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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 2016. 
 
Op 8 mei vertrekt Hans Vronik voor de 
jaarlijkse reis naar Rusland. Onze 
steun, toeverlaat en tolk en bestuurslid 
is al een paar dagen eerder vertrokken 
en zodoende wacht zij mij op het 
vliegveld van St. Petersburg op.    
Maandag is de reisdag. We vertrekken 
van St. Petersburg naar Pskov met de 
auto van Ludmila. Een chauffeur komt 
ons ophalen. De reis is nu begonnen. 
We hebben een strakke planning.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Project Porkhov.  
 
Vorig jaar bezochten we een internaat 
voor kinderen met een spraak-
probleem. Deze kinderen hebben op 
de arbeidsmarkt en minieme kans. 
Samen met de kinderen en de 
leidinggevende hebben ze een 
agrarisch programma opgezet. Ze 
leren de kinderen de grond te 
bewerken, te zaaien, te oogsten en het 
teveel te verkopen. Deze kinderen 
leren voor zichzelf te zorgen. Op 
ongeveer 30 kilometer vanaf het 
internaat heeft men 15 hectare grond. 
De moeilijkheid was hoe kunnen we 15 
hectare grond bewerken met de 
gereedschappen die we ter 
beschikking hebben.  
 

 
 
De Stichting Rusland Direct ging, 
onder strikte voorwaarden, akkoord 
met een project van € 35.000,-. 
Daarvoor werd aangeschaft een 
tractor, een ploeg, een spuitinstallatie, 
schoffels en overige kleine 
gereedschappen. Niet te vergeten 
zaaigoed. Dinsdagochtend vroeg 
vertrokken we naar Porkhov om de 
investering te controleren. Na een 
hartelijke ontvangst begon het 
veldwerk. Op weg naar het veld via 
wegen die je geen wegen meer kan  
noemen. We moeten alles zien. De 
tractor, de aanhangwagen, de 
spuitinstallatie en de gereedschappen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
We bezochten de kassen waar het 
zaaigoed wordt opgekweekt. Op het 
veld stonden aardappelen. De 
kinderen treden op en we worden 
bedankt. Alle cijfers kloppen. Van elke 
aanschaffing zijn er facturen. We 
moeten afscheid nemen omdat we op 
het ministerie worden verwacht.  
 
Bezoek ministerie. 
 
In de middag worden we ontvangen 
door de voorzitter van het parlement 
van Pskov.  
 
 
 
 

 
Samen met vijf andere weldoeners 
worden we bedankt voor onze 
inspanning voor de kinderen van het 
district Pskov.  
Elke stichting ontvangt een award en 
een penning van de stad Pskov. Hij 
luistert aandachtig naar wat de 
Stichting Rusland Direct in de 
afgelopen 20 jaar heeft bereikt.  
Na het dankwoord vertrekken we snel 
naar het hotel.  
 
Bezoek Rotaryclub Pskov. 
       
Voorafgaande aan ons bezoek hebben 
we contact gezocht met de Rotaryclub 
Pskov. Het doel van dit bezoek is een 
hernieuwde kennismaking met 
daaraan gekoppeld de vraag of zij 
bereid zijn om een Grant van onze 
Rotaryclub te ondersteunen. Ze zijn 
enthousiast en zeggen hun 
medewerking toe. De voorzitter van de 
Rotaryclub is bankdirecteur van een 
agrarische bank. Hij had ons al 
ondersteund met de controle en de 
aankoop van zaaigoed voor Porkhov. 
Nu was het tijd om te kijken of we 
samen met Rotary Internationaal meer 
kunnen doen. Voor Rusland is dat 
moeilijk zeggen ze. We nemen de 
kansen door. We zullen u op de 
hoogte houden. Het ei was gelegd. De 
Rotaryclub Pskov doet mee. Het was 
me het dagje wel. Moe maar voldaan 
gaan we slapen. 
 
Opocka. 
 
