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"HELPEN HELPT!"

Deze nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het Center for the Protection of Children
(CPC) in Bishkek vraagt jullie aandacht voor twee belangrijke onderwerpen, te weten het
"leerlingen adoptie project" en de dringend noodzakelijke vervanging van de bestelauto.
Maar eerst even een kort verslag van mijn bezoek aan Bishkek en CPC van 18 t/m 23
september.
Na een warme ontvangst door lieve vrienden hebben we een drukke agenda afgewerkt. In
het algemeen was de sfeer onder de Kirgiezen nogal somber en moedeloos, ontmoette ik
een bevolking die niet meer gelooft in alle mooie beloftes. De verkiezingen van 10 oktober
2010 kunnen een belangrijke graadmeter worden voor de toekomst van het land, maar voor
de Kirgiezen is bij alles het motto "eerst zien en dan geloven!" Een commentaar van één van
mijn vrienden in Bishkek op de uitslag van de verkiezingen:
De verkiezingen zijn rustig en op een eerlijke manier verlopen. In het algemeen is men wel
verrast dat de partij van de in april verbannen ex-president Bakiev, bestaand uit corrupte
leden van die regering, de meeste stemmen heeft gekregen. Dit is hoogstwaarschijnlijk een
gevolg van omkooppraktijken van de Bakiev-familie en dan vooral in het zuiden van Kirgizië,
waar Bakiev oorspronkelijk vandaan komt. Deze uitslag scherpt de verschillen tussen Noorden Zuid-Kirgizië aan. In het noorden, zeker in Bishkek, is de bevolking geschrokken van
deze uitkomst en blijft daardoor pessimistisch over de toekomst.
Natuurlijk heb ik alle vestigingen en activiteiten van CPC bezocht (shelter, huis bij Oshmarkt en huis bij Dordoi-markt) en daarbij vastgesteld dat er in de afgelopen negen jaar (ik
was er in 2001) veel is gebeurd.
 De panden zijn opgeknapt en worden goed onderhouden. Het pand bij de Dordoi-markt
kan nog wel wat beter toegerust worden (aanleggen speelplaats en goede toiletten,
deuren vernieuwen e.d.). Daarvoor proberen we in Nederland de stichting
www.colour4kids.nl geïnteresseerd te krijgen.
 De PR-medewerkster van CPC en ik hebben tijdens een vergadering van Rotary Bishkek
gelegenheid gekregen CPC te introduceren. Dit zal waarschijnlijk gaan leiden tot een
samenwerking tussen Rotary Zoetermeer en Rotary Bishkek ten behoeve van CPC. Een
volgende keer meer hierover.
 Tenslotte heb ik gesprekken gevoerd met Pepijn Trapman van ICCO en met de honorair
consul voor Nederland, mevrouw Elena Yun, om CPC onder de aandacht te brengen.
Beiden bevestigden dat de bevolking na alle opstanden en rellen en alle mooie, maar niet
nagekomen beloftes somber en afwachtend is.
 Over de algemene situatie in Kirgizië mag ik een artikel schrijven voor Internationale
Samenwerking, het magazine van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat artikel zal
ik jullie te zijner tijd toesturen.
Het grootste deel van deze nieuwsbrief wordt ingenomen door een overzicht van de kinderen
die deelnemen aan het 'leerlingen adoptie project'. In het schooljaar 2010/2011 gaan 13
kinderen naar school door jullie éénmalige giften van het afgelopen jaar. Vijf van deze
kinderen lopen al langer mee in dit project en acht nieuwe kinderen kunnen nu voor
minimaal twee jaar naar school. Daarnaast zijn er nog drie doorlopende adopties. Een mooi
resultaat (zie bijlage).
CPC, de kinderen en ik zijn jullie daar dankbaar voor, maar tevreden zijn we natuurlijk
nooit!! Giften ten behoeve van dit programma zijn meer dan welkom op bankrekening
42.96.16.465 (ABN-AMRO, Rhenen) t.n.v. Stichting Elnura te Arnhem o.v.v. leerlingen
CPC (zie ook http://www.elnura.nl/financiele-adoptie-van-een-.html). Misschien is het een
idee jullie éénmalige bijdrage om te zetten in een doorlopende adoptie?
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Sinterklaascadeautje voor CPC??
Op dit moment vraag ik jullie speciale aandacht voor de noodzakelijke vervanging van de
bestelauto. Met deze auto worden o.a. elke dag in de shelter voorbereide maaltijden
gebracht naar de huizen bij de Osh-markt en de Dordoi-markt voor in totaal ongeveer 200
kinderen. Onderstaande foto's laten zien om welk type auto het gaat.

De huidige auto (VW) is van 1987 en heeft onverantwoord hoge onderhoudskosten. Mira, de
directrice van CPC, bezoekt regelmatig samen met haar chauffeurs de "car bazar", een
markt voor tweedehands auto's. Een passende tweedehands auto zal rond de € 10.000
kosten, waarvan € 6.000 beschikbaar is. Zo snel mogelijk moet dus (zoveel mogelijk van) de
resterende € 4.000 binnen komen. Daarvoor doe ik graag een beroep op jullie. Alle kleine
beetjes helpen, maar voor substantiële bijdragen staat onze rekening natuurlijk ook open!
Bijdragen kunnen overgemaakt worden naar bankrekening 42.96.16.465 (ABN-AMRO,
Rhenen) t.n.v. Stichting Elnura te Arnhem o.v.v. bestelauto CPC! Alvast bedankt!

Ik ben geïnspireerd en gemotiveerd teruggekomen uit Kirgizië. Het werk van CPC loont alle
moeite! In de komende maanden hoop ik van mijn foto's een presentatie op Cd-rom te
maken. Ik heb al een DVD met een in 2009 gemaakt filmpje over CPC meegekregen, dat ik
zo mogelijk integreer in die presentatie. Houd – niet alleen voor die CD! – onze website in de
gaten www.elnura.nl. Wij zullen proberen deze up-to-date te houden. In ieder geval kunnen
jullie er het verloop van de inzameling voor de bestelauto volgen.
Aleid van der Spek
www.elnura.nl
oktober 2010
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