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Contactpersonen 

De laatste 
Na een voorbereiding van ruim 3 jaar zitten de 7 weken er al 
weer op. Een mooie tijd is achter de rug, we hebben een hoop 
gelachen, liefde mogen geven en over de Heere mogen 
vertellen, fantastisch! 
Het moment van afscheid was even moeilijk, maar kinderen 
horen bij hun ouders thuis. Hoe moeilijk dat voor ons als 
gastouder/vrijwilliger dan ook is. 
Daar hebben we in deze editie een mooie compilatie gemaakt 
van de afgelopen periode. 

Geniet ervan!! 

Het 
 

TSJERNELSJE 
Werkgroep Elst 

Agenda 

De werkgroep 

Koos van Baalen (voorzitter) Houweg 14, 0318-552516 
Mieke Pitlo (secretaris) Christinastraat 35, 0318-472557 
Ruud Geers (penningmeester) Oranjestraat 75, 0318-471916 
Clasina Bootsman Franseweg 91, 0318-478002 
Ina van Laar Elstersestraatweg 85,  

0318-472538 
Gretha van Wolfswinkel Prinsenweg 104, 0318-471106 
Rob Hortensius Oranjestraat 6, 0318-471085 
 

04-6 Gastouderavond, 20:00u 
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Maandag 28 mei was het dan zover, afscheid van onze Rusjes in de school. 
Na een periode van 7 weken met elkaar optrekken, was het  afscheid best emotioneel, zowel voor de  
gastouders en de kinderen. 
Maar toch….. het moet, en het is goed de kinderen weer naar hun ouders terug te gaan. 
Met twee chauffeurs en onze gasten uit Onstwedde die op de terugweg weer een groep meenemen en 
de nodige proviand richting Belarus. 
Voor het instappen allemaal pilletje tegen wagen ziekte, en het heeft geholpen, geen zieke kinderen 
gehad.. Na het eerste half uurtje wat stil, kwam daarna toch het besef , ‘ WE GAAN NAAR HUIS ‘ 
en kwam de stemming er weer goed in. De eerste zakken lekkernijen werden geopend, en ze lachten 
en kletsten ze weer zoals vanouds. 
Na ca. twee uurtjes rijden de eerste toilet pauze langs de snelweg in Dsl. 
Nu ga ik niet elk toilet bezoek uitgebreid beschrijven, maar eentje wil ik er uitlichten, n.l. de eerste. 
De meeste kinderen hadden al een bezoek gebracht aan de WC, maar op het eind ging het mis. Om 
duistere redenen ging toilet niet meer open en zat er nog een Rusje op de pot. 
Lichtelijke paniek, de deur was van staal, type kluisdeur, en niet zomaar te openen. Na enige te 
vergeefse pogingen, toch maar even de documentatie op het plaatje naast de deur gelezen, en de deur 
bleek een tijdslot te hebben. Om duistere redenen was die in werking getreden, en zowaar, tot 
opluchting van ons allen sprong de deur na enige tijd weer open. 

Daarna voor de security bij de laatsten toch maar de voet tussen de deur gehad ! 
Om de ca. twee uur is er tot het einde van de reis een korte stop gemaakt. (excl. 
de nacht) 
Tegen de avond een DVD opgezet in de bus, konden ze genieten van Tom en 
Jerry, nog een korte stop, en daarna de luikjes dicht voor de nacht. Ca. 22.00 
werd  Warschau bereikt, en werden onze twee chauffeurs ingeruild voor driver 
Robert (!) die voor de rest van de trip onze vaste chauffeur zal zijn, tot op de 
terug reis tot Warschau. 
De reis werd vervolgd en ca. 05.00 h bereikten we de grens met Belarus. 
De eerste grens controle, en de eerste Poolse voorcontrole. 

