Jaarverslag van Stichting Radoeka over 2020.
We hebben vanaf maart dit jaar te maken met het Covid-19 virus. Dit heeft ten gevolge dat 3 mensen
van onze stichting nog net voor de algehele lock-down in januari het kindertehuis konden bezoeken.
Er zijn tijdens dat bezoek nieuwe kinderbijbels gekocht.
Er is toen ook gesproken over de renovatie van de keuken in Radoeka. Een groot project.
Radoeka heeft besloten dat de stichting 10.000 euro zou bijdragen en de lokale overheid deed de
resterende 9.000 euro die voor deze renovatie nodig was. Het geld van de stichting is via de bank
overgemaakt naar een rekening in Belarus.
Acties: We konden vanwege Covid-19 niet op de oranjemarkt staan dit jaar. Wel hebben we in het
begin van dit jaar een ‘snertactie’ en een statiegeld actie van lege flessen bij verschillende winkels
gehouden. Het oud papier, waarvan de helft van de opbrengst voor onze stichting is, bracht elke
maand ook geld in de kas.

Omdat wij niet naar het kindertehuis konden gaan dit jaar, kwamen de jaarlijkse inkopen in gevaar.
Zoals de medicijnen, schoonmaakmiddelen enz. Het geld daarvoor konden we meegeven aan een
bevriende Russische vrachtwagenchauffeur (Deze chauffeur rijdt regelmatig van Belarus naar Spanje.
In Duitsland hebben wij hem het benodigde geld kunnen overhandigen. Hij heeft het geld aan de
directrice van Radoeka overhandigd.
Wel hebben we met in achtneming van de RIVM regels op verschillende plaatsen vergaderingen
gehad.
Vergaderingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9 maart bij Lisette.
8 mei in de buitenlucht bij het kerkje van Fransum.
10 juni in de Wegwijzer van de Hervormde Kerk in Noordhorn.
24 juni bij Gerard en Ans in de tuin.
22 juli bij Kees en Marion.
28 september in de Wegwijzer van de Hervormde Kerk in Noordhorn.

Halverwege dit jaar bereikte ons het verdrietige bericht dat onze contactpersoon in Belarus, Nicolai
Beloes, op 64 jarige leeftijd is overleden. Nicolai was vanaf het begin dat wij in het kindertehuis actief
waren ons tot grote steun geweest.
In december is er een nieuwsbrief uitgebracht en verstuurd.
Ook zijn er regelmatig updates op de website van stichting Radoeka gezet.

