Stichting Vrienden van Wit-Rusland
Spreuken 19 : 17 Wie zich over de arme
Ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn
weldaad vergelden.
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Beste vrienden,
Tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Waar ik in de vorige nieuwsbrief schreef over de koude winter beleven we nu hier in NL en
in Belarus een warme zomer. Bart en Natasha hebben een hele spannende tijd achter de rug. De zoon van Bart heeft in april een zeer
ernstig ongeluk gehad. Hij heeft op de IC gelegen en voor zijn leven werd gevreesd. Gelukkig konden Bart en Natasha, na de nodige
coronatests, een aantal dagen na het ongeluk al vanuit Belarus naar Nederland vliegen. Wonder boven wonder knapte Barts zoon
snel op. Naar omstandigheden gaat het goed op dit moment. Hij zit middenin een revalidatie proces en zijn Bart en Natasha weer
terug in Belarus.
Verder zoals jullie zien in deze nieuwsbrief veel plaatjes en weinig praatjes. Wij vinden het leuk om jullie op deze manier even mee te
nemen naar de bouwplaats! Achter het huis in Krynica is naar
eigen water geboord. Dat is gelukt op 30 meter diepte, hoe
mooi is dat! Tevens is er ook een waterleiding aangelegd van
de gemeente/Kolhoze. Hiervoor werd een sleuf gegraven van
27 meter lang en 2 meter diep.
Naast de watervoorziening is de riolering uiteraard ook zeer
belangrijk. Deze is ook aangelegd. Het systeem lijkt op onze

vroegere septic tank. De allround bouwvakkers Arthur, Yura, Alosja en
Slava zijn van alle markten thuis! Wederom dank aan deze harde
werkers. Ook toen Bart en Natasha plotseling terug naar Nederland
moesten zijn zij gewoon door gegaan!

Regeren is vooruit zien. Het hout voor komende winter is al
geleverd zodat iedereen er warmpjes bij zal zitten. Toen ik de
foto hiernaast zag moest ik even denken aan een
ingewikkelde majorette oefening…. Maar waarschijnlijk heeft
het meer te maken met de aan te leggen waterleiding.

Buiten is er hard gewekt maar binnen zeker ook. De badkamer is zo
goed als klaar de muren zijn gestuukt en gesausd, de verlichting hangt
en aan de vloer wordt de laatste hand gelegd. We zijn ongelooflijk
dankbaar voor al het werk wat is verzet. En eerlijk is eerlijk, je dacht
misschien het heeft alles bij elkaar toch wel lang geduurd. En dat is ook
zo. We hadden bedacht dat 2 jaar geleden de eerste activiteiten
al plaats zouden vinden in Godshuis in Krynica maar helaas is dat niet
gelukt. De verhalen die je vaak te zien krijgt in het TV programma “ik
vertrek” zijn ook wel van toepassing op dit avontuur. Er ging veel tijd in zitten voordat alle papieren in orde waren en de juiste mensen
waren gevonden. En toen kwamen Bart en Natasha, zoals de meeste klussers, ook nog regelmatig voor onaangename verrassingen te
staan. Maar alles bij elkaar willen we eigenlijk niet achterom kijken, maar naar voren kijken. Jullie bedanken voor alle steun die het
mogelijk heeft gemaakt dat we nu zo ver zijn dat we deze zomer dan ook echt de eerste gasten kunnen ontvangen! Helemaal klaar is
het nog niet. Maar ja, wanneer is iets helemaal klaar? Er is nog veel te dromen en te wensen om veel moois uit te kunnen delen aan
vele Wit-Russische kinderen en volwassen mensen! Daarom willen we u vragen om voor dit mooie werk te blijven bidden en ons te
steunen met een zomergift? Alvast heel hartelijk bedankt!
Warme groet en Gods zegen,
Sietse, Roland, Annet, Albert en Mariska
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