbelstudie over Samuël mogen houden onder het thema ‘God roept ook jou.’ 
De creatieve opdrachten en spelletjes  gaven veel plezier en zorgden voor een huiselijke sfeer en veel 
vertrouwelijkheid. En dat laatste hebben ze nodig: vertrouwen. Hoe zou je nog kúnnen vertrouwen als je eigen 
ouders er óf niet meer zijn óf je hebben laten zitten.  
De meesten van hen komen uit het internaat in Babruisjk. Met dit internaat hebben we door de jaren heen 
nauwe contacten opgebouwd. We hebben met de financiële steun van de stichting ‘Vrienden van Effatha’ een 
aantal projecten kunnen uitvoeren die de leefbaarheid in het gebouw en het welbevinden van de kinderen 
aanzienlijk hebben verbeterd. Deze reis hebben we de ingebruikname van de speel- en ontspanningsruimte 
mogen meemaken. We hechten eraan dat in alle projecten de materialen in eigen land gekocht worden en dat 
‘eigen’ mensen de werkzaamheden uitvoeren. 
We konden aan alle leerlingen een van de herdrukte boekjes geven. Dat was een feest. 
 
Boekjes. 
De stichting ‘Vrienden van Effatha’ (www.vriendeneffatha.nl) maakte ook de herdruk van de boekjes over 
Mozes, Jozua, Samuël, Elia financieel mogelijk. De boekjes worden in Wit Rusland gedrukt en uitgegeven door 
de Bible Society Belarus. We hebben heel veel kunnen uitdelen in kerken en zondagsscholen. Op dit project 
rust veel zegen. Er is grote vraag naar. We denken dat het komt door de toegankelijke taal en de vele 
illustraties. Ook in andere Russisch sprekende landen vinden de boekjes hun weg.  In de loop van volgend jaar 
kunnen we daar meer over vertellen.  
 
Zomerkampen 
De zomerkampen in Berezino, het werk voor de doven van Varya in Minsk en de verslavingszorg van pastor 
Pavl, kunnen we dank zij giften van vrienden en een kerkelijke collecte, financieel ondersteunen. 
 
Zaaien 
Het is ons weer gelukt zaden van tomaten, witte kool, radijs, augurken, wortels en rode bieten mee te nemen. 
We hebben ze aan veel mensen kunnen geven. Vooral op het platteland zijn de zaden zeer gewild. Pastor 
Nikolai Spakh bijvoorbeeld deelt de zaden uit in de kerk aan de leden die een moestuin hebben. 
De vergelijking met het uitdelen van de boekjes dringt zich op. We hebben mogen zaaien en het is God die de 
groei geeft. En dát er groei is, hebben we gemerkt. Het wonder van het geloof voltrok zich bijvoorbeeld in het 
leven van Alina en Diema, die we 11 jaar geleden in kloosterschool voor doven in Mistislawl leerden kennen. 
Beiden zijn overtuigd christen geworden. Via Babruisjk kwamen ze in aanraking met het werk van Varya in 
Minsk. Veel dove jongeren vinden inmiddels de weg naar dit christelijk huis. Ze ontmoeten daar andere doven, 
volgen bijbelstudies en gaan naar de dovendiensten.  
 
 
Piet en Dineke Compaan 
www.hulpbelarus.nl 

http://www.vriendeneffatha.nl/


De officiële ingebruikname van spel- en ontspanningsruimte in het doveninternaat van Babruisjk. 
Met sport- en spelmateriaal 
 

                                           
 
 

                 
 
          Feestelijk optreden in de sportzaal  
 

            
            De huiskamer met ‘leerkeuken’ (project 2015) 
 
 
 
De kinderen mochten kiezen welk boekje ze wilden hebben. De kleintjes kregen de boekjes over Mozes. 
Sommigen sloegen meteen aan ’t kleuren. 

 

                  
 



We maakten kennis met het werk en de kerk van pastor Pavel Smoshny in Babruisjk. In de kerk vinden 
alcoholverslaafde vrouwen onderdak. Ze slapen in een ruimte onder de kerk. Ze volgen de bijbelstudies en 
worden begeleid op de weg naar herstel. Hier gebeuren prachtige dingen.  
De relatief kleine kerk is selfsupporting, ook financieel. Zo bouwen ze met eigen handen een nieuw 
onderkomen voor de verslavingszorg. Pavel was dolgelukkig met de zaden. Ze hebben een grote moestuin (zie 
foto). 

 

       
                                        9 vrouwen op een kamer onder de kerk 
 

                  
 
 
 
In Berezino spraken we in de kerkdienst over het onderwerp ‘Mensen vangen’ (Lucas 5). Met de kinderen op de 
zondagsschool hadden we een fijn nagesprek.  Met Nikolai, Iwan en Olga spraken we over de zomerkampen. 
Afgelopen zomer maakten ze gebruik van het boekje ‘Prins Daniël’. In de verschillende kampen waren meer 
dan 250 (!) deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën. We brainstormden over het thema voor volgend 
jaar.                                                                 
 

                  
 
            Broeder Nikolai  uit Rusland was   
            op bezoek in Berezino. Hij nam veel 
                           boekjes mee voor een aantal 
                           kerken in de buurt van Moskou.                                              
 
         

 
 
 



 De laatste week brachten we door met een groep dove jongeren in het huis van Varya, ‘With Love 
For Kids’. Zie foto’s hieronder. 
 

                 
 
    Diema wijst op het thema ‘God roept ook jou’ 
    naar aanleiding van de roeping van Samuël. 
 
 

                                             
                                           
                                               Werken aan de tweeluikjes                                                             
 
 
 

             
 
Pastor Alexander Ziankowitsch                         In de dovendienst was het thema ‘I love you’ (gebaar).  
uit Minsk vertelt over zijn leven.                             God zegt: “Ik heb jou het eerst liefgehad.” (1 Joh. 4) 
Van communist tot christen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groot en klein, jong en oud, Dineke kreeg ze allen aan het punniken. Veel muisjes zagen het levenslicht. 
Het was huiselijk en gezellig met spelletjes en kletsen. Vooral déze kinderen missen de warmte van een 
huisgezin.  

              
 
 

           
 
           En dan het afscheid. Moeilijk. 
                          Ze zwaaiden ons uit op het vliegveld. 
                          We hebben elkaar beloofd dat we 
           voor elkaar zullen bidden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

   

 

        

 

          

 

 


