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Van het bestuur 

 
In deze nieuwsbrief mogen wij weer 
schrijven/vertellen wat wij de afgelopen 
periode - in welke vorm dan ook - konden 
betekenen voor de kinderen.  
Wij zijn dankbaar voor de giften en het 
vertrouwen dat ons wordt gegeven. 

 
Nadenkertje: 
 
Zoals een bloemzaadje de zon nodig heeft om 

bloem te worden 
Zo heeft een kind liefde nodig om mens te 

worden 
------------------------------------------------------- 
 
Aanschaf Bijbels 
 

     
Er zijn 50 bijbels aangeschaft; goed 
leesbaar voor de kleine kinderen en een 
aantal met uitgebreide tekst voor de wat 
oudere kinderen. 
 
 
 

 
 
Bezoek kindertehuis 
 
In juni 2018 hebben wij weer een bezoek 
gebracht en werden we hartelijk ontvangen 
door Alla, de directrice, en een aantal 
medewerkers. 
De thee en koffie met uiteraard de 
Russische koekjes en snoepjes stonden 
weer snel op de tafel. Onder het genot 
hiervan werd de huidige situatie 
doorgesproken. 
Er was maar 1 kindje van 3 jaar aanwezig. 
In de zomerperiode zijn er meestal niet veel 
kinderen maar nu was het wel erg weinig. 
Over 4 kinderen werd nog overleg gevoerd 
wanneer die naar het kindertehuis kwamen. 
( tijdens een kort bezoek in oktober 2018 
waren 17 kinderen aanwezig, waarvan 7 
uit 1 gezin in de leeftijd van 3 tot 15 jaar ) 
Wij hebben een gesprek gevoerd over  
een eventueel nieuw project en gevraagd 
naar de hoeveelheid schoonmaakmiddelen 
en medicijnen die nodig waren. 
De schoonmaakmiddelen konden we kopen 
met korting ! Dat lukte bij de medicijnen 
natuurlijk niet.  
Ons bezoek van een week hebben wij 
traditioneel afgesloten met een BBQ in het 
bos.  
  
. 
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Eetzaalproject 
 
In de maand juni, tijdens ons bezoek, is ons 
gevraagd of wij de kosten wilden betalen 
voor het renoveren van de eetzaal. Deze 
vraag hadden we een jaar geleden ook 
gekregen maar toen was er ook een project 
dat iets meer prio had. We wisten dus wat 
ze wilden verbeteren alleen het 
kostenplaatje moest ook goedgekeurd 
worden door ons. 
Wij hebben toegezegd dat wij voor de 
kosten garant staan en zo kon het gebeuren 
dat de hele eetzaal gerenoveerd is inclusief 
kunststof kozijnen en deuren. Tijdens de 
werkzaamheden aan het plafond en aan de 
muren kwamen de bouwlieden erachter dat 
er duidelijk meer herstelwerkzaamheden 
nodig waren dan in eerste instantie 
gedacht. In plaats van een likje verf bleek 
het nodig dat er een gipsplafond moest 
komen en dat de muren opnieuw gestukt 
moesten worden. De vloer is voorzien van 
nieuw linoleum en de kosten hiervan 
hebben wij betaald met de gift, die wij van 
een kerk uit Groningen hebben ontvangen.  
 
Fris, praktisch, heerlijk gemakkelijk schoon 
te houden.   
Wij hopen dat de kinderen van dit nieuwe 
vertrek mogen genieten. 
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Avonturen van een inventaris 
 