Tot onze grote schrik melde Robert dat de Poolse grens gesloten was, maar al 
snel bleek dit een van zijn bekende  grapjes te zijn. 
Allemaal de paspoorten inleveren(ook die van de kinderen) en die werden een voor een genoteerd en 
bekeken, en na ca 1 uur goed bevonden. Opluchting alom, de eerste hindernis was genomen. 
De reis in niemandsland (ca 200 meter) werd zonder hindernis genomen, en de Belarus grens moest 
nu overwonnen worden. 
Ook hier weer paspoorten inleveren, de nodige documenten invullen, een verplichte verzekering 
afsluiten van twee € pp. voor het geval van ziekte of overlijden de terugkomst naar NL te garanderen. 

Reisverslag terugreis 
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Reisverslag terugreis 

De douane ziet er indrukwekkend uit, met mijn inziens veel te grote petten. 
Ook strepen /  sterren en medailles ontbraken niet. 
Ik had het graag willen laten zien, maar foto’s maken is het laatste wat je daar moet doen. 
Ik meen er zelfs één met een medaille gezien te hebben van de zwemvierdaagse op z’n uniform. Al 
met al, na een oponthoud van 2,5 uur waren we in Belarus, volgens de kenners vlot. 
De eerste stad waar we doorheen reden was Brest, een grote moderne stad ala Amsterdam , met 
grote moderne flats als je er zo doorheen rijd.  
Tot nu toe waren de wegen snel en goed onderhouden, (glad zouden we zeggen) maar hoe verder 
het land in , hoe smaller de weg, en hoe meer pitten en hobbels er in de weg komen. 
Onderweg natuurlijk het nodige genuttigd, om een idee te geven : 
In de bus ging mee : beleg voor 450 bolletjes, d.i. boter, kaas, ham, pasta etc. 
Tevens bananen, appels, slaatjes, koffiekoeken, snacks (chips, nootjes, worst) limonade en 
koffie/thee . 
Maar goed, we rijden door naar onze bestemming en om 14.30 Belarus time (1 uur vooruit t.o.v. 
NL) arriveren we op onze eerste bestemming :  Kolodnoe 
De ouders staan, logisch vol spanning te wachten op de 
hereniging. De kindertjes werden geknuffeld,  
en wij uitgenodigd voor de koffie/thee. 
Het was in ieder geval voor ons een goede binnenkomer! Helaas 
hadden we niet al te veel tijd want de tijdklok (zo’n tachograaf 
weet je wel ) van Robert liep om 17.00 uur ten einde en hij mag 
dan niet verder rijden. We kregen we  een visum van Sascha 
(onze contact persoon ) om Gorodnaya binnen te kunnen 
komen. Daarna dus op naar Radchitsk, de wegen worden steeds slechter en komen op zandwegen 
terecht. 

Maar Robert loods zijn gigant voorzichtig en behoedzaam langs de 
bergen en dalen in de weg. 
De dorpjes liggen niet zover uit elkaar ca. 15/20 min van elkaar en 
verbonden met een zandweg. 
Het zijn allemaal mini dorpjes. Ook hier weer emotionele ouders die 
wachten op de terugkomst van hun kroost. Een warm onthaal valt ze 
weer ten deel. Niet veel tijd hebbend groeten we de ouders, laden we 
de bagage uit, en op naar Rucha. 

De bus is al weer leger, zo gaat dat nu eenmaal. Na wat zoeken en vragen (al die zandwegen lijken 
op elkaar) bereiken we Radchick. Ook hier weer hetzelfde tafereel als in Rucha. 
Veel tijd hebben we niet meer vanwege de tachograaf, dus begroeten en uitladen in korte versie, en 
snel verder naar Gorodnaya. Onderweg de beloofde controle van het visum door een militair en we 
mochten weer verder. 
Ook hier weer emotionele en blije ouders die de kinderen ontvangen !! 
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Net voor 17.00 is alles geregeld, en gaan wij met onze gastouders mee. 
Ruud bij de Fam. Hmir, ouders van Nastia (Fam. Van Ledden) 
Rob en Robert (de chauffeur dus) bij de Fam. Kisel, ouders van Tania (Fam. Hortensius) 
Mieke bij de Fam. Kisel , Ouders van Denis ( Fam. Pitlo) 
Clasina bij de Fam. Kisel, ouders van Nikita  (Fam. Romijn) 
Julia bij  de Fam. Shelest, ouders van Dima  (Fam. Doornebal) 
De rest van de dag hadden we ‘vrij’. 
Doordat we in een keer doorreden en niet overnachten op de heen/terug reis hebben we wat meer 
tijd om Belarus te bekijken. 
Woensdag en donderdag hebben we met z’n achten met de 62 personenbus (wat een luxe! )  
uitstapjes gemaakt. 
 
