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Geliefden, beste vrienden van Wit-Rusland,

De winter begon hier op 26 october met 15 cm sneeuw in 3 uur tijd en bleef tot 12 april dit jaar, toen er
nog genoeg sneeuw in het bos lag voor een sneeuwpoppen dorp.
Vorig jaar gingen de aardappelen 8 april de grond in, nu pas net voor de Pasen (5 mei) kon de grond
bewerkt worden -alles ruim 5 weken later. Wat feestdagen betreft volgen wij hier de Oosters Orthodoxe
kerk, en pas op 22 juni is het Pinksteren.
Voorjaar duurde echter een week -op dinsdag alles in bloei en vrijdagmiddag stak de wind op en waaide
al bloesem weg.

Deze week hebben wij alle scholen langs geweest en alle kinderen voor het kamp uitgenodigd. Dat staat
van 29 juli tot 3 augustus. De kinderen waar wij voor werken hebben het heel druk. School stopt
volgende week voor 3 maanden, wat echt niet vakantie betekent. Veel vaders (als ze in beeld zijn)
werken ver weg of dag en nacht in deze tijd op de kolhoze (staatsboederij). Alle moeders werken ook,
veel en lang weg voor erg weinig. Kinderen moeten alles thuis doen: broertjes en zusjes van creche
ophalen, alle dieren verzorgen, geit melken, schoffelen en wieden in de moestuinen, die hier van een
kwart tot een derde hectare groot zijn. Wij hopen en bidden dat toch zo veel als mogelijk kinderen van
hun ouders vrijaf voor het kamp kunnen krijgen. Een week kamp met 60 kinderen plus nog helpers en
medewerkers.

Vandaag regent het voor het eerst na de sneeuw, iedereen is blij want de laatste weken is het zeer
warm tot heet geweest. 11 mei was het officieel 29.60C in Belarus. Jullie gebed en voorbede is nu het
belangrijkste dat alles goed gaat komen. Wij hebben gezaaid, maar waar het omgaat is om Hem, die de
milde regen geeft.

God’s rijke zegen voor jullie allen,
Bart en Natasha
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