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VVoooorrwwoooorrdd  

 
Добро пожаловать в Голландию! Oftewel: welkom in Nederland! Een mooi begin om 
Tsjernelsje 3 mee te beginnen.  
We mogen dankbaar terugkijken op een goede en behouden heen- en terugreis. Inmiddels is 
ieder kind ondergebracht in zijn of haar gastgezin en heeft iedereen een plekje weten te vinden 
in ons mooie dorp. Wat fijn dat de kinderen, ook hier in Nederland, 'gewoon' naar school 
kunnen. Ook bijzonder dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten die 
worden georganiseerd. Vele handen maken licht werk en dat alles in goede samenwerking en 
harmonie.  
  
Afgelopen woensdag was het Biddag voor gewas en arbeid. Uiteraard bidden we de Russische 
kinderen met hun (gast)gezinnen, juist op zo'n moment, veel gezondheid en zegen toe. 
 
In deze Tsjernelsje doen we verslag uit van de eerste activiteiten en gebeurtenissen. Natuurlijk 
zijn hier en daar wat foto's toegevoegd om het geheel te illustreren.  
We wensen u weer veel leesplezier toe en kijken weer uit naar uw bijdragen zodat we ook de 
volgende editie van Tsjernelsje weer te vullen.  
We willen uw bijdragen graag voor donderdag 18 maart ontvangen.  
  
Wilma & Mijndert 
 
 

  

 

  

  

  

  

Nummer 3 - maart - 2010 

TT  ss  jj  ee  rr  nn  ee  ll  ss  jj  ee 

 

In dit nummer : 

Voorwoord   1 

Van de redactie   2 

Voor de Russische kinderen 2 

Van de werkgroep  3,4 

Reis verslag vervolg  5,6,7 

Wist u dat   9 

De kledingbeurs  10 

 

Agenda (D.V.) 

31 maart 20.00 uur Gastouderavond ( Visnet Elst) 

17 maart Russische kinderen gewoon naar school! 

19 maart 18.00 uur kinderen terug van Schatkids  

20 maart Molenbezoek gaat niet door 

18 april kerkdienst HHG Elst (Utr.) 
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VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee 

  

  

  

VVoooorr  ddee  RRuussssiisscchhee  kkiinnddeerreenn  

Найдите 6 (шесть) отличий 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tips 

Gastenboek 
Op www.tsjernobylelst.nl  staat een gastenboek.  
Hier kun je een berichtje plaatsen, bijvoorbeeld: leuke anekdotes, ervaringen 
tijdens activiteiten enz. 
 

 

http://www.tsjernobylelst.nl/
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VVaann  ddee  wweerrkkggrrooeepp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op het moment van schrijven is het alweer een week geleden dat we de verantwoording 

mochten krijgen over 27 heerlijke kinderen, Valentina, Ludmila en Valentina. Mensen die we 

vanaf minuut 1 in ons hart gesloten hebben.  

Als je mij vraagt wat me het meest is bijgebleven van de reis dan zeg ik in eerste instantie de 

hele reis. Toch zijn er twee dingen die er bij mij uit springen. 

De eerste is de ontmoeting met Ludmila woensdagmorgen vroeg aan Russische kant van de 

grens. Het moment waarop wij voor de bus een foto met haar wilde maken en zij het zeer 

vanzelfsprekend vond om met ons op de foto te gaan met de woorden: “we zijn toch één 

groep”. Wat een prachtige start.  

Dit zelfde herhaalde zich toen we de groep donderdag compleet hadden en we ons “zorgen” 

maakte over de kinderen uit Kolodne die zonder juf naar Nederland gingen. Toen werd er uit 

drie monden, vol overtuiging, gezegd dat deze weken de kinderen, juffen en tolk één groep zijn. 

Dan ben je als werkgroep dankbaar dat het onderling zo goed zit.  

Het tweede wat er uitspringt is dat we zaterdagmorgen weer veilig thuis mochten komen na 

een reis van totaal meer dan 3.300 kilometer in 4 ½ dag. 

AAccttiivviitteeiitteenn  

Volgende week dinsdag krijgen de kinderen tussen de middag van de visboer vis. 

Geef ze dus misschien maar een sneetje minder mee naar school of kijk niet gek op, als ze 

een boterham mee terug brengen. 

 

 Woensdag 17-3 heeft de school vrij i.v.m. een studieverlofdag van het personeel. 

