
 
Activiteiten Verslag Stichting Landelijk Platform Hulp  
aan Tsjernobylkinderen Betreft de jaren 2017 - 2018 
Voortzetting van Activiteitenverslag 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017(zie www.lpht.nl) 

 

 

Nieuwe situatie in de stichting per 1-7-2017 

Conform de verzelfstandiging van de werkgroepen die per 1 mei 2017 hun contract met LPHT hadden opgezegd, 

heeft de LPHT sinds juli 2017 geen logistieke ondersteuning meer hoeven bieden voor het reizen en begeleiden van 

de Nederland bezoekende Wit-Russische kinderen. 

De sindsdien samenwerkende met elkaar logistiek samenwerkende groepen hebben verder geen beroep meer 

hoeven doen op praktische hulp en dat gedurende een vol seizoen najaar 2017-zomer 2018, waardoor de nieuwe 

situatie als onomkeerbaar kan worden beschouwd.  

Voor wie advies en logistieke ondersteuning behoeven zijn wij beschikbaar en staan wij als voorheen klaar . 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Voorjaar 2018 hebben wij afscheid genomen van bestuurder Olga van Lavieren en haar plaats is tijdelijk ingenomen 

door Rusland deskundige Alex van Vuuren. Hij is schoonzoon van voormalig LPHT bestuurder en oprichter Bert 

Dorenbos.  De rol van Alex in de pro life sector maar ook zijn kennis van Rusland waar hij enige tijd woonde, helpen 

ons in deze overgangsperiode om ons te oriënteren op nieuwe taken en activiteiten in en voor Wit Rusland waar wij 

uiteraard vele vrienden hebben. 

Vooreerst zijn een naamswijziging en statutenwijziging nodig waar wij nog voor eind 2018 aan toe zullen komen. 

 

Mogelijkheden 

Wij zien vooral uit hoofde van onze oorsprong in St. OostEuropa Zending/Christian Care East West mogelijkheden 

onze gebruikelijke hulpverlenings- en verkondigingsprogramma’s hernieuwd uit te voeren, zoals : 

Sponsoring van Kinderen, Gezinnen en Bejaarden, Verbetering van levensomstandigheden voor kinderen uit 

tehuizen en met sociaal zwakke achtergronden, betrekken van jeugd bij onze Barnabas Evangelisatie Acties en het 

betrekken van mensen bij onze wereldzendingsactiviteiten, zoals ook de ondersteuning van Israël en het Midden 

Oosten. Ook het sturen van hulpgoederen blijft een mogelijkheid.  

 

Situatie Wit-Rusland  

Juist omdat dit land een hele aparte status heeft te midden van de omringende landen, lijkt het ons nuttig onze 

organisatie als ANBI stichting daarvoor in stand te houden. Mensen die ook visie hebben om de voornoemde 

mogelijkheden te benutten en praktisch aan zulk werk deel te nemen, nodigen wij van harte uit om vrijblijvend het 

gesprek met ons aan te gaan.  

 

Publicatie voorzien per 30 juni 2018 – door omstandigheden is dat 5 november 2018 geworden 

 

 

 

 

 

             


