Nieuwsbrief over projecten in Belarus en Tadzjikistan.
Boekjes met bijbelverhalen
Lieve Piet en Dineke,
Deze boeken zijn echt een zegen voor de kinderen in ons land. We proberen uw boeken in de eerste
plaats aan de regio’s ver van Minsk te geven. Uw boeken zijn voor veel kinderen het enige geestelijke
voedsel, of geestelijke melk op hun niveau. Uw werk is erg belangrijk in het aangezicht van de Heer.
Moge Gods liefde en barmhartigheid altijd in jullie leven blijven.
Ik heb u een foto gestuurd vanuit het dorp Nebytov, vlakbij de stad Khoiniki. En ook uit Narovli.
Vanuit deze plaatsen gingen de Russische troepen naar Oekraïne. Zij brachten vernietiging en dood
daar. En wij brachten het evangelie naar Khoiniki en Naraovlya.
Jullie Alexander.
Alexander (zie 3e foto), medewerker van het bijbelgenootschap in Minsk tekent in deze brief precies
de situatie in Belarus. Te midden van dreigend oorlogsgeweld, kan tóch het Evangelie verspreid
worden.
Sterker nog, er is een grote behoefte aan deze verhalen in een eenvoudige taal. De kerken die vragen
naar de boekjes variëren van Russisch Orthodox, Pentacost, Baptisten, Katholiek en Zevende dag
adventisten. Vier boekjes (zie foto) met eenvoudige bijbelverhalen werden gedrukt en verspreid. In
het Russisch en voor een deel in het Belarussisch. Het boekje ‘Prins Daniël’ werd herdrukt. Totaal
7000 exemplaren.
De boekjes waren gelukkig op tijd klaar voor de zomerkampen. De stichting ‘Vrienden van Effatha’
bekostigt ook dit literatuurproject. Via een bijzondere weg kon het geld het bijbelgenootschap
bereiken. Nu al is er een tekort aan boekjes.

De tuinbouwschool in Babruijsk

Het heeft door omstandigheden langer geduurd dan gewenst, maar het resultaat mag er zijn. De
tuinbouwschool is klaar. Het vervallen gebouw dat op het terrein van het internaat staat, werd
grondig gerenoveerd. De leerlingen van het doveninternaat in Babruisjk leren hier hoe er gezaaid en
geoogst moet worden. Ook leren ze over voedingswaarden en hoe de producten van de tuin
verwerkt moeten worden.
Rond het gebouw is een moestuin waar de leerlingen de zorg voor hebben.
Graag hadden we de officiële opening meegemaakt, maar de situatie in het land verhindert ons
helaas er bij te zijn.
Het ‘tuinbouwproject’ is de afsluiting van een reeks renovatieprojecten in dit internaat door de jaren
heen. De stichting ‘Vrienden van Effatha’ heeft alles bekostigd. De keuken en de eetzaal werden
grondig vernieuwd. Er kwam een huiskamer met een keukentje waar de kinderen in hun vrije tijd
kunnen zijn. De sportzaal werd grondig vernieuwd en veilig gemaakt. Ook vanuit de stad wordt
gebruik gemaakt van de zaal.
Alle vernieuwingen hadden tot doel de leerlingen een prettige en veilige leefomgeving te bieden en
hen meer te betrekken bij hun omgeving En vooral ook om hun grotere kansen te geven om later in
de maatschappij te kunnen functioneren. Het tuinbouwonderwijs is hiervan een mooi voorbeeld.

Zomerkampen
Dank zij de opbrengsten van kerkelijke collectes, giften van vrienden en een aanzienlijke bijdrage van
de stichting ‘Ark Mission’, konden we in totaal 11 kerken financieel steunen voor de organisatie van
zomerkampen. Van deze kerken bevinden zich 7 in het Tsjernobylgebied, het gebied waar nu de
Russen gelegerd zijn. Juist in dit gebied wonen veel arme gezinnen. De zomerkampen trekken veel
kinderen en jongeren uit de dorpen rondom.
Bijbelstudies worden afgewisseld met sport en spel. Aan gezond eten wordt veel aandacht besteed.
Bijna dagelijks krijgen we foto’s van verschillende kampen. Hieronder een kleine collage.