De volgende ochtend vertrekken we 
naar het internaat in Opocka. Vorig 
jaar kwam de vraag. Weeskinderen 
groeien op in een hechte 
gemeenschap binnen de muren van 
het weeshuis. Ze leren niet om te gaan 
met het verkeer. Het gevolg is veel 
ongelukken met deze kinderen.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Twee leidinggevende begonnen 
erover. Een verkeersplein waar we 
onze kinderen verkeer les kunnen 
geven. Zomaar een idee. En wat kost 
zoiets was onze vraag. Veel geld dat 
wisten ze wel. Om een lang verhaal 
kort te houden. Vandaag openen we 
een verkeersplein. Vanmiddag om 
15.00 uur laat Ludmila de directrice 
van het internaat weten.  
Ik heb eerst nog iets anders zegt 
Ludmila. In Opocka is nog een 
weeshuis. Of wij daar ook even een 
bezoek aan willen brengen. Uiteraard 
niet voor niets, dat begrijpen we ook 
wel. We bezoeken dat weeshuis. We 
dachten even aan 1998 toen we 
begonnen in Nevel.  
 
Nu zagen we het echte verschil tussen 
ons weeshuis dat we al jaren steunen 
en een weeshuis dat geen sponsor 
heeft. We worden rondgeleid en 
daarna komt de vraag. De verwarming 
op de slaapafdeling is kapot. In de 
winter vriezen de planten dood en 
liggen de kinderen met kleding aan en 
onder alles wat ze hebben te slapen. 
Budget voor de reparatie is er niet. 
Wat kost dat wel vragen we. De 
reparatie kost € 5.500,-. We kunnen 
dat uiteraard niet direct beslissen, 
maar na 20 jaar ervaring weten we wel 
dat het waarschijnlijk geen probleem 
is. We gaan het overleggen is ons 
antwoord.  
 
Opening verkeersplein.  
 
We moeten haast maken. Om half drie 
komen de gasten aan. Hoofd 
verkeerspolitie van de provincie Pskov 
met begeleiding.  
 
 
 
 

 
 
Hoofdambtenaar 
verkeersaangelegenheden provincie 
Pskov, Burgemeester met gevolg en 
zo komen verschillende  
hoogwaardigheidsbekleders aan. Na 
de diverse toespraken wordt het feest.  
 

 
 
Opening verkeersplein.  
 
De kinderen geven een demonstratie. 
Kinderen spelen voor agenten, andere 
kinderen rijden op fietsen, elektrische 
autootjes en skelters. De 
verkeerslichten worden bedient, de 
voorrang op de kruispunten en de 
rotonde worden geregeld.  
 

 
 
Feest. 
 
Een verkeersongeluk wordt 
nagespeeld. De verkeerspolitie heeft al 
een vraag neergelegd. Mogen andere 
scholen hier ook gebruik van maken? 
Uiteraard, maar Ludmila gaat dat 
bepalen. Integratie noemen we dat. 
Het sportveld wordt door veel kinderen 
uit de omgeving gebruikt en nu ook het 
verkeersplein. 



Avonds dineren we met de 
leidinggevenden van het weeshuis. 
Heel gezellige avond. Tijdens het diner  
komt de verrassing. Hans houdt zijn 
toespraak. Vorig jaar en ook dit jaar 
zijn we vervoerd door het busje van het 
weeshuis. Dit busje is rijp voor de  
sloop. De temperatuur in dat busje 
loopt op naar 60 graden. Totaal 
verroest. Door de bodem kan je de 
straat volgen. We werden voor het 
hotel afgezet. We zagen de mensen 
wel kijken. Daar heb je weer van die 
armoedzaaiers. Ons doet dat niets, 
maar kinderen worden daar ook in 
vervoerd. Kinderen hebben ook 
eigenwaarde en zijn niet gek. Vandaar 
dat we besloten hebben een ander 
busje te schenken voor het vervoer 
van jullie kinderen. Hier hadden ze niet 
op gerekend. Het enthousiasme is 
groot tot tranen aan toe. 
 

 
 
Het personenbusje.  
 
De volgende dag worden de gekochte 
goederen geïnspecteerd. Jassen,  
schoenen, medicijnen, laarzen.  
schoonmaakmiddelen, etc. 
Het verschil tussen het weeshuis dat 
wij al jaren steunen en het andere 
weeshuis zit in onze hoofden. Het zijn 
gewoon kinderen zonder ouders.  
De budgetten voor deze instellingen 
zijn 20% naar beneden bijgesteld.  
In de middag schildert Hans met de 
kinderen. We drinken thee met de 
kinderen.  
De kinderen treden op voor ons. Dan 
moeten we toch afscheid nemen. Ze 
kunnen het nauwelijks  

allemaal geloven. We vertrekken naar 
Pskov.  
 
