
  
 

 

Activiteiten Verslag Stichting Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen 

Betreft de jaren 2012, 2013 ,2014 en begin 2015 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het Verslag Landelijke dag LPHT Tsjernobyl  ontmoeting 12.5.2012 

Als gevolg van organisatorische wijzigingen in de voorgaande jaren heeft in maart een ingrijpende statutenwijziging 

plaatsgevonden waarbij de stichting Schreeuw om Leven en Stichting OostEuropa Zending plaats maken voor de Stichting 

Children’s Relief.  

 

Deze landelijke dag nemen twee voormalige bestuurders afscheid, te weten Bert Dorenbos en Johan van Dongen. Johan blijft 

via de werkgroep Hilversum nog wel betrokken.  De nieuwe voorzitter Peter Maasbach wordt voorgesteld. Als Nederlandse 

zakenman in ruste, woonachtig in Minsk, voelt hij zich in deze functie als een vis in het water en kan hij intensief participeren 

in de afwikkeling van het bestaande samenwerkingscontract met de Wit-Russische partnerorganisatie Nadezjda (Hoop) en de 

overstap naar een nieuwe partnerorganisatie Aist Polesia. Peter was trouwens deelnemer op de reis die in ooit de eerste 

groep kinderen uit Wit-Rusland ophaalde en waaruit het LPHT is voortgekomen. Ook heeft hij sinds de val van Ceaucescu 

intensief deelgenomen aan het werk van OostEuropa Zending in Roemenië. 

 

De bestuurders van Aist Polesia waren deze dag speciaal uit Wit-Rusland overgekomen om kennis te maken met de 

werkgroepen. De spil in de samenwerking met Nadezdja, Olga Lanko uit Minsk, is nu ook de spil in de samenwerking met Aist 

Polesia. Verschil is in feite alleen dat de selectie van kinderen en de contacten met scholen en ouders nu vooral door de 

nieuwe Wit-Russische ex-brandweerfunctionaris Sasja Apanovitsj wordt gebezigd, wat voorheen door Nicolaj, voorganger 

van een pinkstergemeente, werd gedaan die daartoe jarenlang samenwerkte met de vorige partnerorganisatie Kindness.  

Seizoen 2012 – 2013 

22 september – 12 november – Oldambt 

17 november – 7 januari – Hilversum 

12 januari – 4 maart – Veenendaal 

9 maart – 29 april – Delfzijl 

4 mei – 24 juni – Siddeburen 

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 



  
 
Aan de omschakeling van Nadezjda naar Aist Polesia zijn intensieve gesprekken vooraf 

gegaan waarbij bestuurders van LPHT en van werkgroepen een rol hebben gespeeld. Maar doorslaggevend is de aanbeveling 

van Olga Lanko, die goed Nederlands verstaat en zelfs redelijk spreekt en getuige was van veel praktische problemen die zich 

voordeden en er nu op toe zal zien dat deze zich niet weer gaan voordoen. Olga Lanko zal de opzeggingsbrief aan Nadezdja 

begeleiden en Peter zal persoonlijk contact met Nicolaj onderhouden met als doel in goede harmonie de samenwerking met 

Nadezdja te beëindigen wat een voorwaarde is voor Sasja om mee te werken onder het nieuwe contract met Aist Polesia. 

 

Belangrijk was ook de kennismaking voor Olga van Lavieren van het bestuur van Stg Children’s Relief. Die organisatie is 

voortgekomen uit Stichting OostEuropa Zending en heeft een ruime ervaring met kinderwerk in Roemenië en Oekraïne.  

Nelly bedankt Bert en Johan voor hun inzet gedurende vele jaren en overhandigt een kleine attentie ten afscheid.  

Belangrijk is te noemen dat Nelly Boer, die in Siddeburen BTS runt (wat staat voor Belarus Travel Service), al eerder toetrad 

tot het bestuur en de coördinerende taken van LWHT (dat in 2010 wegviel) overnam. Nelly is als voormalig lid van een 

werkgroep en door haar BTS werk een ervaringsdeskundige die bekend is met alle ins en outs en persoonlijke- zowel als 

andere verhoudingen binnen LPHT en aangesloten werkgroepen.  

