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De ontwikkelingen in Wit-Rusland in het jaar 2021 
Christelijke gemeenten in Wit-Rusland melden in toenemende mate negatieve overheidsbemoeienis in Wit-Rusland. 
Dit heeft zeker ook te maken met de doorgaans internationale relaties die christenen hebben en zeker niet in het 
minst juist met die christenen in Europa en elders die onbeperkte bewegingsvrijheid hebben.  Vrije christelijke 
kerken en sommige traditionele worden met grote argwaan bejegend waar de russische invloedssfeer zich laat 
gelden. Vooralsnog laat Wit-Rusland bezoekers uit het westen die zich niet uitspreken tegen het regime ongemoeid. 
Wel is er een ernstige escalatie per november 2021 in de verhoudingen met de EU door dat Wit-Rusland 
vluchtelingen uit het Midden-Oosten op grote schaal bewust toeliet om hen vervolgens door te laten naar de EU. De 
daaruit voortvloeiende tegenmaatregelen leidden tot chaos bij vooral de Poolse grens omdat zulke ‘reizigers’ niet 
werden toegelaten en zonder pardon werden teruggestuurd. Deze situatie is nog instabiel tot ver in 2022.  
Dus kwamen de relaties tussen Wit-Rusland en Europa opnieuw onder onverwachte druk. En dat terwijl Russische 
troepen zich ook verzamelden aan de Witrussiche grens met Oekraïne vanwaar zij per 24 februari 2022 de aanval 
inzetten en richting Kiev optrokken. Het is nog maar de vraag of Rusland niet op korte termijn ertoe zal overgaan om 
Wit-Rusland als Russische provincie in te lijven. De opzet om Oekraïne tot provincie te maken van Rusland is 
vooralsnog niet (zelfs verre van) geslaagd gebleken. 
Laten we bidden dat de oorlog tegen Oekraïne zal stoppen en Ruslands relatie met de wereld zal normaliseren. Ook 
dat Wit-Rusland ook haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Rusland kan herkrijgen en er in het geheel een 
andere, meer humane wind mag gaan waaien. Hoe dan ook is dat niet persee een voorwaarde om het Koninkrijk 
Gods actief te prediken en tot uitbreiding te zien komen in Wit-Rusland. Het Koninkrijk Gods breekt baan en 
niemand kan het tegenhouden. Integendeel hoe sterker mensen verdrukt worden zullen meer harten zich openen 
voor het Evangelie en zullen meer mensen Jezus gaan volgen.  
 
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. Het wordt steeds duidelijker dat de kerk in geheel West-Europa meer focus ontwikkelt op 
Oost-Europa als geheel en dat dit perspectieven biedt om de hulpverlening ook in Wit-Rusland te intensiveren.  
 
Toekomstige ontwikkeling: Door de verlate publicatie van dit verslag is het mogelijk, evenals in verslagen 2019 en 
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 de oude LPHT naam 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.  
Een nieuw logo meer passende bij de nieuwe naam zal ook binnenkort onze publicaties kenmerken. 
 
Hulpverlening in 2021 
Naast enkele individuele acties kon de stichting  voor 2250 Euro aan armenhulp bieden het kalenderjaar 2021. 
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