Woensdag 
Vandaag gaan we naar Stolin, een plaats met ca. 10.00 inwoners met een regionale functie. 
Onderweg weer de beloofde controle, maar na een ‘ grote mond ’ van Raisja tegen de soldaat 
konden we door rijden, en de andere keren werden we niet meer lastig gevallen door de soldaat. 
Ja ja , Raisja had grote indruk gemaakt op Jan Soldaat !! 
Julia is onze gids. We bezoeken de markt, waar zelf gekweekte groenten en planten en andere 
curiosa te koop zijn. Ook daar zijn Nederlanders !! Zij horen ons NL praten 
en schieten ons aan. 
Ze zijn met een groep gekomen om hun Rusjes van een aantal jaren geleden 
te bezoeken.  We vervolgen onze weg en bezoeken de stad met de vele 
standbeelden en wandelen door het ‘stadspark’. Daar is ook een museum van 

de historie van de stad en wie komen we daar tegen 
? 
Luidmilla onze tolk van ons vorige project, wat een toeval. Een hartelijke 
begroeting volgt. 
We worden verder door het museum geleid door een gids. Onze Julia 
bewijst weer grote diensten. 
Daar komen we ook Valentina tegen. Een schooljuf van een vorige keer. 

Waarschijnlijk door Ludmilla ingeseind dat wij daar waren. Ook hier weer ‘ouwe jongens’ onder 
elkaar. Wat is de wereld klein. 
Ook de nieuwe sporthal mag er zijn. Van alle sporten voorzien: schaken / tafeltennis / biljart etc.  
Om jaloers van te worden. 
Om ca. 18.00 waren we weer in Gorodnaya, waar de ouders van de kinderen in het bos een 
barbeqeu hadden georganiseerd. Met een goed glas wodka werd de vriendschap beklonken, en de 
magen gevuld. Het was een warme bijeenkomst. 
Om 20.00  gingen we weer naar huis met een goed gevulde maag. 
 
En wat denk je. 
Zit ik bij mijn gastouders komen ze om 21.30 weer met een ‘warme maaltijd ‘  
Dat doen ze schijnbaar elke avond, want ook op de ander dagen werd om die tijd een warme prak 
geserveerd, maar die avond rekende ik daar niet op. Ik ben dus aardig aangekomen vorige week. 
 

Reisverslag terugreis 
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Donderdag 
Vandaag gaan we naar Pinsk.  Ca 1 uur rijden van Gorodnaya .Een grote plaats , die we ook 
tijdens een rondwandeling bekijken. Wat is het verschil toch groot tussen stad en platte land. 
In de stad zijn we rondgeleid door  een vriendin van Julia. Zij wachtte ons op, op het ‘rode plein‘ 
van Pinsk, zo noem ik het maar. Er stond een meer dan levensgroot standbeeld van vriend Lenin. 
Een glas Suck gedronken , een zelf gebrouwen en gedronken vocht van de Bellarussen, bij een tap 
aan de straat. Een rondwandeling gemaakt door de stad. 
Mooie gebouwen en kerken. Door de stad stoomt de Pripyat , een rivier en een rondvaart kon niet 
uitblijven. 
Op tijd weer naar Gorodnaya want om 6 uur had de moeder van Nastia een rondleiding geregeld 
om de kerk te bezoeken.  De patriarch (?) van de kerk gaf tekst en uitleg. 
Er staan twee kerken bij elkaar. De eerste word alleen nog gebruikt bij begrafenissen, daarnaast is 
er de ‘grote’ kerk. Het is een kerk zonder banken, ja , aan de zijkant staan wat banken, maar het is 
een sta kerk. Volgens de  patriarch komen er op hoogtij dagen 800 mensen, maar die moeten dan 
wel buiten staan volgens mij. 
Daarna weer huiswaarts naar onze gastouders. 
 