De "rusjes "krijgen wel gewoon les, anders komen de juffen in het gedrang met hun 

programma. 

 

Vrijdagmiddag gaan ze naar de schatkids. 

Ze zijn dan om 18.00 uur weer terug bij school aan de Christinastraat.  

Ze hebben dan al een patatje gegeten. 

 

 Op zaterdag 20-3 stond een bezoekje aan de molen op het programma. 

Dit gaat echter niet door , dus ze zijn de hele dag vrij. 
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Het woord veilig thuiskomen krijgt dan een andere betekenis. Veel sneeuw in Duitsland. 

Sneeuw in de nacht die Robbert en Adam (onze onvolprezen chauffeurs) verplichte om 

gedurende een uur of vier niet harder dan gemiddeld 65 kilometer per uur te rijden. Onderweg 

zie je dan ook dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je veilig thuis komt. We hebben een 

kleinere bus op zijn kant zien liggen. Aan de andere kant van de Autobahn een stilstaande file 

van 20 kilometer! 

Maar wat me ook is bijgebleven is het feit dat toen we de Duits-Nederlandse grens passeerde 

de zon ging schijnen. Dan krijg je toch een knipoog van Boven. Dan kunnen wij niets anders 

zeggen dan Daboj Garos/ ja God is goed. 

Het was een mooie, enerverende reis. Eerst afscheid nemen van de Hilversumse kinderen. Dan 

kennismaken met onze kinderen. En iedere keer weer thee drinken op de scholen. Op zich niet 

zo erg, maar als u weet hoe een theetafel er daar uitziet dan kunt u nagaan dat we een 

luxeprobleem hadden. Zoveel eten voor de gasten (wij dus) en zoveel dankbaarheid voor het 

veilig terugbrengen van de Hilversumse kinderen.  

Ook de gastvrijheid bij het ophalen van onze kinderen. Denk u eens in dat er in een tijdsbestek 

van ruim een half uur vier vreemden komen die je kinderen voor twee maanden meenemen. Ik 

vind het nogal niet wat. 

Dan gaat het gewone leven beginnen. En ook dat is goed. Een drukke periode voor de 

gastgezinnen, werkgroep, vrijwilligers. Maar we weten dat we ook hierin gedragen mogen 

worden door de kracht van God. 

Laten we elkaar die hulp en zegen blijven toe bidden.  

 

Ruud Geers 
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VVeerrvvoollgg  rreeiissvveerrhhaaaall  

 

Na het ontbijt gaan Ronald en Gretha achter de (Poolstalige) laptop zitten van Gustav en mag 

Gretha even de secretaresse van Ronald zijn. Hij leest het reisverslag voor, terwijl Gretha typt. 

Als dit na ruim een uur klaar is en naar Elst is verstuurd, gaan Mieke en Ronald samen met de 

juffen en de tolk rond de tafel zitten.  

Ruud en Gretha gaan met de kinderen naar buiten. Daar krijgen de kinderen een Bellenblaas. Na 

wat oh’s en ah’s gaan ze volop met de Bellenblaas aan te slag. Ze maken er al snel een spelletje 

van. Terwijl Gretha een zo groot mogelijke zeepbel probeert te maken, proberen de kinderen 

die kapot te gooien met sneeuwballen, wat één van de jongens wel heel bijzonder goed lukt. 

Ruud gaat daarna met de jongens een potje voetballen. Gretha houdt de kinderen bezig met 

tikkertje. Er wordt veel gelachen en de kinderen komen al helemaal los. 

Er wordt ook een kleurwedstrijd gehouden voor de kinderen. Twee winnaars worden 

uitgekozen en krijgen een cadeautje. 

Om 12.30 uur gaan we aan tafel voor het middageten. Er is weer heerlijk gekookt door Maria en 

Gustav. Doperwten met worteltjes, gebakken aardappels en rijst. Daarbij ook nog een heerlijke 

salade en niet te vergeten die hele grote snitzel.  Het lijkt eenvoudig, maar het lukt en elke 

keer weer om er iets heel aparts van te maken. Hoe doen ze dat toch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieke en Ronald gaan na het eten nog even verder met het bespreken van de kinderen met de 

beide Valentina’s en Liudmila. Ruud en Gretha gaan de kinderen vermaken. Dit lukt wonderwel. 

