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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.
Reis 2015.
Op 29 augustus vertrekken Huib Kets
en Hans Vronik voor de jaarlijkse reis
naar Rusland. Onze steun, toeverlaat
en tolk is al een paar dagen eerder
vertrokken en zodoende wacht zij ons
op op het vliegveld van St. Petersburg.
Na een goede nachtrust in Hotel
Dostoevsky vertrekken wij ‘s morgens
(in een gehuurd busje) naar Pskov
voor een ontmoeting met Katya van de
Children’s Foundation Pskov. Deze
organisatie begeleidt alle 40 studenten
die aan ons studie programma
deelnemen. Met Katya nemen wij alle

gegevens van alle studenten door. Wij
zijn altijd heel benieuwd hoe deze
jonge mensen zich na hun
weeshuisperiode zullen ontwikkelen.
Wij zijn blij dat dit jaar 19 jongeren zijn
afgestudeerd, waarvan 3 zelfs cum
laude. 21 weeshuiskinderen zijn dit
jaar het studieproject ingestroomd en
zo komen we weer aan een totaal van
41 studenten. In de afgelopen jaren
zijn er 5 studenten om verschillende
redenen gestopt met de studie.
Ook dit jaar hebben we in
samenwerking met het weeshuis en de
Children’s Foundation een reünie met
alle studenten georganiseerd. In een
prachtig sporthotel komen uit alle
windstreken de studenten samen. Het
is voor hen een soort familiedag,
niemand heeft afgezegd. U kunt zich
voorstellen welke betekenis deze dag
voor deze jongeren heeft.

De studenten.
Ook worden de Awards voor de
nieuwe studenten en afgestudeerden
uitgereikt waarbij bijzondere

Dinsdag vertrekken we naar het
weeshuis in Opocka. Het is 1
september – een bijzondere dag in
Rusland omdat op deze datum in het
hele land de feestelijke opening van
het schooljaar plaatsvindt.

Uitreiking van de Awards.
Awards met een klein geldbedrag voor
de beste studenten zijn bestemd.
Wij vieren de ontmoeting met lekker
eten, fietsen, bootje varen,
volleyballen maar vooral met
blijdschap over het weerzien.
In groepen verdeeld maakt elke groep
een tekening die van commentaar
wordt voorzien. Dit is de rode draad
van alle tekeningen:
“Vriendelijkheid zal de wereld redden”.

Vriendelijkheid zal de wereld
redden.
Feest, afscheid, zwaaien, goede
wensen voor het leven, voorbij - tot het
volgend jaar.

Opening van het schooljaar.
Het verleden jaar gerealiseerde
sportveld wordt heel goed gebruikt,
ook door de overige jeugd van
Opocka. Het sportveld heeft het
weeshuis meer laten integreren met
het dorp Opocka.
De extra dingen zoals medicijnen,
schoenen, mutsen, handschoenen etc.
die van onze bijdrage konden worden
gekocht, waren ook dit jaar meer dan
welkom.
Een belangrijke activiteit is het
schilderen met de kinderen.
Van de leidsters hebben we gehoord
dat al een paar maanden uitgekeken
werd naar de “mannen van de
schilderijen”.
De producten van de gezamenlijke
schilders sessies van de afgelopen
jaren hangen aan de wanden van de
eetzaal. De bezigheid schilderen wordt
ook dit jaar weer een echt
“Schilderfeest”.

Tijdens ons bezoek ontstaat er
plotseling een nieuw probleem. De
vaatwasmachine, heel oud en zorgelijk
functionerend, begeeft het. Het bedrijf
dat de reparaties laatst heeft
uitgevoerd, had al aangegeven dat bij
een volgende storing er geen reparatie
meer mogelijk zou zijn. De kokkin,
tevens verantwoordelijk voor de afwas,
zit met haar handen in het haar. Nu
moet ze de afwas voor het hele
weeshuis handmatig doen, want geld
voor een nieuwe vaatwasser is er
gewoon niet. De beslissing was snel
genomen.