Vrijdag 
Alles klaar maken voor vertrek naar huis. Om 09.15 vertrekken we naar Duboy om Rusjes voor 
Onstwedde op te halen. Daarna nog naar Vidibor voor Onstwedde. 
Dat was nog een hele expeditie, de Tom Tom van Robert had geen signaal, en al zoekend en 
vragend gingen we op pad. 
Op een gegeven moment veranderde de hobbelweg in het bekende zandpad. De weg werd steeds 
smaller. Als het mis ging kon je never nooit keren, of achter uitrijden. Gelukkig ging alles goed, en 
al laverend konden we de eindstreep bereiken. In Warchau werd Robert weer gewisseld met twee 
andere chauffeurs, en kon Robert van een paar vrije dagen genieten. 
Samen met de Rusjes en de Onstwedders werd de terugtocht verder aanvaard, en ervaringen 
uitgewisseld. 
In Onswedde stonden er, evenals in Elst, de gastouders in spanning op de bus te wachten, en een 
hartelijke ontvangst viel ons ten deel. 
Al met al was dit voor mij een onvergetelijke reis, met vele indrukken die je niet snel vergeet. 
Dit was een korte impressie van deze reis. 
Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen, en ik denk dat Clasina, Mieke, Ruud en Rob jullie in 
het tegenkomen of voorbijgaan nog wel meer hierover kunnen en willen vertellen. 
Bedankt, iedereen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, dat we met z’n allen een steentje 
hebben mogen bijdragen . 
De Heer zei geprezen, Halleluja !!  

Reisverslag terugreis 
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Wat momenten uit het gezin…. 

Ja en dan na een afscheidsfeest en een hele mooie afscheidsdienst en het echte 
afscheid bij de bus is ze weg, onze Veronika (of zoals zij het zegt Veranika). 
Het is erg stil in huis. Geen: gevlieg en rennen meer door het huis. 
Geen: “Simonah! Kom” of “Janet! Kom”. Geen: Geskelter of 
gestep of geskate meer. Niet meer : “Gonny! pieppiep (waarmee ze 
bedoel, dat de auto van het slot af moet) Niet meer: Gonny bistré : 
Als zij als eerste de auto uit wil (Hij zit zolang zij er was op 
kinderslot, ervaring met andere projecten, Wouter, Simone en Janet 
voelde zich opgesloten). Niet meer hoeven te schrikken als zij zich 
weer eens verstopt had of masker op had, was wel haar favoriete 
bezigheid, het laten schrikken.  
Niet meer laat op de avond gestommel op de bovenverdieping 
(10.00 uur) vooral de laatste dagen werd het weleens 12.00 uur 
vooral als je met zijn drieën op de kamer ligt en selfies(foto’s van 
jezelf) aan het maken ben. Niet meer schrikken als zij 
van de trap valt of de laatste dagen samen met Katja met de skates 
valt, of met losse handen fietst. Niet meer dansen met de wii. Niet meer het gegil op de 
trampoline. Geen: “jaja”als je roept of “effe wachten”. Niet meer “(ouwe) viespeuk” 
als een van ons zat te knoeien met eten. Er waren momenten dat ze stil was, als ze 
op youtube russische tekenfilms zat te kijken, of als ze sliep, nou ja stil ze kon 
snurken, wilde ze niet geloven, maar ja Simone had bewijs, met de telefoon haar 
gesnurk opgenomen. Met de aankomende kerkdiensten hopen we weer met meer aandacht 
erbij te zijn, eerste zondag was het al van de snoeppapiertjes vliegtuigjes, bootjes 
en tanks vouwen en dan oorlogje voeren. Of ze nam de happy meal doos mee met haar 
haakwerkje, of lachen als een Nederlander probeerde 
russisch te spreken. Maar ze kon 
ook vredig tegen Janet of Simone aan liggen. 
Vroeg haar nog of ze wilde blijven, maar na even nadenken 
“nee mama”. Dan is het 
goed. We vroegen ons nog wel af hoe de werkgroep de 
kinderen uitkiest bij welk gezin 
het komt. Mieke heeft goed gekeken denk, want de papa 
van Veronika lijkt wel erg veel op papa Wout en het 
verslinden van chocolade bij Veronika lijkt verdacht veel 
wat mama Gonny kan met chocolade. 
Bedankt werkgroep voor weer zo’n fijne tijd die we hebben 
mogen beleven met ons 
pleegkind. 
 