Gretha, die even een piano uitprobeert, welke in de grote zaal staat, heeft in een mum van tijd 

alle kinderen om haar heen staan, als ze klaar is beginnen de kinderen enthousiast te klappen 

en geven ze aan dat ze nog meer moet spelen. Door het enthousiasme aangestoken, stelt 

Gretha via de Russische-Nederlandse tolk voor, die meereist om een goederentransport te 

begeleiden vanuit Nederland, om een paar liedjes aan te leren. In het Wit-Russisch en in het 
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‘Hollandski’. Da, da, da, roepen de kinderen. Als de kinderen, ‘Ja God is goed’ en ‘Lees je bijbel 

...’ kennen in beide talen, zijn Mieke en Ronald ook klaar met bespreken en gaan we nog een 

drie kwartier wandelen in de omgeving.  

Zodra we terugkomen, worden de tassen gepakt, wordt er afscheid genomen en kan de bus om 

15.00 uur wegrijden richting Holland. 

We rijden nu richting Warschau. Robert heeft voorgesteld om langs het vliegveld van Warschau 

te rijden. Hij weet precies waar hij moet zijn. Fantastische plek! Van zo’n 100 meter afstand 

rijden de vliegtuigen voorbij naar de startbaan. Net voor ons draaien ze erna toe om even 

daarna met een immens lawaai aan de start te beginnen. Goed zichtbaar voor de kinderen 

stijgen ze op. Zij kijken hun ogen uit. Vonden ze de snelweg al zeer indrukwekkend met al die 

rijbanen, soms 8 rijstroken breed, met al die honderden auto’, of die flats en kantoorgebouwen 

met mega billboards, zien ze ook nog eens die vliegtuigen op een steenworp afstand. Er gaat 

een wereld voor hen open als je je realiseert uit voor omgeving deze kinderen komen. 

Na een groepsfoto te hebben gemaakt, vertrekken we richting de doorgaande weg. Door de 

spits, welke inmiddels in deze hoofdstad van Polen begonnen is, schiet het niet echt op. 

 

 

Op sommige plaatsen ligt er een aardige laag sneeuw. Op één van de parkeerplaatsen stoppen 

we rond 22.30 uur voor een sanitaire stop. Maar deze stop gebruiken we ook om eens even 

lekker te rennen op een met een aardige laag sneeuw bedekt veld met wat speeltoestellen. 

Ronald weet vooral de jongens hier wel voor te porren. Met een groepje proberen ze hem te 

pakken te krijgen. Maar dat valt nog niet mee voor ze. 

 

 

Terug in de bus zetten we de dvd aan van Annabel, de beer. Zij legt op haar manier uit wat de 

kinderen in het dagelijkse leven zullen tegenkomen. Daarna kijken ze nog een uurtje Tom en 

Jerry filmpjes in de Wit-Russische taal. 

Veel van de kinderen, of eigenlijk de meesten, zien de laatste filmpjes niet meer, omdat ze al 

lekker in slaap zijn gevallen. 

 

We merken dat er deze dag ook op het thuisfront hard wordt gewerkt. Slaapkamers worden 

ingericht, inkopen worden gedaan. Door de werkgroep wordt, nadat informatie vanuit Debe 

Wielkie is gemaild, ondergoed aangeschaft of wordt het laatste nieuws op de website gezet of 

afgedrukt in het Tsjernelsje. Ook worden de laatste telefoontjes naar de gastouders gepleegd, 

omdat nu alle informatie bekend is over de kinderen voor een definitieve verdeling. Het gaat nu 

echt worden! 
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Om 0.12 uur rijden we Duitsland binnen. En het lijkt erop dat we lekker kunnen doorrijden de 

komende nacht. Maar niets is minder waar. Na enige tijd rijden we net voor Magdenburg een 

sneeuwfront binnen en ligt er, bijna van het ene op het andere moment, een laag van 15 cm 

sneeuw. Behoorlijk grote sneeuwschuivers rijden vlak voor ons om de snelweg enigszins 

berijdbaar te maken. Enigszins, want een grote bestelbus ligt op z’n kant overdwars op de 

snelweg. En de snelheid varieert van 40 tot 60 km/u. We zijn blij dat we twee ervaren 

chauffeurs hebben die hun verantwoordelijkheid kennen. En ondertussen sneeuwt het maar 

door! Drie uur lang kunnen we niet harder rijden dan 65 km/u. 

