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Algemeen  
Centraal in het werk van LPHT staat het vaststellen van de kalender voor de ontvangst van de kindergroepen uit Wit-Rusland 
door verschillende werkgroepen. Die kalender is een apart onderdeel van dit Activiteitenverslag. Al zijn de werkgroepen 
afzonderlijke rechtspersonen, toch is LPHT een onmisbare schakel van die activiteiten op zich omdat ze samen met de Wit-
Russische partnerorganisatie betrokken is in het toezien op de naleving van de door de Wit-Russische overheid goedgekeurde 
voorwaarden om deze kinderen voor een verblijf van ca 2 maanden naar Nederland te halen. Ook levert LPHT praktische 
support bij het aanvragen van visa en lost LPHT logistieke knelpunten op.  
De jaarlijkse landelijke ontmoeting tussen LPHT bestuur en werkgroepen is de plaats en het moment waarop ervaringen gedeeld 
worden en een en ander wordt geëvalueerd waaruit verbeteringen en veranderingen voort kunnen komen.  
Het verslag van deze landelijke dagen is dan ook uitgangspunt voor deze ANBI verplichte verslaglegging.  
 

De werkgroepenkalender – In de aangegeven perioden zijn groepen Tsjernobylkinderen aldaar te gast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergroepen 

In 2015 konden vier kindergroepen worden uitgenodigd conform de agenda en waren te gast in Veenendaal, 

Oldambt, Gouda en Siddeburen. Op dit moment van publicatie dezes is er een groep kinderen in Hilversum. 

Werkgroep Ontmoeting 

Op 24 maart 2015 hebben een zevental werkgroepen met het bestuur van LPHT samenspraak gehad in Zwolle. Er 

werden een aantal cruciale vragen besproken rond de praktische uitvoering toekomst van het project en 

verschillende ideeën uitgewisseld. 

De notulen van de vergadering zijn doorgestuurd naar de afwezige werkgroepen zodat iedereen aan de als zeer 

nuttig ervaren discussie kan deelnemen. 

Economische situatie Wit Rusland 

Van insiders wordt vernomen dat vermoedelijk mede door de oorlogssituatie in Oekraïne de armoede in Wit Rusland 

ook toeneemt en daarmee is in feite één van de oude doelstellingen van het werk weer actueler geworden. 

 

De Agenda  

De blijvende belangstelling van gastouders en werkgroepen zorgt ervoor dat we al weer zeker tot eind 2017 voorzien 

zijn van voortzetting van het werk. 
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Seizoen 2013 – 2014 

21 september – 11 november – Zwolle 

16 november – 6 januari – Lunteren 

 

11 januari – 3 maart – Holten 

8 maart – 28 april – Elst 

3 mei – 23 juni – Mussel Onstwedde 

11 mei – 2 juni Vrouwenpolder 

Seizoen 2014 – 2015 

20 september – 10 november – Noordhorn 

15 november – 5 januari – geen invulling 

 

10 januari – 2 maart – Veenendaal 

7 maart – 27 april – Oldambt 

2 mei – 22 juni – Gouda 

Seizoen 2015- 2016 

14 november – 4 januari – Siddeburen 

 

9 januari – 29 februari – Delfzijl 

4 maart – 25 april – Lunteren 

30 april – 20 juni – Hilversum 

Seizoen 2016- 2017  

17 september - 7 november - Holten 
12 november - 2 januari - Mussel/Onstwedde 

 
7 januari - 27 februari - Elst 

4 maart - 24 april - Veenendaal 
29 april - 19 juni - Oldambt 

 