 
Familie Peterman 
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De Rus in Rhenen 

Op de dag dat Maksim kwam, waren we toch wel enigszins gespannen. Hoe zou het allemaal 
gaan lopen. 
Dat weten we inmiddels. De 7 weken zitten op. Het is boven verwachting goed gegaan. 
Communiceren met handen en voeten. Paar woordjes Russisch van onze kant. Al wel veel 
Nederlandse woorden door Maksim. 
Het contact met de kinderen is leuk, gezellig. Ze 
vinden het jammer dat hij weer weg is. Af en toe 
wat gemopper over en weer, maar dat hoort erbij.  
Er waren ook wel moeilijke momenten voor 
hem, maar als je ziet dat de kinderen 7 weken 
weg zijn bij hun familie, is dat ook erg mee 
gevallen. 
Maksim werd omschreven als een aardige en 
vriendelijke jongen. En dat is hij. 
Het is voor ons een mooie periode geweest en wij hopen dat hij terugkijkt op een fijne tijd bij 
ons. 
De 1e week dat Maksim mee ging naar de winkel, liepen we in de buurt van de tijdschriften. 
Magazien zei hij. Ik zei nee, geen magazien. Jawel zei hij, magazien. Totdat ik in het 

woordenboekje zat te lezen en zag dat Magazien winkel is. En ik maar 
denken dat hij om een tijdschrift vroeg. Hoezo 
spraakverwarring. !. 
 
Maandagmiddag hebben wij met een grote brok in 
onze keel afscheid genomen van ons Rusje. Het is 
nu stil in huis. Het voelt alsof het hier 7 weken lang 

kinderfeest is geweest en dat dat nu is afgelopen. We kregen wel de indruk 
dat hij het fijn vond om weer naar huis te gaan.  
En zo hoort het. 
 
 Groeten, fam. Van Laar uit Rhenen 

Wat momenten uit het gezin…. 
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En zomaar ineens werd het tijd om afscheid te nemen! Je staat er dan weer 
eens bij stil hoe snel de tijd voor je gevoel gaat. Voor je gevoel, want een 
minuut met kinderen uit Rusland duurt toch echt even lang als een minuut 
zonder hen… en in het begin leken de minuten voor velen langer te duren 
dan tegen het einde van de periode. Dat is dan toch wel een goed teken, 
want het wil zeggen dat het goed gegaan is. En in het algemeen kunnen we zeggen, dat het erg goed 
gegaan is. Er waren geen grote ongelukken, geen ernstige ziektes enz. Wel wat kleine ongemakjes zo 
hier en daar, maar dat is niet te voorkomen, denk ik, als 28 mensen 8 weken van huis zijn. En zo 

hadden we dus op 25 april de afscheidsavond in Het Bestegoed. Voor het eerst was 
die avond in ons dorp georganiseerd, en dat was voor ons als werkgroep best een 
beetje spannend: hoe zit het met de ruimte, hoe gaat de catering enz. We hebben in 
ieder geval geleerd dat de zaal wat krap was voor zoveel mensen (er hadden zich 
130 mensen opgegeven), en dat we in de toekomst 
voor meer uitgiftepunten van het eten moeten 

