Lieve vrienden en belangstellenden,
Dit jaar zorgde hoofdzakelijk het coronavirus ervoor dat wij besloten om ook dit jaar weer niet naar Rusland te reizen. We
kunnen gelukkig regelmatig Skypecontact onderhouden met Ds. Sergei Melnikov. In ons laatste gesprek (4 weken geleden) zijn
alle hulpvragen weer aan de orde gekomen.

Project voedselpakketten.
Er zijn weer gezinnen die nu genoeg voedsel hebben
doordat ze werk vonden.
Toch blijft de situatie voor velen zéér schrijnend mede
door het coronavirus en daardoor ook de hoge
werkloosheid. En als de mensen kunnen werken in b.v. een
munitiefabriek is het loon nog geen $ 200 per maand.
De huur van een eenvoudige flat is al gauw tussen de $ 150
en $ 200.
We weten dat we maar een paar gezinnen kunnen helpen,
maar toch maakt het voor deze gezinnen een groot
verschil en zijn ze elke maand weer blij met het
voedselpakket wat b.v. bestaat uit: meel, olie, macaroni,
thee en soms ook wat fruit.
We kunnen nu aan 6 gezinnen een maandelijks
voedselpakket geven.

Veteranen en gehandicapte kinderen
Oudere mensen in de stad Schokino worden
regelmatig opgehaald door de mensen uit de kerk
van Sergei.
Ze worden dan ook verwend met thee en
lekkernijen. Ook krijgen de mensen van de kapster
en pedicure een behandeling.
Een groepje jonge mensen bezoeken ook
gehandicapte kinderen.
Soms wonen zij bij opa en oma, soms ook in een
tehuis waar dan spelletjes met de kinderen worden
gedaan.
En ook daar zijn er natuurlijk snoepjes en koekjes...

Studie ondersteuning
We hebben goed nieuws over de twee jongeren die we
de laatste jaren ondersteunden bij hun studie.
Artjom (nu 18 jaar) rondde zijn studie af en heeft zelfs
een baan in een computer winkel. Rond deze tijd moet hij
in het leger, dat is immers nog verplicht in Rusland.
Ook student Daniel heeft zijn wens om machinist te
worden in vervulling zien gaan.
Wie weet rijdt hij ooit van Moskou naar Amsterdam...!

Slawa
Ook van onze vriend Slawa krijgen we goede
berichten.
Hij en zijn vrouw Lena vormen een gelukkig gezin
met dochter Dasha (8 jaar) en zoon Misha (4 jaar).
Slawa behaalt het éne na het andere diploma op
gebied van rechten. Hij helpt hiermee veel mensen
die onrecht wordt aangedaan. Op de vraag: hoe
gaat hij daar zelf mee om ..., kreeg ik het antwoord:
Deze Slawa is een voorbeeld in de stad
Novomoskovsk waar hij met zijn gezin woont.
Zelfs in verdere regio’s in Rusland is hij bekend om
zijn artikelen. In het gezin wordt er veel aandacht
besteed aan zijn zelfgeschreven poëzie.
We waren er getuige van dat Dasha en Misha de
gedichten voordroegen o.l.v. Slawa.
Ook verschijnen er boeken met poezie van Slawa
en zijn vrouw Lena.

Tot slot
We moeten u helaas mededelen dat we eind 2021 onze werkzaamheden voor de Stichting gaan beëindigen.
Daar zijn twee redenen voor:
1. De gezondheid en leeftijd van de drie bestuursleden waardoor we minder aktief zijn.
2. We hebben helaas geen opvolging kunnen vinden.
De donaties lopen ook terug. We zullen u hierover eind 2021 nader informeren.
Voor nu weer heel hartelijk bedankt voor al uw giften waardoor we de mensen nog voor 1 jaar kunnen blijven
helpen. Wij hebben nu natuurlijk geen foto van de prachtige natuur in Rusland. Deze keer een foto van de
prachtige zonsondergang in Woerden.
Vriendelijke groeten,
Ina Kool, Magdaleen Mulder, Els Kiers.
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