De kunstwerken na hard werken.
In de avond eten we gezamenlijk met
de leiding van het weeshuis.
Toevallig komt ter sprake dat
verhoudingsgewijs veel kinderen, na
hun weeshuisperiode, omkomen in het
verkeer, omdat zij tijdens de
beschermde situatie in het weeshuis
nooit met het drukke verkeer in een
grotere plaats in aanraking zijn
gekomen. En zo wordt het idee
geboren om een soort verkeersplein te
realiseren waar de kinderen kunnen
leren dat er veel meer is dan “struinen
in het bos”. Ook bij dit project zouden
de kinderen uit het dorp hier
verkeerslessen kunnen volgen.
We nemen de plannen mee naar
Hengelo.

Een stralende kokkin met haar
nieuwe vaatwasmachine.
De stichting Rusland Direct schenkt
het weeshuis in Opocka en nieuwe
vaatwasmachine. Het probleem is
opgelost.
.
Door bemiddeling van Children’s
Foundation bezoeken wij een
kostschool waar kinderen van 6 tot 18
jaar met ernstige spraakproblemen
verblijven.
Deze instelling heeft het financieel
heel zwaar. Voor hun

voedselvoorziening zijn zij grotendeels
zelfverzorgend. Soms kunnen zij van
het verbouwde voedsel nog iets
verkopen op de markt. De oudere
kinderen ontvangen voor het werken
op het land een kleine vergoeding.
Omdat deze jongeren door hun
spraakproblemen zo goed als geen
kans hebben op de reguliere
arbeidsmarkt, wil men hen leren hoe je
voedsel verbouwt en het later weer
doorverkoopt. Maar voor een goede
oogst heb je goed zaaigoed en goed
gereedschap nodig, maar dat is hier
het grote probleem.
Een tractor met trailer zou het werken
op het land zoveel eenvoudiger en
efficiënter maken, en goed zaaigoed
zou natuurlijk ook wonderen
verrichten.
Ervaringen met slecht zaaigoed zijn
vaak het begin van een bepaalde
moedeloosheid. We zullen kijken hoe
we hier de helpende hand kunnen
bieden.

Tijdens het schrijven van deze
nieuwsbrief kregen wij bericht dat er
geld beschikbaar komt voor
verschillende projecten. Met dank aan
onze sponsoren kunnen wij beginnen
met de uitwerking van de projecten,
zoals begrotingen opstellen, controle
op de bestedingen regelen, zoveel
mogelijk ogen laten meekijken.
De stichting Rusland Direct
functioneert zonder declaraties van
kosten. De noodzakelijke kosten
worden gedekt door de persoonlijke
bijdragen van de bestuursleden.
Elke cent die u schenkt wordt besteed
aan kinderen die het zo hard nodig
hebben. Een nieuwe generatie in
Rusland - het duurt nog even, maar je
moet ergens beginnen.
De stichting “Rusland Direct” bestaat
20 jaar. Om dat te vieren staat er een
concert gepland op zondag 17 april
2016. U ontvangt daarvoor nog een
uitnodiging.
Onze dank gaat uit naar al die mensen
die onze stichting financieel
ondersteunen. Onze donateurs geven
weeskinderen een ongekende kans op
een normaal leven.

De magere oogst van Porkhov.
Gedurende ons bezoek zijn wij steeds
vervoerd met het busje van het
weeshuis in Opocka. De chauffeur is
“als manusje van alles” in dienst van
het weeshuis. Hier in Nederland zou
dit busje al 10 jaar geleden van de
weg zijn gehaald. De beschrijving van
dit vehikel zullen wij u besparen, maar
dat wij steeds heel goed de weg
konden volgen via de vloerplaat van
de auto zegt zeker genoeg. Zodoende
is ook het plan opgevat om het
weeshuis te verblijden met een "nieuw”
tweedehands busje.
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