zorgen. Gelukkig paste iedereen zich geweldig aan de omstandigheden 
aan en viel er, voor zover ik gehoord heb, geen onvertogen woord. Ik 
weet niet precies wat de Rusjes thuis allemaal gewend zijn in het 
weekend,  maar in ieder geval doen ze wat het eten van friet betreft in 
het geheel niet onder voor onze kinderen! Gert Slotboom heeft met 
ontzag geconstateerd dat er heel wat kilo’s geconsumeerd zijn. 
Overigens niet alleen door de Rusjes natuurlijk, wij kunnen er zelf ook wat van… En dat ze trots zijn 
op hun land weten we nu ook. En dat ze gedisciplineerd zijn (daar kunnen wij misschien nog wel iets 
van leren), en dat ze als groep gemakkelijk optreden: het was mooi om te zien op de afscheidsavond. Er 
zijn veel hartelijke woorden gewisseld en dat is goed, omdat ze welgemeend waren. 
Zondag 27 april was de afscheidsdienst in de kerk. Dat was naar ons gevoel een mooie dienst, waarin 
veel herkenbare elementen zaten voor de Rusjes. En geweldig, dat alle gastouders er waren, en dat er 
zoveel handen geschud werden na afloop! Opnieuw hebben we kunnen constateren, dat het samen 
optrekken met een groep als deze samenbindend werkt voor een dorp. Goed om te zien en een reden 
om God dankbaar voor te zijn. 
Maandag 28 april… de tassen waren vol, erg vol, de bus was iets te laat maar daar hebben jullie niet 
zoveel van gemerkt, hij was gelukkig groot, heel groot, zodat alles er in paste. En toen het definitieve 
afscheid…. Voor sommigen erg emotioneel, maar wat wil je als je van de gast bent gaan houden…. 
Toch is het goed dat ze nu weer thuis zijn. Ze horen bij hun eigen ouders en hopelijk nemen ze vanuit 
Elst niet alleen een goede gezondheid mee maar ook de wetenschap, dat God er voor hen is. 
Inmiddels zijn Clasina, Mieke, Rob en Ruud terug bij hun gezin. De reis is heel goed verlopen, een 
verslag daarvan staat elders in dit Tsjernelsje. 
Al met al waren het veelbewogen weken, waarop we met blijdschap en dankbaarheid terug kunnen 
zien. En voor u en jullie als gastouders nemen wij ons petje af! Het is niet niks om je huis een tijd lang 
open te stellen voor gasten uit een volslagen andere cultuur. Je moet dan best iets inleveren van je 
privacy en soms een oogje dichtknijpen waar je dat in andere gevallen niet gedaan zou hebben… 
Laten we blijven bidden voor onze ex-gasten in hun situatie, die soms best lastig is. 
 
Namens de werkgroep, 
Koos van Baalen 

Afscheid nemen 



STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST     NIEUWSBRIEF 2014-10 
 

Dinsdagmiddag ongeveer 17.00 b.t. (Belarustijd) kwamen we in Gorodnaya aan. 
Nadat de kinderen met hun ouders verenigd waren en alle spullen voor de laatste school eruit waren, 
mocht ik met  de blonde Nikita , die bij de Fam. Romijn logeerde, mee naar huis. Moeder Elena was er 
met de auto, dus hop mijn bagage erin en rijden maar. Dat deed zij vrij rustig, maar ik hoorde later van de 
anderen dat niet iedereen zo kalm reed. Aangekomen kreeg ik mijn slaapkamer aangewezen. Dat bleek 
het echtelijk bed te zijn. 
Moeder Elena, Nikita en zusje Alina sliepen in de andere kamer. Papa was er niet, die werkte en kwam 
zaterdag weer thuis. Baboeska had haar eigen vertrek aan de andere kant 
van het huis. Of ik zin in eten had, werd mij duidelijk gemaakt. 
Natuurlijk, na zo’n lange reis lustte ik wel wat. Dus de hele kip ging in de 

