Belarus en Tadzjikistan

We beginnen dit verslag met twee kaartjes. Belarus (Wit Rusland) en Tadzjikistan. In beide landen zijn
we betrokken bij verschillende projecten. De laatste jaren mogen we een project voor doven steunen
in Tadzjikistan. In Belarus steunen en begeleiden we niet alleen projecten voor doven, maar ook
andere activiteiten.
Hieronder een verslag.

Evangelisatie

Door de jaren heen hebben we met de opbrengst van kerkelijke collectes en particuliere bijdragen
veel ondersteuning kunnen geven aan evangelisatieactiviteiten in diverse kerken. We noemen de
evangelisatie-zomerkampen in het Tsjernobylgebied. Voor het jaar 2022 is het mogelijk de
organisatie van de kampen in 8 kerken mede financieel mogelijk te maken door een aanzienlijke
subsidie van de stichting ‘Ark Mission’.
Al jaren steunen we pastor Nikolai in Berezino die breed opgezette evangelisatiekampen organiseert,
samen met zijn vrouw, kinderen en inmiddels kleinkinderen. In december organiseerden zij een
kerstfeest voor kinderen en hun ouders uit Berezino en omliggende dorpen. Zie foto hieronder.

Love for kids
Het christelijk huis in Minsk is een ontmoetingsplaats voor doven. Varya en haar man André
organiseren wekelijks een dovendienst en allerlei andere activiteiten.
In het bijzonder ontfermen zij zich over een groepje dove weeskinderen.
In dit werk is een prachtige ontwikkeling te zien. Zo worden bijeenkomsten en andere activiteiten
steeds meer geleid door de dove jongeren zelf. De man van Alina behoort tot een van die leiders.

Leesboekjes met bijbelverhalen

Na het boekje ‘Ik ben Jozef’ is nu ook ‘Ruth kiest’ in het Russisch vertaald en uitgegeven door het
Belarussisch bijbelgenootschap. Na elk hoofdstuk staan kennis- en belevingsvragen waarmee de
lezers aan de slag kunnen. De boekjes worden uitgedeeld in kerken, internaten en tijdens
evangelisatiekampen. Ook in andere Russisch sprekende landen worden de boekjes verspreid.
Het drukken is in handen van een internationale organisatie.
Van het boekje ‘Prins Daniël’ is een herdruk in voorbereiding.
Er is een groeiende behoefte aan ‘bijbelverhalen in toegankelijke taal’.
De stichting ‘Vrienden van Effatha’ bekostigt het literatuurproject.

Doveninternaat Babruisjk
De twee lokalen van de ‘tuinbouwschool’ zijn klaar. Hiermee is ook een eind gekomen aan een reeks
renovaties door de jaren heen. De keuken, eetzaal, sportzaal en huiskamer zijn allemaal grondig
vernieuwd. De stichting ‘Vrienden van Effatha’ heeft al deze deelprojecten bekostigd.
Met dit internaat zijn door de jaren heen prachtige contacten gegroeid.
Heel mooi is dat Seguei uit Mogilev op zondag bijbelonderwijs geeft aan een groep dove kinderen.
Serguei is begonnen met de pastorale begeleiding van doven in Mogilev en omgeving.
We bekijken hoe we zijn werk kunnen steunen in de toekomst.
Op de foto rechts vertelt Serguei in gebaren uit het boekje ‘Ik ben Jozef’.

Evangelisatie in Kamenka
In de buurt van Babruisjk, in het dorpje Kamenka, organiseren pastor Pavel, zijn vrouw Nadezda en
hun kinderen evangelisatiekampen. Jongeren uit omringende dorpen nemen aan de activiteiten deel.
Bijbelstudie wordt afgewisseld met sport en spel.

Pavel en Nadezhda vangen al jaren verslaafde vrouwen op. Er moet voor de diverse activiteiten nogal
wat heen en weer gereisd worden. Met een aanzienlijke financiële bijdrage van de stichting Ark
Mission kon een transportbusje worden aangeschaft. De stichting maakte het eveneens mogelijk dat
het dak van het onderkomen voor de vrouwen gerepareerd kan worden. Het gebouw is met ‘eigen
handen’ gerenoveerd. De buitentegels werden door hen zelf gebakken. Ark Mission bekostigt ook het
evangelisatiekamp voor het jaar 2022. Ondanks alle problemen in het land kan op deze manier het
werk van Pavel tóch doorgaan.