Het kinderkamp in Berezino trok 117 kinderen.
In Zoblin werd het boekje ‘Prins Daniël’ nagespeeld (zie 1e foto boven)
Het kinderkamp in Kirovo werd door de pastor en een team van jeugdteam van 5 personen geleid.
Van het geldbedrag hebben ze spelmaterialen, waaronder een tafeltennistafel, kunnen kopen. Een
aantal kinderen was er voor het eerst. Ze werden ook uitgenodigd voor de kerkdienst en de
zondagschool. Pastor Alexander bedankt voor de financiële ondersteuning. “Hierdoor kon het kamp
doorgaan”, schreef hij. In totaal werden 50 boekjes ‘Prins Daniël’ uitgedeeld. Om de zomerkampen
en de verspreiding van boekjes met bijbelverhalen financieel te kunnen steunen, blijven we
afhankelijk van kerkelijke collectes en giften. Gelukkig is er een vaste kern van kerken en vrienden die
dit werk al vele jaren steunen.

Gelijke kansen in Tadzjikistan
In Tadzjikistan is het leven voor mensen met een beperking zwaar. In de moslimwereld leven ze aan
de rand van de samenleving. Er is weinig kans op studie en werkgelegenheid.
Volgens de statistieken zijn er 30.000 doven in Tadzjikistan, maar volgens deskundigen zijn het er
veel meer. In de afgelegen gebieden zijn ze niet geregistreerd.
Doven worden vaak genegeerd en met minachting behandeld. Ze zijn afhankelijk van goedwillende
vrienden of familieleden. Zo’n volksmentaliteit laat zich niet zomaar ombuigen.
Tóch heeft Nigina Akhemedova zich de afgelopen twee jaar ingezet voor een verandering in de
houding en opstelling in de maatschappij, maar ook in die van de doven.
In ons vorig verslag vertelden we over het project ‘Gelijke Kansen’ dat Nigina heeft opgezet.
In totaal 200 doven hebben in de hoofdstad Dushabe deelgenomen aan een intensief programma.
In dat cursusprogramma was veel aandacht voor persoonlijke groei en de samenleving waarin zij
leven. En verder was er in het cursusprogramma aandacht voor geldbeheer, communicatie, de
rechten en kansen voor doven, gezonde levensstijl, ziektepreventie. Voor de doven een compleet
nieuwe wereld.
De fotootjes hieronder vormen een bloemlezing van de cursussen, die de doven konden volgen.
Zij kregen heel praktisch les in de richting waarin ze hopen werk te krijgen.
Dit laatste was een groot probleem. Niet altijd was er medewerking en begrip van bedrijven en de
overheid. Er valt op dit punt nog wel een slag te slaan. En ook de doven moeten wennen aan de
maatschappelijke regels en wetten. Ook van hun kant is er niet altijd welwillendheid en bereidheid.
Nigina verheelde in haar verslag niet dat er vaak teleurstelling was. Voor haar en haar medewerkers
is het een voortdurend gevecht van doorzetten en geduld. En de Corona was ook een debacle in de
realisatie van het project.
Het team heeft gedurende het project een aantal keren een evaluatiebijeenkomst gehouden. De
hechtheid binnen het team zorgde mee voor het welslagen van het project.

Maar… boven teleurstelling en tegenslag uit, zijn er prachtige resultaten. Veel cursisten ontvingen
een officieel certificaat. In totaal 51 cursisten hebben een baan gevonden en enkelen zijn een eigen
bedrijf(je) begonnen. Nodira is hiervan een mooi voorbeeld. Misschien is wel het belangrijkste
resultaat dat er in de Tadzjiekse samenleving begrip en waardering beginnen te groeien.
Samen met de nationale dovenorganisatie is actie ondernomen om de Gebarentaal onder de mensen
populair te maken. Er was veel enthousiasme.

Nodira is een dove moeder van 6 kinderen. Als gescheiden vrouw is het voor haar moeilijk om haar
gezin te onderhouden. Ze kan goed koken en ze groeide in het project uit tot leidster van de
kookcursussen. Ze is een zeer verantwoordelijke vrouw. Ze kwam met het idee een stand op de markt
te openen waar ze eten kan verkopen, van een hamburger tot een taart. Met onze hulp is dat gelukt.
Een aparte tolk hielp haar bij de registratie. Wij hebben haar geholpen bij het huren van de stand en
het maken van zitjes. We hebben haar ook geholpen met de aanschaf van een oven, een koelkast en
een friteuse. Ze heeft een starterskapitaal ontvangen zodat ze de basis-ingrediënten kan kopen.
Haar bedrijfje loopt heel goed en ze heeft voor haar gezin nu echt een basisinkomen.
(uit het verslag van Nigina)

Nodira in haar bakkerij

In diverse praktijkvakken werden cursussen gevolgd en certificaten behaald.