oven en na ongeveer zo’n 45 min. konden we 
aan tafel. Ik vroeg of de kip eerst bij hun in de 
tuin gelopen had, want er liepen er nog meer 
en ze hadden ook weer kuikentjes. Maar dat 
was niet zo, hij kwam uit “ the shop “. Jullie 
zien dat er genoeg stond en het smaakte 
allemaal lekker. Na het eten nog een kopje thee en een schaal met snoepjes 

en koekjes, want je zult niet genoeg gehad hebben. 
Toen werd er gevraagd of ik niet wilde skypen, nou dus niet, want ik ben niet zo’n held met computers. 
Facebook dan ?????? nee Clasina njet facebook, zei ik. Er werd al bedenkelijk gekeken, zo van wat voor 
analfabeet hebben we nu in huis. Toen werd ik even met rust gelaten. Claschina lese? vroeg Nikita. ik 
knikte ja en mocht even rustig zitten, wat ik wel prettig vond. Ik was best wel moe. 
Toen ik tegen half 10 net bedacht had om mijn tanden even te poetsen en mijn bed in te duiken, stak 
Yulia opeens haar hoofd om de hoek. Morgen zouden we naar Stolin gaan met Raisa, Natasja en Yulia. 
En daarna kregen we van een aantal ouders een BBQ aan geboden en daar moesten nu nog even 2 kippen 
voor geprepareerd worden. En de gastvrouw van Yulia deed dat samen met “mijn“ Elena. De kippen 
waren al wel dood, werden in stukken gesneden, uien en andere kruiden erbij en zo moest dat de hele 
nacht door marineren. Tegen half 11 was het klaar en konden Yulia en ik naar bed. Geloof me, ik sliep 
binnen de minuut. Heerlijk geslapen tot 6.00.uur, maar ja toen moest ik toch echt naar de wc. En die was 
buiten, zo’n 15 m. achter het huis. Dus zachtjes door de andere kamer, waar de rest van de familie sliep. 
Maar Elena was er al uit en de aardappels stonden al bijna te koken. Oh, ja , puree, voor het ontbijt. 
Het toilet was dan wel buiten, maar ik kon wel op een wc bril zitten en daaronder stond een zinken 
emmer. Toiletpapier was er ook, dus wat wil je dan nog meer? 
Nou; dat de poes niet steeds langs de emmer liep met zijn staart, want 
die had ik de vorige dag nog op mijn arm gehad. 
Lekker ontbijtje gehad, zelfs gedoucht in bad. Dan wel voorzichtig 
zodat ik niet alles nat spetterde, want het bad stond gewoon op de 
vloerbedekking, maar daar knap je wel van op. 
Leuke dag gehad in Stolin, speciaal voor mij een rondleiding in het 
sportcentrum. 
En geloof me het Bestegoed verdrinkt erin. Maar het was dan ook met 
overheidsgeld gebouwd en slechts een half jaar oud. Echt super zoals 
we overal door 2 jongens werden rondgeleid. Fitnessruimte, biljartzaal, 
sporthal, met een rood/wit/blauwe tribune, ( ze wilde zelfs wel het volleybalnet ophangen) een ruimte 
met tafeltjes om te schaken en tafeltennistafels, te veel om op te noemen. Alleen het zwembad mochten 
we niet in. 
Dan aan het eind van de dag de BBQ. Gewoon aan de rand van het bos met weer een volle tafel, zodat je 
bordje er eigenlijk niet meer op kon staan en natuurlijk de heerlijk ruikende kippetjes aan het spit. 
Toen we na alles weer thuis kwamen, kreeg ik nog thee. Wel in de keuken aan de tafel en op een krukje, 
want veel stoelen staan er niet in een Wit-Russisch huis. 
Toen de vraag of ik toch niet even moest mailen naar mijn liefhebbende echtgenoot, omdat ik niet kon 
skypen en geen facebook bezat. Nou vooruit dan maar. De computer werd voor me ingesteld en 