Studenten dag. 
 
Om 11.00 uur worden we verwacht in 
een schitterend hotel met een grote 
speeltuin. In een grote zaal zitten de 
studenten. De oudere studenten 
kennen Hans en Natasja. Maar de 
nieuwe studenten weten niet precies 
wat ze meemaken. Ze hebben de 
verhalen wel gehoord. Het zijn de 
sponsoren die veel doen aan kansen 
weeskinderen die willen studeren. 
Meestal mannen in een pak met een 
stropdas. Hij heeft een spijkerbroek 
aan en geen colbert. Hij maakt met 
iedereen een praatje alsof het zijn 
vrienden zijn.  
Het officiële gedeelte begint. Elke 
nieuwe student krijgt een Award met  
een toezegging dat de bijdrage de hele 
studietijd gegarandeerd wordt. Dan 
komen de studenten die afgestudeerd 
zijn. Ook zij krijgen een award als 
bewijs dat ze hun studie met diploma 
hebben afgerond.  
 

 
 
De beste studenten krijgen een 
extraatje als dank. Ook oud studenten 
zijn aanwezig. Christina is in 
verwachting. Nog een maand zegt ze.  
Een andere student is net bevallen van 
een tweeling. Ze mocht eigenlijk nog 
niet reizen, maar ze wilde deze dag 
niet missen. Tanja is er met haar man 
en twee zoontjes.  
 



 
 
Modeshow.  
 
Nu is het de buurt aan de studenten. 
Ze hebben allemaal wat ingestudeerd. 
Dans, mode, schilderijen, foto sessies, 
iedereen levert een bijdrage. Zelfs een 
hondenshow. Nu is het ijs wel 
gebroken. We krijgen even de tijd om 
kennis te maken met de nieuwe 
studenten. We ontvangen en geven 
geschenken. Olga, een nieuwe 
studente, verteld over haar toestand. 
Haar moeder heeft alles opzij gezet 
om haar te kunnen laten studeren. 
 

 
 
Groepsfoto met alle studenten. 
 
Hoe je van niets alles opzij kunt zetten 
is ons een raadsel. Ze is zo ontzettend 
blij dat wij haar gaan steunen. Ze 
schreef later en brief. Ik was zo 
ontzettend zenuwachtig maar ik wilde 
u toch bedanken.  
Dan komt het afscheid. Even op de 
foto willen ze. Het is en blijft een 
bijzondere bijeenkomst. Jonge mensen 
een kans geven. Weeskinderen die 
afgewezen worden omdat ze weeskind 
zijn. Kinderen met zoveel 
mogelijkheden. Cum laude afstuderen 

aan de universiteit. Dit jaar hadden we 
er drie. Wij ondersteunen een student 
met € 1.300,- per jaar. We hebben nu 
45 studenten. Misschien is het wat 
voor u, wij kunnen dat regelen. Als gift 
volledig aftrekbaar.  
 
Terug naar St. Petersburg. 
 
De reis zit er bijna op. We vertrekken 
van Pskov naar St. Petersburg. 
Zaterdag ontmoeten we Vera en haar 
man Pasja. Vera hebben we ontmoet 
in 1998 in het weeshuis in Nevel. Ze 
heeft een zoontje. We gaan gezellig 
samen eten. Avonds nog even over de 
Nevsky wandelen en iets drinken op 
een terrasje. De reis zit erop.  
 
De Stichting Rusland Direct. 
 
De stichting Rusland Direct kent geen 
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.   
Onze dank gaat uit naar al die mensen  
die onze stichting financieel 
ondersteunen. Onze donateurs geven 
weeskinderen een ongekende kans op 
een normaal leven. 
 
Het rekeningnummer van de stichting 
Ruslandirect is:  
 
NL93 RABO 03275.73.104 
 
Het bestuur:  
 
Hans Vronik voorzitter 
Huib Kets secretaris 
Peter Bebseler penningmeester 
Erik de Koning vice voorzitter 
Natasja Zadvornaia bestuurslid  