 

Voorts komen allerlei kleinere en grotere kwesties ter sprake die samenhangen met het verblijf van de kindergroepen bij de 

werkgroepen. Er zijn best heel wat vragen voor de nieuwe contactpersoon Sasja die hij met hulp van Olga Lanko goed weet 

te beantwoorden. Vernieuwing brengt met zich mee dat een en ander zich bewijzen moet. Werkgroep Oldambt gaat in dat 

opzicht de spits afbijten en werkt als eerste onder het nieuwe contract met Aist Polesia. 

 

Standaard komt ook de financiële verslaglegging van het LPHT ter sprake en de voorheen door het LWHT gecommuniceerde 

zogenaamde ‘lege bus’ kosten. Aan het begin en bij het einde van een jaarcyclus waarin 5 kindergroepen komen, is er sprake 

van een lege bus op de heenreis en op de terugreis. De meerkosten van de betreffende ‘lege bus’ werd via het LWHT 

onderling tussen de overige werkgroepen verrekend. Dat is nog niet goed geregeld sinds het wegvallen van LWHT. LPHT 

bestuurder Matthias van der Weide zegt toe hier binnen een maand op terug te komen. 

Ten tijde van deze landelijke dag verblijft een kindergroep bij de werkgroep Gouda. 

De dag, begonnen met bijbel lezing en gebed wordt ook afgesloten met gebed. 

 

Uit het Verslag Landelijke dag LPHT Tsjernobyl  ontmoeting 15.6.2013 

Het voltallig LPHT bestuur is aanwezig en een ruim aantal werkgroepen. Voorzitter Peter Maasbach opent met gebed en met 
een korte overdenking uit Lucas 21: we leven in een tijd waarin veel liefdeloosheid is. Maar wij mogen, in Zijn opdracht, de 
kinderen bij Hem brengen. Niet alleen voor de gezondheid en de armoede, maar ook om hen te vertellen van Zijn Liefde.  
Het is niet van belang bij welke kerk of gemeente we horen, maar wel dat we bij Hem horen. We doen dit werk niet voor 

onszelf, maar tot eer en glorie van God. 

 
De notulen van de ontmoeting 12 mei 2012 worden eerst doorgenomen. Dan komt het wel en wee van de werkgroepen zelf 
ter sprake en de planning voor de komende periode. Eén werkgroep gaat vaker dan de andere en regelt dan zelf een bus. 
Enkele werkgroepen geven aan dat het moeilijk is het financiële plaatje rond te krijgen. Enerzijds is er de gedachte om weer 
nieuwe werkgroepen te vinden en anderzijds door de toenemende welvaart die ook Wit-Rusland niet voorbijgaat, dringt de 
vraag zich op of voortzetting van dit werk nog toekomst heeft. 
Des te meer verheugend is de start van een nieuwe werkgroep in Lunteren. De man die vanuit Veenendaal en later Elst 
betrokken is geweest bij het Tsjernobylwerk, is verhuisd naar Lunteren en daar gestart met een nieuwe, enthousiaste 
werkgroep. Nelly vraagt de andere werkgroepen hun beste suggesties voor fondswerving naar Lunteren te mailen. 

 
Dan wordt uitgebreid teruggekeken op de nieuwe samenwerking met Aist Polesia die in mei 2012 van start ging. Nelly bericht 

namens Olga en Sasja dat die erg enthousiast zijn. En de werkgroepen zijn ook positief. Het afscheid van Nikolaj en zijn 

organisatie Nadezdja is niet geheel rimpelloos verlopen en Peter beantwoord namens LPHT enkele kritische vragen. 

Een en ander heeft de voortgang van het werk en het functioneren van Sasja en Olga Lanko niet gehinderd. 

 

Er wordt financieel verslag gedaan door Matthias van der Weide en daar zijn ook de nodige intensieve gesprekken over te 

melden. Omdat die altijd laat is roept dat vragen op en frustraties. Het bestuur belooft beterschap. Ook komen de ‘lege bus 

kosten’ ter sprake die nog niet verrekend zijn voor de seizoenen 2010-11-12. De groepen die per najaar  2012 actief zijn 

regelen de lege bus kosten onderling. Ook is de vaste bijdrage die werkgroepen tot dan betaalden aan LPHT (ter dekking van 

de kosten voor coördinatie met Wit-Rusland) een discussiepunt. De werkgroepen willen daar meer duidelijkheid over. 