Logeren in Belarus 



STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST     NIEUWSBRIEF 2014-10 
 
waarachtig daar kwamen gewoon Hollandse letters tevoorschijn. Jan maar even gemaild met de hoop dat 
hij het niet voor spam zou aanzien en gelijk zou wissen. Maar nee, Jan heeft er meer verstand van dan ik 

en reageerde later op de avond. 
Wij hebben verder die avond foto’s gekeken. Van mijn familie en van hun 
familie, want dat gaat prima in alle talen. 
Dan nog een bezoekje, met zaklamp, aan de wc en hup het bed weer in. 
Volgende morgen weer een lekker warm ontbijtje en toen als echte toeristen 
naar Pinsk. Om 18.00 uur moesten we weer terug zijn, want dan kregen we 
een rondleiding in allebei de kerken die in Gorodnaya naast elkaar staan. Een 
van hout en een van steen. Een nieuwe en een oude dus. In de  kleine oude 

kerk worden alleen nog begrafenissen gehouden. 
Toen weer naar huis en eten. En daar waren ze, de koolrolletjes met gehakt erin, 
maar o zo vet, en heerlijke zoete rijst met iets bruins erdoor. Rauwkostje, 
rolletjes gehakt, stukjes kip, een compleet afscheidsdiner. Daarna weer thee met 
koekjes en snoepjes natuurlijk. 
En ja hoor, Jan had gemaild met instructies hoe ik moest skypen, dus na even 
oefenen, hij zag ons wel maar wij hem niet, lukte het en konden we met z’n allen 
kennis maken. Toen nog met Nikita de plantjes  achter het huis water gegeven. Met een gieter die we 
steeds achter in de tuin bij een pompje moesten vullen.  
Toen naar bed en toch wat onrustig geslapen. Misschien door het vele zonlicht dat ’s morgens mijn kamer 
binnen kwam. Aan de kant van de weg was er wel een overgordijn, maar aan de zijkant niet en daar 
kwam ’s morgens de zon op. 
Nog even gedoucht en weer een lekker ontbijtje. Er werd door Elena nog gevraagd of ik nog iets van dit 
eten mee wilde nemen voor in de bus. Of dat ik nog in de “magazine” wat wilde kopen voor onderweg. 
Maar nadat ik haar verzekerd had dat ik echt niet omkwam van de honger en dorst in de bus, mocht ik 
van tafel.  
Communiceren was niet altijd makkelijk, ook al heb je een woordenboekje en een vertaalprogramma 
Russisch/Engels op de computer. Maar met handen en voeten kom je heel ver en de gastvrijheid is 
ontzettend groot. Daar kunnen wij nog wat van leren hier in het westen. 
Na een dikke knuffel van baboeska mocht ik met Elena, Nikita en Alina vertrekken naar school. 
Daar kwamen alle kinderen, uit Gorodnaya, die mee geweest waren naar Nederland, ons nog even 
uitzwaaien. En natuurlijk Raisa. 
Dan zijn er weer tranen in de bus, maar nu van ons, omdat we ze toch los moesten laten. Maar we weten 
dat God ook daar is en niet los laat wat Zijn hand ooit begon. 
  
Pakka Clasina Bootsman 
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Een goed gevulde oplage van het Tsjernelsje. 

Dit was dan ook de laatste van dit project. We 
willen jullie bedanken voor de bijdrage. 
Hilarische, komische, serieuze stukken kwamen 
voorbij. En gelukkig in hele grote aantallen. 
Waarvoor dank! 

Wij vonden het leuk om zo onze bijdrage aan dit 
project te mogen leveren. 

 

Groet,  
Rianne & Ronald 

Bakker de Jong 

De Molen ’t Wissel 

Sponsorloop 

Zwemmen 

Ouwehand 

Afscheidsavond 

Terugreis 


