Renovatie sportzaal dovenschool Babruisjk
Met het doveninternaat in Babruisjk hebben we al lange tijd goede contacten. De contacten hebben
ertoe geleid dat een aantal dove kinderen de weg naar het christelijk tehuis “Love For Kids”
gevonden heeft. Ook ontvangen de kinderen de bijbel-leesboekjes die in het Russisch vertaald zijn.
De afgelopen jaren hebben we fasegewijs een aantal zogenaamde ‘social projects’ mogen uitvoeren.
Zo werden de keuken en de eetzaal compleet vernieuwd. Een succes was het bouwen en inrichten
van een huiskamer, annex keukentje. Voor kinderen die dag en nacht in het internaat verblijven geen
overbodige luxe. In hun vrije tijd kunnen ze in de huiskamer spelletjes doen, tv kijken, computeren en
gewoon gezellig kletsen. Het keukentje wordt ook gebruikt voor kooklessen. Alle vernieuwingen zijn
steeds bekostigd door de stichting ‘Vrienden van Effatha’ (www.vriendeneffatha.nl) . Ook de
renovatie van de sportzaal.
De afgelopen vakantiemaanden is hieraan hard gewerkt. Deze zaal was erg verouderd, evenals de
toestellen en sportmaterialen. Op sommige plekken was een onveilige situatie ontstaan.
Het is steeds ons doel geweest dat, waar mogelijk, projecten met materialen en arbeidskrachten uit
eigen land uitgevoerd worden. Hout bijvoorbeeld is een product van eigen bodem, dat in de bouw
zeer veel toegepast wordt. Er is veel kennis en ervaring voorhanden en het is goed daar optimaal
gebruik van te maken.
Op het filmpje (https://youtu.be/h0yL0qeqGm0) en de foto’s is te zien dat de vloer gelegd wordt met
hout uit eigen land. Als de zaal klaar is en van nieuwe attributen voorzien, kunnen dove mensen in en
buiten het internaat er weer gebruik van maken. We hebben gezien dat ook ’s avonds en in het
weekend in de zaal gesport wordt. We hopen een beetje dat de zaal klaar is als we in oktober daar
zijn.
Volgend jaar is het tweede deel van de renovatie gepland.
Eind oktober hopen we weer richting Wit Rusland te gaan. We hopen dan de presentatie van het in
het Russisch vertaalde boekje ‘Het geheim van Luther’ mee te maken. In Berezino is de dochter van
pastor Nikolaj, Olga Shpak, bezig met de voorbereidingen rond dit thema een bijeenkomst te
organiseren. Hetzelfde gebeurt in het huis van Andre en Varya Latyshevich met een groep dove
jongeren. We verheugen ons daar op. Verder gaan we met de directeur van het Belarussisch
bijbelgenootschap, Igor Mikhailov, het Tsjernobylgebied in. We gaan samen met hem en zijn
medewerkers de bijbelleesboekjes – en ook het boekje over Luther - uitdelen in gezinnen en kerken.
Voor onze reis en alle activiteiten vragen we uw gebed.
Hartelijke groet,
Piet en Dineke Compaan
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