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De ontwikkelingen in Wit-Rusland in het jaar 2020 
Hoe kijk je als christelijke zendings- en hulpverleningsorganisatie naar een werkgebied met toenemende spanningen 
tussen regering en bevolking? Die escaleerden door de presidentsverkiezingen waarvan de zittende president de 
overwinning claimde in augustus 2020. Wat daarna gebeurde had kunnen uitmonden in een soort van ‘Praagse 
lente’ of ‘Maidan revolutie’, het spookbeeld van de zittende regering. Doordat de protesten met harde hand werden 
onderdrukt kon Wit-Rusland ook de banden met Rusland versterken en doordat het land steeds meer geïsoleerd 
raakte door aversie vanuit de EU, werd die samenwerking met Rusland een heus intensief partnerschap..  
Door de a-politieke instelling waardoor wij als zendingsorganisatie tot op de huidige dag min of meer aan de zijlijn 
staan ten opzichte van de interne ontwikkelingen in Wit-Rusland,  zijn onze gebeden 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 die God die ons liefheeft door Jezus Zijn Zoon, die stierf voor onze zonden, maar niet alleen dat.  
Jezus maakt duidelijk dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is maar kondigt wel aan dat Zijn Koninkrijk van liefde 
en geluk uiteindelijk de hele wereld beheersen zal. Een mooi perspectief voor alle mensen van goede wil. Dat 
koninkrijk blijven wij prediken, bevorderen en vertegenwoordigen, waar en wanneer mogelijk ook in Wit-Rusland. 
‘Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! (Zach.4:6),  is leidend bij deze visie.  
De protesten verminderden door de onderdrukking met harde hand, maar ons volgend jaarverslag maakt duidelijk 
dat de situatie nog meer zou escaleren voor wat betreft de externe verhoudingen.  
 
Corona in Wit-Rusland 
Niet ongenoemd mag blijven in dit verslag dat Wit Rusland een geheel eigen Coronabeleid voert en dat komt met 
name neer op de ontkenning door de president ten aanzien van de gevaren ervan die wereldwijd algemeen leidden 
tot lockdowns en grootschalige vaccinatieprogramma’s. Het beleid in Wit-Rusland week sterk af van de wereldwijde 
aanpak. Tegelijk moet gezegd dat het gehele voormalige Oostblok, ook dat deel wat nu onder de EU valt, achterbleef 
bij het in Europa doorgaans gehanteerde beleid.  
 
Nieuwe ontwikkelingen 
OostEuropa Zending/Christian Care East West, een ANBI die sinds 2012 de LPHT stichting monitort blijft alert op de 
ontwikkelingen in het veld. Die gaan mede bepalen of de stichting LPHT ‘in revisie en transformatie’ haar nieuwe 
visie kan toepassen. 
Toekomstige ontwikkeling: Door de verlate publicatie van dit verslag is het mogelijk, evenals in het verslag 2019-
2020 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 2020 
Behalve enkele individuele acties en mede door de Corona beperkingen kon de stichting geen serieuze hulpacties 
uitvoeren dit kalenderjaar 2020. 
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