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Het

TSJERNELSJE
Werkgroep Elst

Agenda
3-3
8-3
10-3
17-3

Werkgroep gaat kinderen
halen
Werkgroep komt thuis
13:30 komt de Burgemeester
14:00-15:00 Rondwandeling
13:15-18:00 Schatkids

De werkgroep

Welkom bij het lezen van de
eerste nieuwsbrief
Beste lezer, de eerste van de nog vele die mogen volgen. De
werkgroep gaat bijna vertrekken voor de verre reis naar WitRusland. Een hele groep jonge kinderen zullen weer naar Elst
komen om zeven weken aan te sterken. De eerste weetjes en
feitjes zullen in deze nieuwsbrief worden medegedeeld.
Veel leesplezier.

Contactpersonen
Koos van Baalen (voorzitter)
Mieke Pitlo (secretaris)
Ruud Geers (penningmeester)
Clasina Bootsman
Ina van Laar
Gretha van Wolfswinkel
Rob Hortensius

Houweg 14, 0318-552516
Christinastraat 35, 0318-472557
Oranjestraat 75, 0318-471916
Franseweg 91, 0318-478002
Elstersestraatweg 85, 0318472538
Prinseweg 104, 0318-471106
Oranjestraat 6, 0318-471085
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Van de werkgroep
Voor u ligt, bijna vier jaar na het verschijnen van
het laatste nummer, weer het eerste exemplaar
van ons tijdelijke clubblad: het Tsjernelsje.

In de afgelopen vier jaar is er voor de werkgroep
het één en ander veranderd.
Twee jaar geleden hebben we besloten om van de
werkgroep een stichting te maken. Sinds die tijd
is onze officiële naam dan ook: Stichting
Tsjernobyl Kinderen Elst. Sinds de komst van de
eerste groep kinderen in 2002 zijn we bekend
geweest onder Werkgroep Tsjernobyl Kinderen
Elst. Die naam zit er zo ingesleten dat u deze nog
wel eens tegen zult komen. We bedoelen er de
stichting mee.
Sinds de komst van de vorige groep kinderen
hebben we met weemoed afscheid genomen van
twee toegewijde krachten: André van
Remmerden en Ronald Tamerus. Gelukkig
hebben we ook weer twee nieuwe krachten
mogen verwelkomen in de groep: Koos van
Baalen en Rob Hortensius.

Langs deze weg willen wij Rianne en Ronald
Bootsman alvast hartelijk danken dat zij het op
zich wil nemen om tijdens het project wekelijks
een Tsjernelsje te maken.
Dit is veel werk en alleen kunnen zij dit niet. Wij
hopen dan ook dat jullie, als gastgezin,
vrijwilliger en lezer, ook stukjes willen schrijven
over jullie ervaringen met de kinderen, juffen en
tolk. Laten we er met elkaar weer een leuke serie
Tsjernelsjes van maken!
De bedoeling is dat we weer een serie van 10
stuks maken. Dit is de eerste en de laatste zal
verschijnen als de kinderen weer terug zijn bij
hun ouders.
Net als vier jaar geleden zal ook deze keer het
Tsjernelsje door ons, de werkgroep, onder andere
gebruikt worden als informatiekanaal naar u toe.
Mochten er dingen zijn die u (gastouders,
activiteitenhulp, belangstellenden) weten moet,
dan communiceren wij dit via het Tsjernelsje.
Uiteraard zullen wij voor dringende zaken
gebruik maken van telefoon of e-mail.

