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De toekomst
Hoe ziet ons leven er in de toekomst uit?
Wereldleiders, politici, journalisten,
wetenschappers en filmmakers kunnen je
meenemen in hun “eigen wereld” over de
toekomst. De optimist spreekt de pessimist
tegen en andersom.
De toekomst……...Welk houvast heb jij?
Christenen over de hele wereld hebben een
troost in leven en sterven maar ook zij
hebben hun twijfels of het allemaal goed
gaat komen. Toch is er vertrouwen omdat
God een belofte heeft gedaan naar de
mensen, ook in gezondheid en ziekte.
Wij hopen dat Geloof, Hoop en Liefde jullie
in deze bijzondere omstandigheden tijdens
de aanwezigheid van het coronavirus heen
kan en mag helpen.

Flessenactie
Vanaf half december 2019 tot 1 april 2020
hebben we een statiegeld-actie gehouden
voor de nieuwe keuken van het
kindertehuis.
Er stond in drie winkels een zuil, waar de
statiegeldbonnetjes in gedeponeerd konden
worden. Wat een groot succes!!
Ook hebben de kinderen van de school De
Vlieger in Noordhorn lege flessen
ingezameld. Wat hebben ze hun best
gedaan.
Samen hadden we als eindresultaat 995,euro. Iedereen heel hartelijk dank voor dit
mooie resultaat.

Corona in Belarus
Met de gegevens en feiten die wij in
Nederland hebben kijken wij met andere
ogen naar de situatie in Belarus.
In Belarus zijn op moment van dit schrijven
nog maar een paar doden en gaat het
gewone leven door met al wel een paar
aanpassingen tijdens het werken in sociale
omgevingen.
Wij blijven contact houden over de situatie
daar en hopen dat daar ook de juiste
middelen zijn om het virus in te dammen.
Wij hopen dat het keukenproject door kan
gaan en dat wij het resultaat dit jaar kunnen
aanschouwen.

---------------------------------------------------Activiteiten
Vanwege overheid maatregelen m.b.t. het
coronavirus zijn er deze eerste maanden
geen activiteiten gepland. De Oranjemarkt,
waar wij weer fruit zouden verkopen, gaat
helaas niet door.
Ook zijn er geen concrete plannen om de
kinderen een bezoek te brengen.
Mochten de maatregelen versoepeld
worden en wij kunnen weer activiteiten
gaan plannen, dan houden we u/jou op de
hoogte.
--------------------------------------------------------Giften
Wij zijn blij met de giften, die we het hele
jaar door ontvangen.
Speciaal voor het keukenproject is al € 710
ontvangen buiten de acties om.
Mede namens de kinderen in Radoeka
willen wij jullie bedanken voor de steun.

Snertactie
Begin februari hebben we een Erwtensoepactie gehouden met een hoeveelheid van
maar liefst 320 liter erwtensoep!
Iedereen kon soep bestellen, die dan aan
huis bezorgd werd. Zo is er een mooi
bedrag van € 789.30 bijeen gebracht voor
het keukenproject van het kindertehuis.
Eenieder die ons gesteund heeft door
erwtensoep te kopen, willen we dan ook
Hartelijk bedanken!
--------------------------------------------------------Keukenproject
In december 2019 is er een brief
overhandigd aan de directrice van het
kindertehuis en aan de plaatselijke
overheid, waarin wij geschreven hebben
garant te staan voor 10.000 euro ten
behoeve van de verbouw van de keuken. Zij
waren ontzettend dankbaar voor de
aangeboden steun. Medio de maand mei
2020 zal het bedrag worden overgemaakt
naar de bankrekening van het kindertehuis
zodat het materiaal dat nodig is gekocht en
besteld kan worden. De voorbereiding voor
het plaatsen en verzorgen van de kinderen
tijdens de verbouw in de maanden juni, juli,
augustus zijn gestart. Deze
vakantiemaanden zijn geschikt voor de
verbouw omdat er dan weinig kinderen
verblijven en er geen sprake is van
tijdsdruk.
In de volgende nieuwsbrief hopen wij jullie
het resultaat te kunnen vertellen met
bijbehorende foto’s.

Vanuit het kindertehuis kregen we deze
informatie toegestuurd:
Информационное письмо
о детском социальном приюте 17.04.2020
Социально-педагогический центр
Столинского района сообщает о состоянии
работы детского социального приюта.
На 17.04.2020 в приюте проходят
реабилитацию 18 детей, из них 5 девочек и
13 мальчиков. В возрасте трех лет – 4
ребенка, четырех лет – 3 ребенка, пяти лет –
1 ребенок, шести лет – 2 ребенка, семи лет –
3 ребенка, восьми лет – 1 ребенок, девяти
лет – 1 ребенок, одиннадцати лет – 2
ребенка, двенадцати лет - 1 ребенок.
До 17.04.2020 дети находились на каникулах.
С 20.04.2020 продолжат обучение в школе.
В условиях сложной эпидемиологической
обстановки организованы мероприятия по
профилактике заболеваемости.
Воспитанники обеспечены перчатками и
масками. Ограничены выезды и выходы
детей за территорию центра. Заболевших в
приюте нет.
Мы желаем Вам здоровья и долголетия!
Директор
А.Е. Цымбалюк

https://www.facebook.com/StichtingRadoeka

www.stichting-radoeka.nl

Informatiebrief
Over sociale opvang voor kinderen
Het sociaal en educatief centrum van de
wijk Stolin rapporteert over de stand van
zaken van de sociale opvang voor kinderen.
Op 17.04.2020 ondergaan 18 kinderen
revalidatie in de opvang, waaronder 5
meisjes en 13 jongens. Drie jaar oud - 4
kinderen, vier jaar oud - 3 kinderen, vijf jaar
oud - 1 kind, zes jaar oud - 2 kinderen,
zeven jaar oud - 3 kinderen, acht jaar oud 1 kind, negen jaar oud - 1 kind, elf jaar oud 2 kinderen, twaalf jaar oud - 1 kind.
Tot 17-04-2020 waren de kinderen op
vakantie. Vanaf 20-04-2020 vervolgen ze
hun studie op school.
In een moeilijke epidemiologische situatie
zijn maatregelen genomen om morbiditeit te
voorkomen. Leerlingen worden voorzien
van handschoenen en maskers.
Vertrek van kinderen vanuit het centrum is
beperkt. Er zijn geen gevallen in de opvang.
Wij wensen u gezondheid en een lang leven
toe!
Directrice

Alla Tsymbalyuk