In september 2018 werden we benaderd 
door Humanitas, die een complete 
inventaris van een eetcafé overhad. 
De vraag die erbij werd gesteld was of wij er 
ten behoeve van het kindertehuis ook 
belang bij hadden. 
Dit type aanbiedingen slaan wij nooit af en 
snel werd er contact opgenomen met de 
aanbieder en eigenaren van de 
opslagplaats. Het bleek dat er een compleet 
servies met bestek en diverse potten en 
pannen van erg goede kwaliteit aanwezig 
waren. Ook waren er een professionele 
afwasmachine, een koffiezetapparaat voor 
een goed en lekker kopje koffie, een 
magnetron en verder diverse, kleinere 
inventaris voorwerpen. 
Met de medewerkers van hangar 050 uit 
Aduard werd de inventaris opgehaald en 
tijdelijk in Aduard opgeslagen 
Bij inspectie werd een eerste schifting 
gemaakt van wat met een transport naar 
het kindertehuis kon en wat in de verkoop 
kon. Voor sommige delen van de inventaris 
bleek verkopen beter dan vervoeren omdat 
de vervoers- en invoerkosten voor Belarus 
hoger zouden zijn dan de aanschaf in het 
land zelf. 
Besloten werd om de pannen en 
uitgebreide voorraad bestek naar het 
kindertehuis te brengen. Dat kon mooi 
gecombineerd worden met een partij 
kleding voor de kinderen, die al op de 
nominatie stond.  
Zo kon alles binnen afzienbare tijd verwerkt 
en naar het kindertehuis vervoerd worden. 
Een prettige conclusie was ook dat het fijn 
is dat er op deze wijze kan worden samen 
gewerkt en dat zo het maximale aan 
goederen voor hergebruik beschikbaar blijft. 

 
 
 

 
Kledingtransport 
 
Begin november 2018 zijn er 2 karren met 
kleding, lakens, dekbedden, handdoeken en 
speelgoed richting Almelo gegaan. 
Samen 126 bananen dozen.  
Het is de bedoeling dat Stichting GICHON 
de lading vóór de kerst naar Wit-Rusland 
brengt.  
We willen iedereen, die dit mogelijk maakte, 
hartelijk bedanken. Zo kunnen we samen 
weer mensen blij maken met iets wat wij 
niet meer gebruiken.  
( inmiddels zijn de dozen op reis ) 
 

 
 
               
 
 
 
                                                                 
Kerstmarkt 
 
14 december mochten we ons weer 
presenteren op de jaarlijkse kerstmarkt van 
de PKN kerk in Zuidhorn.  
Het was er gezellig druk en we konden weer 
veel vertellen over ons werk in het 
kinderentehuis.  
Stichting RADOEKA krijgt een deel van de 
opbrengst, waar we natuurlijk heel blij mee 
zijn.  
Mooi dat er zoveel mensen om de stichting 
heen staan. 
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Markt Zuidhorn 
 
Op zaterdag 6 oktober was het grote “Kom 
in Zuidhorn” feest, met de presentatie van 
diverse organisaties. Wij waren daar ook 
present. Het is op zo’n dag erg gezellig om 
samen als Stichting iets te doen. Voor 
oktober begrippen was het een prachtige 
dag met een lekkere temperatuur en 
regelmatig zon. 
Wij stonden in de doorgang tussen de 
winkel van Schoenmode Land en de 
Chinees. Dat was een prima plek al was de 
schaduw in de ochtend lang aanwezig. 
Wij hadden ervoor gekozen om toiletpapier 
te koop aan te bieden en diverse zelf 
gemaakte dingen mee te nemen.  
Zo konden de bezoekers kiezen uit vogel- 
en voederhuisjes of ander houtwerk, 
spiegels, pompoenen en zelfgekweekte 
planten. De gesprekken met de bezoekers 
over het doel en werk van de Stichting 
hebben vaak een hartverwarmend effect. 
 

 
 
 
    https://www.facebook.com/StichtingRadoeka 
 
Wij wensen jullie :  
 
Fijne Kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar.    
Желаем вам счастливого Рождества и 
Нового года. 
 
 

          

                                                                     
Poster  
 
De kinderen die in het kindertehuis 
geplaatst worden komen uit de regio Stolin. 
Deze poster hangt op verschillende 
plaatsen in de regio Stolin. 
 

 
 
De tekst luid als volgt: 
Dronkenschap van vaders en moeders is de 
oorzaak van zwakte en pijn bij kinderen. 
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