De kinderen hebben niets in de gaten en slapen lekker door. Af en toe trekken we de dekens 

weer over hen heen, als ze hebben liggen woelen. Soms schrikt een enkeling even op, zie je 

soms een glimlach en slapen ze verder. En wij …. , wij zijn klaarwakker. (4.00 uur) 

 

Om 6.50 uur hebben we de laatste stop in Duitsland. De jongens hebben het niet zo op de 

urinoirbakken. Ze staan met een vragende blik te kijken, niet wetende wat ze met die bakken 

moeten. Dus doen we het maar even voor! Dan ook nog die zeeppompjes en kranen, welke 

vanzelf aan- en uitgaan. Ze staan er verbaasd naar te kijken. Het leukste is de 

handdoekenautomaat. Een druk op de knop en er rolt papier uit. Leuk speelgoed hebben ze hier 

langs de snelweg! 

De kinderen krijgen een broodje. Voor de volwassen is er niet meer. Tsja …. 

Ondertussen breekt om 7.39 uur de lucht open en doet de zon haar best om de lucht roze te 

kleuren boven het besneeuwde heuvellandschap. 

 

Precies als we Nederland binnenrijden gaat het besneeuwde landschap over in een sneeuwvrije 

omgeving. Ook de zon breekt helemaal door aan een blauwe lucht. Dat is waar Liudmila naar 

uitgekeken heeft, zegt ze. Ze heeft in Wit-Rusland veel informatie ingewonnen over Nederland. 

Wat haar erg aansprak, tijdens het lezen en kijken naar foto’s, waren de Nederlandse 

landschappen met veel kleuren. Vooral de lente in Nederland spreekt haar aan. We hopen maar 

dat de lente snel doorbreekt in Nederland. 

 

 

Als we in de buurt van Elst komen, krijgen we te horen dat nog zeker niet iedereen van de 

gastouders er is. We rijden daarom maar even een extra rondje, terwijl Ronald via de tolk het 

één en ander verteld over de omgeving aan onze Wit-Russische gasten.  
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In de Beatrixstraat is het onthaal groot. Een haag van mensen wacht ons op. Daar moet je toch 

wel even een brok in de keel bij wegslikken. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project gaat beginnen! 
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WWiisstt  uu  ddaatt  

 

       

 

 

 

 Ruud op deze manier de reis begon .                * Mieke op deze manier slaapt 

 En er nog vele sms-jes volgde                          * Ze in alle standen slapen kan. 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 Ronald erg blij was met zijn Patroeska              * Gretha af en toe haar energie kwijt moet 

 Deze uit wel 10 Patroeska’s bestond       * ze dat zo wel eens uit                    

 En de kleinste zo groot als een speldeknop was     
 

                                                                   

 

 
 
 
 
 

 
 

 Ze in Rusland goed kunnen bakken & koken * Dit onze chauffeur Robert was 

 We veel van dit soort tafels hebben gezien * We erg veel plezier met hem hebben gehad 
* Ruud zijn reisleider speelde 
* Hij drie talen sprak, maar er nog meer verstond. 
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DDee  kklleeddiinngg  bbeeuurrss 

 

Maandag morgen 8 maart was er de kleding beurs voor onze Russische gasten  

Om half 9 waren we met een aantal vrouwen in de winkel aan de Franseweg ( voor de oud 

elsterse onder ons het vroegere KLM winkeltje) om onze gasten van kleren te voorzien.  

Er was voldoende kleding binnengekomen, we konden wel 60 kinderen voorzien van kleding. 

 

Om 9 uur kwamen de 1e gasten binnen, om hun kledingkast bij hun tijdelijke ouders aan te 

vullen.  

Het was wel een sport om leuke kleding voor ze te zoeken. Vind je dit mooi of dat. 

 

We hebben die dag veel Njet en Da gehoord, en de uitdrukking op de gezichten sprak ook 

boekdelen. 

Na afloop mochten ze nog een knuffel uitzoeken. Die waren zeer welkom aan de reactie te 

horen en te zien. Al met al gingen ze heel blij de winkel weer uit. 

Ik hoorde s`avond van de Juffrouw dat de kinderen allemaal met een grote glimlach op hun 

gezicht terug kwamen in de klas en dat ze allemaal hele mooie kleren hadden gekregen. 

En daar doe je het tenslotte ook voor. 

Dus als u een blij kind op straat ziet lopen, ( met muts) dan is dat er 1 of 2 die nieuwe kleren aan 

heeft. 

 

Marjon 

 
 

 