Nieuwe projecten
Inmiddels heeft Nigina drie projectvoorstellen ingediend, die een vervolg zijn op het project ‘Gelijke
kansen’. Het drieledig project heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en levensstandaard van
doven en slechthorenden en uiteindelijk bijdraagt aan hun sociale integratie.
1. Gelijke kansen voor andere ‘steden en dorpen’ in Tadzjikistan. De verworvenheden van het
project in Dushanbe worden nu ook verder in het land toegepast. Inmiddels worden de
eerste cursussen al gegeven. Zie foto’s hieronder.
2. Maatschappelijke integratie voor in totaal 136 dove kinderen.
Zij krijgen les in praktische vaardigheden, zodat ze in sociaal opzicht meer en beter in de
maatschappij kunnen bewegen. Ze krijgen een stuk maatschappelijke vorming. Het eerste
project heeft geleerd dat het ontbreken van sociale vaardigheden en kennis van de wereld
om hen heen, een behoorlijke blokkade vormen in de communicatie met collega’s, klanten
en leidinggevenden. Dit project komt aan dit probleem tegemoet.
3. Gebarentaalleraren en tolken. Gezocht wordt naar mensen die gebarenvaardig zijn, bekend
zijn met de dovenwereld. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale
integratie van de doven. Er komt een opleidingsprogramma en er wordt een lokaal speciaal
ingericht. Bij het ministerie van Onderwijs wordt een aanvraag voor een licentie ingediend.
De stichting ‘Vrienden van Effatha’ bekostigt de drie projecten die drie jaar gaan duren.

In de stad Bokhtar, regio Khatlon staan dove cursisten klaar om opgeleid te worden tot naaister en
elektricien. Tegelijk wordt naarstig gezocht naar stageplekken en zo mogelijk werk.

Tot slot.
We willen dit verslag afsluiten met twee foto’s, die indruk op ons maakten. Het meisje kennen we
niet, we weten alleen dat ze in Tadzjikistan woont. Wat was ze blij met het boekje “Ik ben Jozef” in
het Tadzjieks, de taal van het land. Inmiddels worden de boekjes “Ruth kiest” en “Jozua en het
nieuwe land”, in dezelfde vertaling gedrukt. Aan de vertaling van “Prins Daniël” wordt gewerkt.
Ons gebed is dat de boekjes hun weg mogen vinden in de steden en de verste bergdorpen.
We zien prachtige ontwikkelingen. Doven die tot het geloof in Jezus Christus komen en zich laten
dopen. Op de foto zien we Nigina en haar man, die pastor is. Naast hen de dopelingen.

Noch Corona, noch de oorlog in de Oekraïne hebben uiteindelijk ons werk kunnen blokkeren.
Of beter: onze Heer heeft ons werk gezegend. Hij opent wegen zodat belangrijke projecten
uitgevoerd kunnen worden. We willen in het bijzonder het literatuurproject noemen.
Zoveel boekjes met bijbelverhalen die in verschillende talen verspreid mochten worden.
“Prins Daniël” werd vertaald in het Russisch, Belarussisch, Duits, Oekraïens en Tadzjieks.
Dit boekje springt er echt uit. Zou het komen omdat zovelen zich herkennen in het leven van Daniël?
Een leven vol spanning, angsten en vervolging. En in dat alles zocht Daniël zijn kracht in het gebed.
Uiteindelijk werd het zijn redding.
In oktober hopen we enkele weken in Tadzjikistan te zijn om de projecten te bezoeken en te
evalueren. D.V.! Noem het maar een bemoedigingsreis.
We zijn bezig met de voorbereidingen.
Zuidlaren, zomer 2022
Piet en Dineke Compaan, projectleiders

ontsteek het vuur
en laat het branden
hier en tot in verre landen
vrij naar Mattheüs 28: 19 en 20