Op 26 april 2010 hebben we afscheid genomen
van onze groep Russische kinderen uit
Ochervichi, Kolodne en Varini. Zaterdag 8 maart
2014 hopen Gretha, Clasina, Mieke en Ruud
weer veilig en gezond in Elst te arriveren met 16
jongens, 9 meisjes, twee juffen en een tolk uit
Wit-Rusland.
Aanstaande maandag, 3 maart, vertrekken
Mieke, Gretha, Clasina en Ruud naar
Gorodnaya, Kolodnoe, Rucha en Radchitsk in
Belarus om ‘onze’ kinderen op te halen. We
vertrekken om 12.30 uur uit Holten. We
vertrekken uit Holten, omdat daar momenteel
een groep Russen is die we naar huis gaan
brengen.
Zaterdag 8 maart hopen wij rond 10.00 uur weer
terug in Elst te zijn. Ons aankomstpunt zal zijn
bij de hoofdingang van ‘Het Visnet’ aan de
Spijlen.
We hopen dat er heel veel belangstellenden zijn
om kinderen en begeleiders een zeer warm
welkom te heten.

Op de zondagen proberen wij wat exemplaren
van het Tsjernelsje in de kerken neer te leggen,
zodat ook de belangstellenden zonder e-mail
geïnformeerd worden. Ook is deze nieuwsbrief te
vinden op www.tsjernobylelst.nl.
Mocht u dringende of minder dringende vragen,
opmerkingen, tips e.d. hebben, schroom dan niet
om contact met ons op te nemen. Onze adressen
en telefoonnummers staan op de voorzijde
vermeld.
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Hoe de reis verloopt, zullen wij u in een later
stadium vermelden via het Tsjernelsje. Via
onderstaand reisschema kunt u op de hoogte
blijven wanneer we waar ongeveer zijn.
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Een kleine uitleg bij de tabel: NL-tijd is
Nederlandse tijd, BY-tijd is Belarus tijd.
Tijdens onze zomertijd is het in Wit-Rusland 1
uur later. Tijdens onze wintertijd is het in WitRusland 2 uur later.

Reisschema:
Datum

NL-tijd

BY- tijd

ma. 03-03-2014 12.30 uur
di. 04-03-2014

Vertrek uit Holten

06.00 uur

08.00 uur

Grens Terespol (Polen-Rusland

08.00 uur

10.00 uur

Vertrek grens

13.00 uur

15.00 uur

Elst stapt uit in Kolodno
Holten gaat verder hun kinderen
wegbrengen
Bezoek gezinnen
Overnachten bij gastgezinnen

wo. 05-03-2014

Bezoek gezinnen
Overnachten gastgezinnen

do. 06-03-2014

Bezoek gezinnen
Overnachten gastgezinnen

vr. 07-03-2014
vr. 07-03-2014
vr. 07-03-2014

09.00 uur

11.00 uur

Holten sluit zich weer bij ons aan
Vertrek school Kolodno groep Elst

14.00 uur
16.00 uur

16.00 uur
18.00 uur

Aankomst grens
Vertrek grens

za. 08-03-2014 09.00 uur
10.00 uur

Afscheid van werkgroep Holten langs de
A1
Aankomst Elst
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Gezien de ervaringen van de werkgroepen die dit
jaar al met dit schema gereisd hebben is de
aankomst zaterdag 8 maart om 10.00 uur een
zeer reële tijd. Toch blijft het een feit dat we een
afstand van bijna 1.700 kilometer moeten
overbruggen. Hier kunnen zich uiteraard altijd
onvoorziene omstandigheden voordoen. Mocht
de geplande aankomst tijd in Elst door
onvoorziene omstandigheden veel later dan
10.00 uur worden dan brengen wij (Mieke,
Gretha, Clasina en Ruud) onze familie en de rest
van de werkgroep op de hoogte van het exacte
tijdstip van aankomst. Zij zullen middels een
telefoonpiramide de gastgezinnen hiervan op de
hoogte brengen.
Alle tijden en data zijn uiteraard zo de Heere wil
en wij leven. Een prachtige oude uitdrukking.
Voor ons echter een uitdrukking met een zeer