 



  
 
Verder worden praktische ontwikkelingen besproken zoals het nieuwe dilemma dat de 

Wit-Russische kinderen mobieltjes hebben en er nogal veel met het thuisfront heen en weer gebeld wordt. Een werkgroep 

neemt de mobieltjes in. Verder spelen er vragen rond het verkrijgen van een (gratis) VOG die elke gastouder moet regelen. 

Terwijl dit werk begon met het geven van goederen aan de Wit-Russen voor de eerste levensbehoefte, blijken de 

verwachtingen op dat punt steeds hoger te worden.  

 

Ondanks pittige uitspraken over en weer gaan LPHT en werkgroepen uiteen om aan het 2
e
 seizoen in samenwerking met Aist 

Polesia te beginnen.  

 

Verslag van activiteiten 2014 ontleend aan het verslag van de landelijke vergadering op 24 maart 2015 

De zo belangrijke landelijke vergadering heeft in het jaar 2014 niet plaatsgevonden omdat dit niet tijdig ingepast werd in de 

wederzijdse agenda van LPHT besturen en werkgroepen. Omdat LPHT dit coördineert neemt zij onder excuus de 

verantwoordelijkheid hiervoor op zich. Eén van de werkgroepen heeft het voortouw genomen om deze landelijke 

vergadering in 2015 vroeg op de agenda te krijgen. Er zijn daardoor wat meer werkgroepen afgemeld dan anders. 

De per oktober 2014 aangetreden nieuwe voorzitter die Peter Maasbach opvolgde is Olga van Lavieren, welbekend uit de 

vorige verslagen. Speciaal is ook de aanwezigheid van Jaco van der Sterre die ooit nog (vóór de tijd van LWHT) zelf 

coördinator was. Ook is een voormalig medewerkster van Children’s Relief aanwezig, Angeline Draese. Zij heeft een ruime 

ervaring met kindergroepen (geen Tsjernobyl, maar wel Oost-Europees).  

 

Matthias opent de vergadering met een Bijbelgedeelte en Olga doet het openingsgebed.  

We lezen uit Psalm 146 … gelukkig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft….. 

Eén van de doelstellingen van ons werk is dat we gebruikt worden voor mensen die minder bedeeld zijn. Het gebied waar we 

werken staat in het middelpunt van een oorlogsgebied in de Oekraïne. De mensen in Wit-Rusland zullen ook vol spanning 

daarnaar kijken. 

 

Allereerst komt de kalender aan de orde omdat er onverwacht een gat viel in het vorige seizoen en de vraag is nu concreet 

hoe LPHT zich verhoudt in deze situatie. Nelly geeft aan dat Huizen eenmalig met het SRK gaat draaien maar daarna weer 

met ons wilt meedoen. Verder zijn er opmerkingen over de begeleiding van Nelly voor en na de reis. Zij kondigt aan te willen 

gaan werken met een evaluatieformulier met plus- en minpunten, zodat we z.s.m. na afloop van een project kunnen 

evalueren en desgewenst bijsturen. Ook zal Nelly opnieuw aandacht geven aan het uitgeven van een Nieuwsbrief. 

 

Matthias geeft uitleg over de oorzaken dat de landelijke vergadering 2014 in het water viel. Er waren gezondheidsproblemen 

en tegelijk gaf de toenmalige voorzitter al voor de zomer aan dat hij vervangen wilde worden. In 2014 zijn er ook nieuwe 

eisen gekomen voor de ANBI status. Daar is Matthias samen met Jaco heel erg druk mee geweest. Inmiddels zijn de 

jaarcijfers van de voorgaande jaren gereed.  

Matthias zal aan de werkgroepen die dat wensen de financiële gegevens digitaal doen toekomen.  

Nieuwe groepen die nog geen ANBI zijn, kunnen een beroep doen op de diensten van het LPHT.  

 

Dan geeft Arina Havinga van werkgroep Noordhorn aan dat enkele werkgroepen samen overleg hebben gehad gedurende 

2014 en daarop volgt een intensieve samenspraak over het doel/visie/missie van LPHT. Dat staat weliswaar op de website, 

maar hoe ziet de actuele situatie er uit. Waar staat het LPHT nu precies in dit Platform. 

