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De doelstellingen van de Stichting
Rusland Direct:
Weeskinderen in de voormalige
Sovjet-Unie een kans bieden op een
normale toekomst.
Studie-ondersteuning voor oudere
weeskinderen.
Het stimuleren en ondersteunen van
Russische initiatieven voor hulp aan
kansarme sociaal zwakkere
gezinnen met kinderen.

honderd Nederlanders gaat de
vliegreis naar Rusland gepaard met
een bepaalde spanning. Maar alles
verloopt naar wens.
Na een goede nachtrust in Hotel
Dostoevsky vertrekken we de
volgende dag met een busje naar
Pskov. Hier hebben we een
ontmoeting met de bestuursleden van
Children’s Foundation Pskov. Dit is de
organisatie die de begeleiding verzorgt
van onze studenten.
We bespreken de situatie van elke
student, bezien de mogelijkheden voor
nieuwe studenten, studieresultaten
worden doorgenomen etc.
De samenwerking met Children’s
Foundation is optimaal. Over alle
ontwikkelingen met betrekking tot de
studenten worden wij door het jaar
heen op de hoogte gehouden via de
mail. Een toevallig heel bijzonder
aspect met betrekking tot de
samenwerking met Children’s
Foundation is, dat het bestuurslid
Katja in Nijmegen heeft gestudeerd.
Nijmegen is de buitenlandse
zusterstad van Pskov, vandaar!
De volgende dag reizen we door naar
het weeshuis in Opocka. Hier wachten
de kinderen op ons, een beetje
opgewonden, want de officiële opening
van het sportveld op het terrein van
het weeshuis staat ons te wachten.

Reis 2014.
Het voltallige bestuur van Rusland
Direct vertrekt op maandag 25
augustus naar Rusland. Na
verschillende trein incidenten hier in
Nederland (ja, weer de NS) en ook de
moeilijkheden met onze visa, lukt het
toch om net, maar dan ook net, het
vliegtuig naar St. Petersburg te halen.
Wij doen met de Stichting niet aan
politiek maar toch vertrekken wij met in
ons hart een dubbel gevoel. Na het
neerhalen van een vliegtuig boven de
Oekraïne met aan boord bijna twee

Officiële opening.

Het sportveld verdient enige
toelichting.

Het weeshuis in Opocka is een
weeshuis voor kinderen met een
trauma, meestal opgelopen in een
thuissituatie. (alcohol, verwaarlozing,
geweld) Maar het weeshuis heeft ook
een taak met betrekking tot de
plaatselijke bevolking. Ook daar
bevinden zich kinderen in moeilijke
omstandigheden. Het weeshuis zet
projecten op om ook deze kinderen uit
hun isolement te halen.
Bepaalde kinderen logeren in het
weekeinde in het weeshuis. Zij worden
hier medisch onderzocht, krijgen
gezonde voeding etc.
Maar vooral de liefdevolle opvang in
het weeshuis en het leren spelen met
kinderen onder elkaar, brengt vrij snel
zichtbaar resultaat.
Mede door de financiële steun van
onze stichting kan het weeshuis dit
project optimaal uitvoeren.
Drie jaar geleden kwam ter sprake dat
sporten voor alle kinderen een enorme
verrijking zou zijn. Maar de
modderpoel naast het weeshuis was
meestal niet geschikt voor
sportactiviteiten. En zo werd het idee
geboren voor de aanleg van een
sportveld.

aan de dijk” zettend idee dat deze
sponsor de hele realisatie van het
sportveld, inclusief sportkleding voor
alle kinderen, wilde financieren. Alle
bureaucratische beslommeringen (het
is tenslotte Rusland) hebben we
getrotseerd en tijdens deze reis
konden wij de officiële opening van het
sportveld bijwonen. U kunt zich
voorstellen hoe blij en trots iedereen
met de realisatie van dit project is.

Het voltallige bestuur. Peter Bebseler,
Erik de Koning, Natasja Zadvornaia,
Hans Vronik en Huib Kets.

Een mooi sportveld waar veel kinderen
kunnen sporten.

Feest voor de kinderen.
Maar dat zou voor onze stichting een
brug te ver zijn. Echter één van onze
sponsoren vond het een “zoveel zoden

Na het officiële gedeelte van de
opening gaan we weer schilderen met
de kinderen een wens die zij specifiek
hebben uitgesproken en die wij maar
al te graag vervullen.
Omdat we een officiële uitnodiging
hadden ontvangen van het ministerie

van educatie uit Pskov brengen we
daar een bezoek. Na een hartelijk
gesprek met de vice gouverneur keren
we terug naar ons hotel.

De groepsfoto met de studenten.
Het afscheid is zeker niet makkelijk,
maar de kreet “tot volgend jaar” is
overal te horen.
Christina de studente in het midden is
afgestudeerd en heeft werk gevonden
op een internaat voor kinderen uit
achterstand gezinnen.
De volgende dag hebben wij een
ontmoetingsdag met de studenten die
door de stichting worden ondersteund.
Deze dag wordt georganiseerd in een
sporthotel in de buurt.
Alle studenten zijn uit alle windstreken
hier naar toe gekomen. Het is mooi om
te zien wat onze hulp teweeg heeft
gebracht. Deze studenten zijn stuk
voor stuk jonge mensen die blij zijn
met het leven en deze dag genieten
van het samenzijn. Het weeshuis,
geen familie, ergens een opleiding
kunnen volgen, mede door financiële
steun van mensen uit Nederland, het
verbindt vaak levenslang.
Na onvergetelijke uren met elkaar,
genieten wij nog van een gezamenlijke
maaltijd. Tot slot natuurlijk samen op
de foto.

Wij reizen terug naar St. Petersburg.
Onze uitrust-dag wordt besteed aan
een bezoek aan de Hermitage en de
Peterhof het voormalige buitenpaleis
van Peter de Grote.
We vliegen terug naar Schiphol en de
reis voor dit jaar zit er weer op.
Hulp aan Russische weeskinderen ligt
niet zo voor de hand, of juist wel?
Wij denken dat hulp aan kinderen in
onstabiele situaties, waar ook ter
wereld, altijd kan bijdragen tot andere
en betere inzichten en daarmee op
een beter leven.
Onze dank gaat uit naar al die mensen
die onze stichting financieel
ondersteunen. Onze donateurs geven
weeskinderen een ongekende kans op
een normaal leven.
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