Stichting Pomosjtsj Minsk blikt terug op 22 jaar stedenkontakt met Eindhoven e.o. tijdens een
concertreis in Minsk.
Velen in Eindhoven en omgeving kennen de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk, na 2014
onder de naam Stichting Pomosjtsj Minsk.
Jarenlang hebben vele vrijwilligers, organisaties, instanties en scholen met ons samen gewerkt aan
uitwisselingen met partijen in Minsk. Het uitgangspunt was altijd kennisoverdracht en leren op de
werkvloer, vertalen naar de mogelijkheden in de eigen situatie. Daarnaast via financiële bijdragen de
broodnodige voorzieningen verbeteren. Via de scholenuitwisselingen jongeren in contact brengen
met elkaar en zo elkaars land, cultuur, onderwijs en vrijetijdsbesteding verkennen.
Eenmaal per jaar een kinderkamp organiseren voor 30 kwetsbare kinderen uit Minsk.
Via rollators de mobiliteit van bewoners in het huis voor ouderen en invaliden in Logoisk vergroten.
Met hulp van de Alexanderband Veldhoven de Alexanderband Minsk oprichten in Internaat 2.
De leefbaarheid in Internaat 3 vergroten voor bewoners.
Er is veel gebeurd in al die jaren. De stichting dankt ook al de professionals, vrijwilligers en directies
die belangeloos tijd en mensen vrijmaakten om de kennisoverdracht te realiseren.
De Stichting Pomosjtsj Minsk gaat stoppen met haar activiteiten en heeft daarom dit jaar een
afscheidstournee gehouden in Minsk. En om het geheel een feestelijk tintje te geven reisden met ons
mee Muziekvereniging Eindhoven West o.l.v. dirigent Reinhard Wind en Kwartet No Shirts Requierd.
Op zes locaties zijn er in samenwerking met de partij in Minsk concerten gegeven door
Muziekvereniging Eindhoven West, Kwartet No Shirts Requierd en cliënten/leerlingen van de
bezochte locatie. Op twee locaties aangevuld met Ensemble Kupalje.
Psychoneurologisch Internaat 2, voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Muziek
heeft definitief een erkenning gekregen als therapie en recreatieve activiteit. De Alexanderband
Minsk heeft ook opgetreden.
Internaat 3, voor mensen met een verstandelijke beperking hebben met ons gezocht naar kansen tot
grotere zelfredzaamheid. Het is een open instelling, waar familieleden komen en gaan. Elke bewoner
heeft een werk/activiteiten plan. Een moderne manier van groepswonen is gerealiseerd.
School 91, een school voor dove, slechthorende en horende leerlingen. De dansgroep bestaande uit
dove en slechthorende leerlingen verzorgden een perfectie presentatie.
Bij de concerten op School 208, een school voor leerlingen van 6 t/m 17 jaar, op de Belarus Staat
Technologische Universiteit, en in het huis voor ouderen en invaliden in Logoisk waren mensen
uitgenodigd die in afgelopen 22 jaar zich ingezet hebben voor alle projectdoelen.
Er zijn veel sportuitwisselingen geweest en die zijn er nog. Korfbal verdient bijzondere aandacht,
deze sport is door Eindhoven geïntroduceerd en is een favoriete sport geworden.
Dit zijn enkele voorbeelden van de afgelopen jaren, maar in Eindhoven e.o. hebben burgers, de
gemeente, de professionals en veel vrijwilligers heel veel blijvende veranderingen geïnitieerd en
ondersteund. Vanuit Minsk, werken de vernieuwingen als een olievlek. De digitale wegen, maar ook
tv en radio hebben dit ondersteund. De Euro Cities prijs in 2005 heeft ons bevestigd in de wijze van
aanpak en in de manier waarop betrokkenen in Minsk hier mee om zijn gegaan.
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