Olga geeft een gebeurtenis weer die dat nog eens onderstreept: Afgelopen zomer belde Olga Lanko in paniek naar het LPHT 

omdat er een nieuwe voorzitter van het LPHT was, en er toen mogelijk nieuwe contracten zouden moeten komen. Olga gaf 

aan dat het werk een tijd stil zou komen liggen. Dit heeft Matthias toen kunnen oplossen. De overheidsambtenaar die de 

onrust veroorzaakt had een procedurefout gemaakt. Alles bleef zoals het was. LPHT verschijnt daar ten tonele waar het gaat 

om de contacten met overheden en samenwerkingspartners. Ook heeft het bestuur werkgroepen afzonderlijk begeleid in 

financiële kwesties. En ten laatste ook de VOG kwestie. 

 

Voortgang van het LPHT werk en de samenwerking vanuit het besprokene op 24 maart 2015  

Inderdaad is wat op de website staat: LPHT “geeft financiële waarborg” aan herziening toe. Eertijds werd ervan uitgegaan dat 

de dragende organisatie achter LPHT, nu Children’s Relief vanuit haar donateurs/netwerken voldoende potentie zou hebben 

om werkgroepen die in nood geraken tijdelijk te helpen. Vooral beginnende groepen zoals Lunteren hebben de aandacht van 

LPHT.  



  
 
De gesprekken zijn intensief maar wel constructief. De werkgroepen hebben onderling 

ook samengewerkt inzake verrekeningen van het ‘lege bus’ probleem. Dat is positief. Hoe kunnen we nieuwe werkgroepen 

vormen? 

 

Het LPHT zal zich op Pinkstermaandag presenteren in de zendingstent van Opwekking. Jaco merkt op dat betrokkenheid 

vanuit de werkgroep bij de stand kan helpen om nieuwe mensen enthousiast te maken. 

De meer ervaren werkgroepen zijn nagenoeg zelfsupporting. Alleen nieuwere groepen hebben meer hulp van het LPHT 

nodig. Het wordt bij de meeste groepen steeds moeilijker om de financiën en de organisatie voor elkaar te krijgen.  

Twee van onze werkgroepen hebben projecten in Wit-Rusland gerealiseerd, omdat het naar Nederland halen van kinderen 

mogelijk eindig is. Mogelijk dat dat de toekomst gaat worden voor de ondersteuning. Wellicht dat in de toekomst werk in 

Wit-Rusland effectiever kan zijn.  

Een andere grote stichting die dit werk doet trekt de gezondheidsreden van het naar Nederland halen van de kinderen in 

twijfel. Zo wordt het voorbeeld aangedragen van een ziek kind dat hier in het ziekenhuis terecht kwam en bij wie de artsen 

zeer hoge stralingswaarden vaststelden.  

Belangrijke vragen zijn: Moeten we zo blijven doorgaan? Moet het werk veranderen? Kunnen we nieuwe argumenten 

aandragen voor de noodzaak van het werk zoals we dat nu doen? Moeten we onze doelstelling, onze uitstraling naar buiten 

uit veranderen? 

Voorlopig lijkt er geen aanleiding om de taken en rollen anders in te richten. Maar wel is de trend gezet voor diepere 

discussie aangaande een en ander. LPHT/secretariaat houdt zich bezig met uitnodiging, planning, website, werkboeken.  

Transparantie is belangrijk, ook over de planning en de kosten. Nelly & LPHT moeten aangeven wat zij aan kosten hebben. 

Nelly zal voor de bijdragen van de werkgroepen weer de betalingsverzoeken versturen, zoals vroeger door LWHT gedaan 

werd. 

Arina: De communicatie moet helderder/duidelijker zijn. De toezeggingen moeten worden nagekomen.  

Nelly vraagt ook wat informatie van de werkgroepen om betrokkenheid met het werkveld te houden. Dit los van het 

evaluatieformulier. De nieuwsbrief zal nieuw leven ingeblazen worden.  

Met een slotgebed door Cor wordt de vergadering afgesloten. 

 

En hiermee eindigt dan ook het activiteitenverslag 2012 t/m 2014 en al een eindje op weg in 2015 

 

Gepubliceerd door het bestuur LPHT per 30 september 2015 