NIEUWSBRIEF 2014-1
actuele betekenis. Een uitdrukking die ons ook
de kracht geeft om deze reis te maken.
Wij als werkgroep zijn ons zeer bewust van onze
afhankelijkheid van Gods onmisbare zegen
tijdens de reis en gedurende het hele project.
Daarom wil ik deze eerste bijdrage dan ook
besluiten met u te vragen de werkgroepen Elst en
Holten, de kinderen, juffen en tolk die deze reis
mogen maken in uw gebed te gedenken.
Ik heb het wel vaker gezegd: wij kunnen wel van
alles organiseren, plannen en uitdenken, maar als
we de zegen van Boven niet krijgen is het
allemaal gedoemd te mislukken. Wij beginnen
dit project dan ook in volle afhankelijkheid van
Hem die ons kracht geeft.
Koos, Mieke, Gretha, Clasina, Ina, Rob en Ruud

Bestellung Nr:
70902
STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST
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Flessenactie
Zaterdag 8 februari hebben we in samenwerking
met C1000 René Lukens een flessenactie
gehouden.

Grote hoeveelheid flessen
Van 9uur tot 11uur konden mensen hun flessen bij
ons inleveren. Hier werd goed gehoor aan gegeven.
Met als gevolg dat er tassen en winkelwagens vol met
flessen werden ingeleverd.

Mooi bedrag
Het statiegeld bedrag kwam uit op: €397,45
Een heel mooi bedrag waar we iedereen dan ook
hartelijk voor willen bedanken. Alle euro’s helpen en
dit is zeker een mooie opsteker.
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Even voorstellen
vuurwerkgroothandel in Veenendaal en
Ronald is werkzaam als fitnessinstructeur in
Amerongen. Daarnaast houdt Ronald zich nog
veelvuldig bezig met z’n hobby: volleybal.

Beste lezer,
Omdat het pittoreske dorp Elst weer WitRussische kinderen verwelkomt zijn wij
gevraagd om het Tsjernelsje te gaan verzorgen.
Een leuke uitdaging en die zijn wij dan ook
aangegaan.

Om het Tsjernelsje goed gevuld te houden
willen wij jullie als lezers, gastouders,
vrijwilligers, omstanders of noem maar op
vragen om hieraan mee te werken. Dus heb je
foto’s, een leuke verhaal, weetjes, feitjes of
gewoon iets wat je wilt delen met ons. Laat dit
ons weten via: tsjernelsje@tsjernobylelst.nl

Maar wie zijn wij dan horen wij jullie denken.
Daarom even een voorstel rondje.
Wij zijn Ronald en Rianne Bootsman. Een
gelukkig gezin met een mooie dochter Maud
van 8 maanden. Woonachting in Veenendaal.
In ons dagelijks leven houden wij ons onder
andere bezig met werk. Rianne werkt bij een

Aardappelpannenkoekjes
Nodig: aardappels, uien, 2 à 3 eetlepels bloem, zout
naar smaak, ei, evt. knoflook. Aardappels en ui
raspen. Andere ingrediënten erbij, goed mengen;
het moet enigszins vloeibaar blijven. Pan heet
maken (evt. twee). Mengsel met jus- of kleine
soeplepel in pan scheppen en bakken.
Pannenkoekjes op schaal doen. Kan evt. later weer
opgewarmd worden. Lekker met smetana (zure
room)). Variatie: kleine stukjes vlees door het
beslag mengen (vlees wel eerst bakken).
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Klein stukje geschiedenis
Hoe komen we aan de naam Tsjernelsje?
Voor de lezers die dit jaar het Tsjernelsje voor het
eerst zien: de naam Tsjernelsje is bedacht door
Marike Noorlander. Tsjernelsje is een
samenvoeging van Tsjernobyl en Elst.
U mist dan uiteraard de T in TsjernelsTje, maar
als u dit woord uitspreekt zult u al snel tot de
ontdekking komen dat Tsjernelsje veel lekkerder
in de mond ligt.
Achtergrond informatie.
Met name voor de jongere lezers van het
‘Tsjernelsje’, geven we wat
achtergrondinformatie over de ramp met de
kernreactor van Tsjernobyl in 1986.
Op 26 april 1986 ontplofte in de Oekraïense
plaats Tsjernobyl één van de vier kernreactoren.
Een enorme radioactieve wolk dreef naar het
noordoosten, het zuiden van Wit-Rusland in.
Daar landde 70% van de radioactiviteit.
Dit gebeurde op kunstmatige wijze. Omdat de
radioactieve wolk richting Moskou dreef,
besloten de Russische autoriteiten de
radioactiviteit op een relatief dunbevolkt gebied
te laten neer komen. Men stuurde vliegtuigen de
lucht in, die boven de radioactieve wolk vloeistof

