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Spreuken 19 : 17  Wie zich over de arme  
ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn 
 weldaad vergelden.                                                                                                                                                          VvWR                           

 
 
 
 

                              
Zwijndrecht 12 februari 2020 

Beste vrienden, 
 
We zijn op al weer op de helft van het 1e kwartaal van 2020, tijd voor een nieuwsbrief! Bart en Natasha zijn op dit 
moment in NL en komen bij van het harde werken in Krynica. Het werk aan “Gods huis” vordert gestaag. Het is mooi 
dat er meer en meer betrouwbare mensen op het pad van Bart en Natasha komen die voor een langere tijd mee 
willen werken met de renovatie van het huis.  
 
Naast het werk in het huis blijven Bart en Natasha oog houden voor de kinderen en gezinnen in de dorpen om hen 
heen. De eerste voedselpakketten zijn al weer bezorgd zonder dat de voedselpakketten actie was gestart. Gewoon 
omdat het zo hard nodig was……  
 
De voedselpakketten blijven echt hard nodig. In de winter van 2009/2010 deelde Bart en Natasha de eerste pakketten 
uit, het waren er 29. In 2019 zijn er 225 pakketten uit gedeeld, dat is ongeveer 7x zoveel. Een geweldige zegen dat 
zoveel mensen de voedselpakketten actie blijven steunen. In het verleden kregen alle gastouders relatief snel na het 
bezorgen van het voedselpakket een persoonlijk berichtje van Natasha met een foto en een stukje over de situatie van 
het kind/gezin. U begrijpt dat dit geen doen meer is nu er zo veel meer pakketten worden bezorgd en het werk in 
Belarus steeds meer omvat. Heeft u vragen over uw kind dan kunt u altijd via de mail terecht bij Natasha.  
 
Voor 2020 is het ook weer mogelijk een voedselpakket te laten bezorgen bij uw kind. Een voedselpakket is meer dan 
alleen weer een aantal maaltijden op tafel. Het is “gezien” worden, iets wat de kinderen en het hele gezin goed doet. 
Mijn gastouders uit Nederland denken dus nog steeds aan mij, dit is zo waardevol! 
Voor € 25,- kunt u een voedselpakket bestellen.  
In het pakket zitten de gebruikelijke producten zoals macaroni, olie, rijst, koffie e.d. Naast een pakket voor een voor u 
bekend gezin is het uiteraard ook mogelijk een voedselpakket extra te sponsoren voor een arm gezin.  
Doet u mee?  
Maak dan voor 15 maart € 25,- of meer over op de IBAN bankrek.nr. NL84ABNA0438229916 t.n.v. St. VvWR.  
Graag onder vermelding van ‘Voedselpakket’ met eventueel de naam van het kind/gezin’.  
Het zou geweldig zijn als u een lichtpunt wilt zijn voor een noodlijdend gezin in het koude voorjaar als de voorraden op 
zijn en er nog niks te oogsten is in de eigen moestuin! 
 
Verder komen er nog 2 leuke acties aan om geld op te halen voor het werk van Bart en Natasha 
 
Er is op zaterdagavond 28 maart een benefit maaltijd in ’t Struweel in Ridderkerk-Rijsoord. U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd. Noteer alvast de datum in uw agenda, leuk om u daar te ontmoeten. info over het opgeven volgt nog! 
 
En er is op zaterdagavond 16 mei een Benefit musical message. Er wordt een mooie boodschap neergezet door middel 
van muziek, dans, toneel en het gesproken woord. Kom en maak het mee! Verder info volgt t.z.t.  
 
Hartelijke groet, 
Sietse, Roland, Annet, Albert en Mariska 
Stichting Vrienden van Wit-Rusland 
 
 

         

                                   Nieuwsbrief 