Elke dinsdag is er in de kerk een dienst, speciaal voor de vrouwen. Elke dag nemen ze deel een
bijbelstudie en gebed. De opzet is dat de vrouwen na een aantal maanden weer terug naar hun gezin
of naar familie. Dit lukt niet altijd. Een aantal verblijft er al meerdere maanden.

Gelijke kansen in Tadzjikistan
De leef- en werkomstandigheden van doven in Tadzjikistan zijn ronduit erbarmelijk.
De maatschappij behandelt hen minderwaardig en hooguit met medelijden. Doven voelen zich
nutteloos en afgewezen.
De kansen om opleidingen te volgen en werk te krijgen, zijn er nauwelijks of niet.
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.
Nigina Akhemedova heeft zich het lot van de doven aangetrokken. Samen met een aantal
medewerkers heeft zij het project ‘Gelijke kansen’ opgezet. De doven krijgen een programma
aangeboden waarin hun persoonlijke groei voorop staat. Ze krijgen les in informatica, geldbeheer,
communicatie, de rechten en kansen voor doven, gezonde levensstijl, ziektepreventie.
Verder krijgen ze heel praktisch les in de richting die ze kiezen en waarin ze werk hopen te krijgen.
Met bedrijven en organisaties worden contacten gelegd die ertoe moeten leiden dat de doven
uiteindelijk werk krijgen. Ook dit omvangrijker project wordt gefinancierd door de stichting ‘Vrienden
van Effatha’.

Op de foto links een groep dove deelnemers. Rechts de ontmoeting met dove christenen uit
Oezbekistan. Een dovenpastor uit Oezbekistan evangeliseert samen met dove medewerkers in
Tadzjikistan. Heel bijzonder deze samenwerking.
We hebben diepe bewondering voor de professionele opzet van dit project en de niet aflatende
energie en inzet van Nigina Akhemedova en haar medewerkers. Zij rapporteert steeds zeer
uitgebreid en nauwkeurig.
Op de volgende foto’s is te zien dat een aantal dove deelnemers de dienst in de kerk van Nigina
bijwoont en dat ze daarna gezamenlijk een maaltijd hebben.

De deelnemers worden in diverse richtingen opgeleid. Bijvoorbeeld elektriciën, automonteur, kok,
coupeuse, ict-er. Verder krijgen ze de basiskennis die nodig is om te kunnen functioneren in de
maatschappij. De opleiding wordt afgerond met een examen en een diploma. Het enthousiasme is
zeer groot. Aan sociale vorming wordt de nodige aandacht besteed. Samen koken en de maaltijd
nuttigen en excursies vormen een onderdeel van het programma. We moeten niet vergeten dat voor
de doven een nieuwe wereld open is gegaan. Het is voor hen de overgang van ‘niet in tel zijn’ naar
een leven van gelijkwaardigheid. Zover is het nog lang niet, maar het begin is er!

In haar laatste verslag in december vertelt Nigina over successen, maar ook over teleurstellingen.
De toestand in het toch armoedige land is er alleen maar slechter op geworden. Een aantal
deelnemers vertrok naar Rusland om daar werk te zoeken. Uiteindelijk ging ze met ruim 140
cursisten door. De toegestuurde filmpjes en foto’s geven een mooi beeld van de resultaten.
We mailen haar verslag, samen met de filmpjes graag naar wie daar belangstelling voor heeft.
De samenwerking met de overheid en bedrijven verloopt uiterst stroef. Het heeft alles te maken met
onderwaardering. Toch lukt het sommigen werk te krijgen.
Nigina en haar staf zetten onvermoeid door. Maar moeilijk is het wel, zeker nu de werkloosheid en
daarmee de armoede stijgen. Armoede leidt tot een tekort aan voedsel. We hebben een klein beetje
kunnen helpen, zodat ongeveer 50 gezinnen met doven voedselpakketten ontvingen.

Tot slot
We zijn onze goede God dankbaar dat het werk door mocht gaan. Ondanks de uiterst moeilijke
omstandigheden en situatie in beide landen. Op afstand kunnen we toch helpen en via een
bijzondere weg hebben we financiële steun kunnen geven.
Dwars door alle problemen heen, ervaren we veel zegen.
Zuidlaren, Piet en Dineke Compaan, projectleiders stichting ‘Vrienden van Effatha’.

