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De ontwikkelingen in Wit-Rusland in het jaar 2019  
De samenwerkingsjaren met werkgroepen die vanaf 1991 Wit Russische kinderen via LPHT in Nederland te gast 
hadden voor een aantal weken, hadden als uitgangspunt de bijbelse evangelie opdracht: Laat de kinderen tot Mij 
komen. Door de ramp in Tsjernobyl was er internationaal goodwill om kinderen uit dat gebied een paar goede 
vakantieweken te bezorgen. Ontspanning en vitamines en algemene ontwikkeling. Op grote schaal werd dit als 
humanitair programma vanuit heel Europa gedaan, meest ook door niet specifiek christelijke organisaties. LPHT en 
andere christelijke organisaties onderscheidden zich door Bijbel onderricht te geven aan de kinderen, altijd in bijzijn 
van Witrussische onderwijskrachten, maar ook kregen de kinderen te maken met het christelijk gezinsleven in ons 
land. De christelijke programma’s mogen met recht als meerwaarde genoemd worden. Via LPHT betrof het meestal 
een evangelische of protestantse grondslag. Dat was alles gedragen door een a-politieke instelling waardoor wij tot 
op de huidige dag min of meer aan de zijlijn staan ten opzichte van de onrustige staatsontwikkelingen. Sinds 
buurland Oekraïne door de Maidan revolutie, alsmede de bezettingen door Rusland op De Krim en en Donbas, op 
ramkoers lag met Rusland en partner Wit-Rusland en de regering in Minsk de oppositie buiten spel trachtte te 
houden, bestaat onze zendingsactie vooral uit gebed en voorzover de middelen het toestaan materiële 
ondersteuning van individuele armen, zieken en bejaarden die het in Wit-Rusland bepaald niet breed hebben. De 
uitkomst van de parlementsverkiezingen 2019 hebben het regime in Minsk in haar positie versterkt.  
Onze gebeden zijn vooral met hen die ooit onze gasten waren in hun kindertijd en hun begeleiders. We hopen dat zij 
kracht en troost kunnen putten uit het Evangelie van de God die ons liefheeft door Jezus Zijn Zoon, die stierf voor 
onze zonden, maar niet alleen dat. Door Zijn Geest leert Jezus ons ook hoe wij om moeten gaan met de situatie in de 
wereld en vooral ons vizier moeten richten op Gods Koninkrijk, dat geregeerd wordt door liefdewerken en zonder 
aanzien des persoons boven elk menselijk conflict staat en anderen wijst op dat Koninkrijk. De spanningen in Wit- 
Rusland namen sterker toe naarmate de presidentsverkiezingen van november 2020 dichterbij kwamen.  
 
Nieuwe ontwikkelingen 
LPHT is in feite mede ontstaan door inspanningen van OostEuropa Zending/Christian Care East West, een ANBI die 
sinds 2012 ook als enige met de werkgroepen samenwerkte en jaarlijks samenkwam voor evaluatie. Sinds daaraan 1 
mei 2017 een einde kwam, heeft OostEuropa Zending een afwachtende houding aangenomen om alnaar gelang de 
ontwikkelingen en mogelijkheden het werk te vernieuwen. Door de verlate publicatie van dit verslag is het mogelijk 
van een actuele ontwikkeling melding te maken:  
Per oktober 2022 is een statutenwijziging onder de notaris, terwijl de nieuw gekozen naam Stichting Tsjernobyl 
Perspectief het oude LPHT gaat vervangen. Als nieuwe doelstelling staat genoteerd: De stichting heeft ten doel het 
verlenen van hulp op interkerkelijke basis en vanuit Bijbelse en Christelijke motivatie aan personen en instellingen in 
en rond het Tsjernobylrampgebied met nadruk op het gebied van gezondheid en onderwijs, met de nadruk op 
ouderenzorg en jeugdzorg en voorts.... al wat daarmee verband houdt.  
 
Hulpverlening in 2019 
Door onze historische banden met een kerkgemeente in Minsk, maar ook met een Nederlandse relatie die daar 
woont mogen we op kleine schaal al hulp bieden en worden bemoedigingsbezoeken afgelegd. Met Kerst 2019 
mochten we enkele bejaarden en gezinnen van voedselhulp voorzien. 
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