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Het einde van een vruchtbare samenwerking of ….het begin van een nieuwe koers. 
Als sprekende namens de Gezamenlijke werkgroepen Tsjernobylkinderen kreeg het bestuur van Stichting LPHT op 1 maart 2017 

een mail van twee werkgroepsleden, met de volgende inhoud: 
Bij dezen willen onderstaande werkgroepen de samenwerking met het LPHT beëindigen. 
De samenwerking wordt per 1 mei 2017 beëindigd. 

Het betrof volgens de ondergetekenden de volgende organisaties:  

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Delfzijl, Stichting Tsjernobyl-kinderen-Elst,  Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen 
Gouda/Waddinxveen, Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten, Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren, Stichting Hulp 
Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde, Stichting Tsjernobylkinderen Noordhorn, Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Oldambt, 
Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Siddeburen e.o., Stichting Hulp Tsjernobyl-kinderen Veenendaal, Tsjernobylkinderen 
Vrouwenpolder.  

Desgevraagd ontving het bestuur van LPHT van alle organisaties op 2 na een bericht van bevestiging van werkgroepen zelf. Een 
laatste bevestiging kwam pas op 1 mei en de allerlaatste zelfs nog weken later. 
Omdat het bericht van 1 maart 2017 als donderslag uit heldere hemel kwam, omdat er voordien niets op wees dat deze actie of 
stap overwogen werd, hebben wij op deze site dan ook geen directe aanpassingen gedaan omdat niet duidelijk was hoe dit initiatief 
tot het verbreken van de samenwerking tot stand was gekomen en ook niet of die breuk wel stand zou houden. 
Aangezien alle voorheen als werkgroep opererende organisaties inmiddels ANBI-stichtingen zijn geworden en alle ook ruime 
ervaring hebben opgebouwd in het veld is de stap op zich een logisch gevolg van één en ander. Wij wensen de betrokken 
stichtingen dan ook Gods rijke zegen toe bij het vervullen van hun oorspronkelijke doelstelling.   
 
Toekomst -  Het bestuur van LPHT zal zich de komende maanden beraden op de nieuw ontstane situatie.  

We leven in een snel veranderende wereld en vooral zoeken we Gods leiding hoe we nu als voormalig platform van Nederlandse 
werkgroepen een ander platform kunnen zijn dat zich vooral ook bezighoudt met de Evangelieverkondiging en hulpverlening in Wit-
Rusland. Dat hoeft noodzakelijkerwijs niet op dezelfde manier als waarop de samenwerking met de per 1 mei afgehaakte 
organisaties was gestoeld.  
Het bestuur heeft doorgaans flink op de tenen moeten lopen om aan de zeer uiteenlopende verwachtingen van zoveel 
platformpartners te kunnen voldoen en daar is uiteindelijk de samenwerking dan ook op vastgelopen, is het vermoeden. 

De onderstaande overzichten in dit jaarverslag zijn dan in feite een afscheidsverhaal. De eerste kindergroep kwam naar Nederland 
in 1991. Kort na de overname van Boris Jeltsin van het roer in Rusland. De stichting was toen nog niet opgericht. Deze kindergroep 
was te gast op de school waaraan Jac. Hogeweg mee verbonden was. Sindsdien hebben steevast ca 5 groepen kinderen per jaar 
Nederland bezocht. 

De werkgroepenkalender – In de aangegeven perioden waren groepen Tsjernobylkinderen aldaar te gast 
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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 
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Werkgroep Ontmoeting die ook de laatste werd… 

Uit ons activiteitenbericht 30 juni 2016:  

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. Einde bericht. 

Het spijt ons als bestuur dat we gedurende 2016 geen samenspraak meer met de werkgroepen konden initiëren.  

Andere noden hadden voorrang. Wel heeft het LPHT-team intensief verschillende documenten behandeld die in het 

reisverkeer van de kindergroepen nodig bleken. Vaak ontstaan er vertragingen door nieuw ambassadepersoneel in 

Minsk of nieuwe regels van de Wit-Russische overheid die roet in het eten gooien. Het is te hopen dat de nieuwe 

samenwerkingsgroep zich realiseert dat zich op dit gebied best vaak incidenten voordoen. We beschouwen het als 

genade van God dat, in weerwil van vastgelopen samenwerking, de agenda tot het laatstgenoemde onderdeel 

(april/juni 2017 – kindergroep Oldambt) mocht worden uitgevoerd.  

Situatie Wit-Rusland 

Eén ding is zeker. De investering in kinderlevens die onder andere via LPHT en de werkgroepen met de vele 

gastouders, heeft zeker een enorme impact gehad in de levens van duizenden mensen. Er zijn onverbreekbare 

menselijke relaties ontstaan en vele kinderen uit de voormalige zo verpauperde communistische wereld, die nog 

altijd haar schaduw werpt op dit land vandaag, zicht gegeven op niet alleen een ander maar ook beter leven, in 

vrede en gerechtigheid met daarbij ook voldoende levensvoorzieningen.  

Zien doet volgen. Wat de kinderen hebben mogen zien in Nederland zal hen ongetwijfeld in vele opzichten 

inspireren om te blijven bouwen aan de Wit-Russische samenleving. Omgekeerd moge ook duidelijk zijn dat deze 

kinderen ons hier in onze verwende maatschappij ook veel te leren hadden.  

 

Tot slot: De hiervoor met zoveel geestdrift maar ook moeite en tranen uitgevoerde Agenda eindigt hier voor wat 

het LPHT betreft… een nieuwe agenda zal er nooit weer hetzelfde uitzien.  

Samen met alle betrokkenen kijken we uit naar nieuwe dingen die God zal doen. God die ons al die jaren door Zijn 

Geest tot Gids was, heeft zeker bedoelingen om Zijn Koninkrijk voor nog meer mensen toegankelijk te maken. 

De vlag gaat niet halfstok. Deuren sluiten maar anderen zullen opengaan!  

 

Publicatie 30 juni 2017 
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