loosden. Zo landde de radioactieve wolk voordat
het Moskou had bedreigd.
Het gevolg hiervan was (en is) dat ruim 20% van
Wit-Rusland besmet was. In dit gebied woonden
toentertijd ongeveer twee miljoen mensen.
Pas vijf jaar later werden deze mensen op de
hoogte gesteld over wat er daadwerkelijk in hun
gebied aan de hand was. Alsnog werden toen 43
dorpen geëvacueerd. Door de slechte
economische situatie in Wit-Rusland worden de
inwoners gedwongen om het besmette voedsel
van eigen bodem
te eten.
Dit heeft enorme
gevolgen. Het
aantal mensen dat
overleden is aan
schildklierkanker is
groot.
Bovendien lijden
vele mensen aan
maag- en
darmklachten.
Ook problemen als
bloedarmoede en hoofdpijn zijn toegenomen.
De foto laat de ravage zien die de ontploffing
aanrichtte.
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We maken kennis met….
ik vind het spanent.
papa gaat ze op haalen.
het rusje mag op mij kaamer .
de kaamer gaan we fsieren.
Ik zit in groep 3.
Van jannes
Hoi ik ben Aron en ik ben 9 jaar en woon in Elst.
Ik vind het leuk dat we een rus 7 weken in huis krijgen
Maar ik vind het ook best spanend want we hebben het nog nooit gehad
En me vader gaat ze ophalen en dat is ook leuk want dan weet de rus het ook die ze als vader
krijgt
En dit is mij naam in Russisch Apoh/aron
Groetjes Aron Geers
Dit jaar krijgen wij een Russisch meisje in huis en ik vind het best spannend.
En papa (Ruud Geers) gaat ze halen.
En dan als papa weg is gaan wij de kamer klaar maken.
En via google vertalen weten hoe mijn naam in het Russisch is dat is zo Дана = Dana.
Groetjes Dana Geers

