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,
Allereerst mijn excuses…. Deze nieuwsbrief is van het 3e kwartaal van 2021 maar ondertussen zijn we al in
het 4e kwartaal van het jaar aangekomen. Soms glipt de tijd een beetje door je vingers heen en dat was nu
even het geval. De zomer is weer voorbij. Bij ons een wisselvallige zomer maar in Belarus was het echt weer
een warme zomer met een hoop zonneschijn! Een heerlijke tijd voor de kinderen om op zomerkamp te
gaan. En dat hebben ze dus ook gedaan! Bart en Natasha hebben zich weer enthousiast ingezet om de
kinderen een onvergetelijke tijd te geven! Dit hadden ze heel graag gedaan in Krynica maar dat is helaas
niet gelukt. Al het klussen, waar we vaak over schrijven, al het regelen wat daar bij komt kijken, al het
verbouwen, al het uitdenken, uittekenen, al de stempels die vaak weer geregeld dienen te worden, al de
kilometers die daarbij gereden worden enz. enz. nemen veel, heel veel tijd in beslag! En ja, er zijn altijd fijne
mensen die willen helpen maar heel veel dingen dienen Bart en Natasha ook gewoon zelf te doen. Dit alles
maakte dat de situatie het nog niet toe liet om kinderen, scholen en kerken te benaderen. Maar, zoals hier
boven al werd benoemd, hebben Bart en Natasha wel de handen uit de mouwen gestoken voor de
kinderen en hebben wij als Vrienden-van-Wit-Rusland het kinderkamp dus ondersteund en mogelijk
gemaakt. Want dat is natuurlijk wat wij heel graag doen. Kinderen een onbezorgde tijd geven op een
prachtig zomerkamp waar de liefde van Jezus voelbaar aanwezig is!

Naast deze vrolijke foto’s ook nog een foto van de vloer die in de lak gezet wordt
door Bart! We hebben als bestuur van de VvWR diep, diep respect voor al het werk
wat Bart en Natasha verzetten. Daarnaast zijn wij enorm dankbaar voor u / jullie
nimmer af latende steun door gebed en donaties voor het prachtige werk wat Bart
en Natasha doen! Echt, heel hartelijk bedankt daarvoor! Eerlijk gezegd is het soms
best wel eens spannend hoe we het financieel weer gaan doen als de nullijn van de
rekening in zicht is. Maar telkens voorziet God weer, daar zijn we enorm dankbaar
voor! En nu op naar het einde van het jaar. Bart en Natasha zouden graag weer
even naar Nederland komen maar reizen vanuit en naar Belarus is op dit moment
niet zo eenvoudig als het eerder was. We gaan kijken wat er mogelijk is! We wensen
u / jullie allemaal een kleurige herfst toe!
Warme groet en Gods zegen,
Sietse, Roland, Annet, Albert en Mariska
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