Wij zijn Henk en Esther Bos.
Wij wonen ondertussen, met veel plezier, alweer 6 jaar aan de Prinsenweg in Elst.
Wij hebben 2 kinderen. Een dochter van 3 en een zoon van 1.
Henk is mede eigenaar van Bakker Bos in Maarsbergen. Hij werkt hoofdzakelijk ’s nachts in de
broodbakkerij.
Esther is, na eerst 2 jaar gewerkt te hebben bij Bakker Bos, thuis om voor de kinderen te zorgen.
Dit is onder andere omdat het niet te combineren is met het werk van Henk. Zij is ook vaste hulp
moeder op de speelzaal van het Visnet, op de dinsdag.
Jasmijn gaat 3 dagen in de week naar de speelzaal van het Visnet. Zij zal vanaf het volgende
schoolseizoen naar de Johannes Calvijn school in Veenendaal gaan.
Henk gaat elke dinsdag mee naar de speelzaal en vind dit helemaal geweldig.
Wij zien ontzettend uit naar de komst van de Wit- Russische kinderen. Wij vinden dit een
geweldig initiatief. Wij hebben hier dan ook niet heel lang over na hoeven te denken. Wij hopen
dan ook dat het voor deze kinderen een geweldige periode word, die ze nooit zullen vergeten.
Groet,
Henk, Esther, Jasmijn en Henk Bos
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Gastouderavond
Op woensdag 12 februari hebben we de gastouderavond gehad. Een
avond om kennis te maken met zowel de werkgroep als gastouders.
De avond begon in het klaslokaal van groep 5. Koos van Baalen opende
de avond met een gedeelte uit het evangelie van Mattheüs. Daarin werd
duidelijk dat wij de mensen bij God mogen brengen. Een mooie brug
naar hetgeen wij met de kinderen ook willen doen. Hun vertellen over de
liefde van God.
Na een kort voorstel rondje werd bekend
gemaakt dat het doel van het project is om de
gezondheid van de kinderen te verbeteren. Een periode van zeven weken
in schone lucht helpt hen al zo ontzettend veel. Ook willen wij in deze
periode het Woord van God centraal laten staan. En de kinderen door
middel van Bijbelverhalen op school en door de gastgezinnen te vertellen
over wie Jezus is.
Een uitleg over hoe de week eruit ziet is wat erop volgde. Een
schoolprogramma in combinatie met activiteiten. Een bezoekje aan
Ouwehands Dierenpark, zwemmen in 't Gastland, broodjes bakken bij de
bakker en nog veel meer.
De taalbarrière zou wel eens een probleem kunnen worden hoorde je her en der. Maar geen nood de
woordenlijsten en boeken zijn al geregeld!
In totaal komen er 25 kinderen, 2 leerkrachten en 1 tolk. De
leerlingen komen uit 4 verschillende dorpen, waardoor ze elkaar niet
allemaal kennen. Maar dat mag geen probleem zijn.
Vele verschillende gastouders hebben zichzelf mogen voorstellen. Van
jong tot wat ouder heeft zijn of haar huis weer ter beschikking gesteld.
Er worden verschillende vragen gesteld over de taal, kleding, contact
met het thuisfront en noem het maar. Alle vragen worden netjes door
de werkgroep beantwoord.
Gastgezinnen mogen een a4-tje maken met daarop de gezinssituatie.
Deze worden mee genomen op de reis naar Wit-Rusland. En de
kinderen krijgen op hun beurt in de bus te zien bij welk gezin ze de
komende periode zullen blijven.
De avond werd geëindigd met een rondvraag en met het zingen van "Dit is de dag" en "Lees de
Bijbel". Niet in het Nederlands maar toch echt in het Wit-Russisch. Waarna Ruud Geers eindigde
met gebed.
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Voor het slapen gaan
,

і

Ik#ga#slapen,#ik#ben#moe,#
‘k#sluit#mijn#beide#oogjes#toe.#
Heere#houd#ook#deze#nacht,#
over#mij#getrouw#de#wacht.
’t#Boze#wat#ik#heb#gedaan,#
zie#het#Heere#toch#niet#aan.#
Schoon#mijn#zonden#vele#zijn,#
maak#om#Jezus#wil#mij#rein.
Zorg#voor#de#arme#kind’ren#Heer,#
en#herstel#de#zieken#weer.#
Ja,#voor#alle#mensen#saam,#
bid#ik#U#in#Jezus#naam.
Doe#mij#dankbaar#en#gezond,#
opstaan#in#de#morgenstond.#
Als#ik#mijn#oogjes#open#doe,#
lacht#Uw#zon#mij#vriendlijk#toe.#
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Een goed gevulde oplage van het Tsjernelsje.
Een hoop informatie en dat kan alleen nog maar meer en
groter worden.
Willen jullie ook wat delen met ons, dit kan! Mail naar
tsjernelsje@tsjernobylelst.nl en dan zullen wij het verwerken
in de volgende edities.
Volg ons ook op facebook, voor foto’s en andere informatie.
Wil je ook wekelijks het Tsjernelsje digitaal ontvangen, meldt
je nu aan via tsjernelsje@tsjernobylelst.nl
En zoals we in het wit-Russisch zeggen:
Bedankt en tot ziens
Дзякуй і да пабачэння
Groet,
Rianne & Ronald

LET OP!
In het activiteitenrooster staat
een verkeerd mobiel nummer
van Ina van Laar.
Dit moet zijn: 06-18254892

