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Het

TSJERNELSJE
Werkgroep Elst

Agenda
17-3

13:15-18:00 Schatkids

28-3

Cupcakes versieren en
verkleden bij de Bombardon
Naar strand bij Zandvoort

29-3

Eerste week in Elst
Nummer drie ligt alweer klaar voor jullie.

De werkgroep

De eerste week met onze wit Rusjes in ons midden is alweer
voorbij. Inmiddels zijn de kinderen, juffen en de tolk wel
gewend aan ons. Het is een leuke en gezellige groep. Wij
wensen hen dan ook een fijne tijd bij ons.
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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We gaan de kinderen halen deel 1
Maandag 3-3-2014,
Vandaag is het dan zover. Om 10.30 uur wordt ik opgehaald, dus tijd zat om nog even de laatste
spullen in de tas te stoppen, nadat de kinderen naar school zijn gebracht. Nog even een bakje koffie
en ja hoor daar komen de anderen aan met/of zonder echtgenoot. Nog even afscheid nemen, alle
tassen in de auto’s proppen ( ong. 3 a 4 per persoon;-) nog een laatste kus en daar gaan we dan.
Na 1 uur rijden komen we in Holten aan op het industrieterrein, waar ook net de bus aan komt rijden.
Handjes worden geschud en tassen uitgeladen. Maar dan is er nog even tijd voor een bakkie, dus
gaan we naar een tankstation om ons vochtgehalte aan te vullen en meteen weer wat kwijt te raken, want
van de toilet wordt aardig wat gebruik gemaakt. Om kwart over twaalf zijn we weer bij de bus
en precies half één vertrekken we. Uitgezwaaid door Koos en Ada en Jan. Het is een beetje druilerig
buiten en binnen is het erg stil. Na een tijdje komen de scubidotouwtjes tevoorschijn en men gaat aan de
slag. Ook worden er foto’s en nog eens foto’s bekeken..
Olga, de tolk van ons eerste project is ook aanwezig. Zij was tolk in Holten. Zij kan inmiddels goed
verstaanbaar Nederlands praten dat is vooral erg prettig voor mij, want mijn Engels is minimaal.
Ik zeg wel eens gekscherend. Ik kan alleen yes no en I love you, nou daar kom je heel ver mee hoor!!;-)
Ook zijn daar Rene, Karin en Rita, commissieleden vanuit Holten. Klikt goed en de sfeer is ook goed.
Vooral als we erachter komen dat Ruud dezelfde passie als Rene heeft, namelijk Koffie drinken!!!!!
Nou ze hebben elkaar gevonden hoor!!
Om 13.05 uur passeren we de grens Nederland- Duistland. Het weer wordt wat beter nu en zelfs een
waterig zonnetje is af en toe waar te nemen. Na een half uur passeren we zelfs een collega van Cornelis,
een vrachtwagen van van Lienden En dat brengt wat leven in de brouwerij, want ik moest wel even goed
opletten van Cornelis, want bij afrit 26 van de E30 komt hij vaak en dan zou ik eindelijk eens te weten
komen waar hij het nu vaak over heeft. Nou ik heb mijn opdracht gedaan en weet het dus vanaf dit
moment.
Om 15.00 uur even een stop voor een plaspauze. Als we weer in de bus zitten wordt er een dvd
aangedaan van het project in Holten. Kunnen wij ook eens kijken hoe zij het doen ;-)
Kunnen we wat van leren. Om 17. 00 uur wordt er weer een plaspauze gehouden en als we weer in de
bus zitten worden we verwend met een kwarkje. De kinderen van Holten zijn erg rustig en geven geen
problemen, we kunnen heerlijk rondkijken en genieten van onze reis. Om 19.36 uur passeren we de
Poolse grens, we kunnen zo doorrijden.
Om 21.30 uur begint er een feestje op gang te komen. Holten heeft wijn bij zich, nootjes, toastjes met
brie, gehaktballetjes, kaas, worst en nog wat lekkere dingen. Hier wordt rijkelijk gebruik van gemaakt en
de stemming zit er goed in. Als de uurtjes klein beginnen te worden gaat de één na de ander proberen te
slapen, wat niet bij iedereen even goed gaat. Veel standjes worden uitgeprobeerd en uiteindelijk lukt het
toch iedereen om bij elkaar een paar uurtjes weg te dutten. Om 5.06 uur worden we wakker en zijn we al bij
de grens Polen- Belarus. Het gaat erg snel bij de eerste controle, want we mogen na een half uur al
verder rijden tot de volgende slagboom. Daar worden we noch eens geteld (of er misschien in die 200
meter niet iemand weg is gelopen;-) en dan op naar de grenspost van Belarus. Dit is altijd weer een
spannend gebeuren. Doe vooral niets geks, want dan laten ze je gewoon wat langer (een paar uur?!)
wachten. Dus iedereen houdt netjes zijn/haar paspoort klaar, deze wordt ingenomen en gecontroleerd.
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Om 5.41 wordt dit alles in gang gezet, maar dan is er om 6 uur wisseling van de wacht, dus
moeten we even iets langer wachten. Om half zeven mogen de kinderen, maar ook de
volwassenen even een plasje in het gebouw doen, wat een hele belevenis is. We hebben
afgesproken, volgende keer proberen we andersom te gaan zitten, want kunnen we tenminste
iets voor over leunen, want achter de pot en meer ruimte als ervoor, het proberen waard zou ik
zeggen.;-)
Om 7.10 gaat uiteindelijk de slagboom open en mogen we de grens over, wat ook betekend dat
het vanaf nu 2 uur later is, dus 9.10 uur. Maar o nee, we dachten dat we er waren, maar helaas
nog even de laatste slagboom en dan zijn we om 7.14 uur toch echt écht in Belarus.
De zon lacht ons toe, maar ook zien we dat het hier gevroren heeft. Het meertje wat we zien is
bevroren en de auto’s zijn wit. Zo nu eerst naar het station in Brest, 5 minuten rijden vanaf de
grens, en daar staat onze tolk Yulia al op ons te wachten. Zij heeft een hele lange reis achter
de rug en vannacht weinig tot niet geslapen, dat kunnen we ook aan haar zien, ze is echt erg
moe. Na een moeilijke manoeuvre met de bus, er had weer is iemand zijn auto op een
onhandige wijze geparkeerd, kunnen we met hulp van omstanders uiteindelijk onze reis
voortzetten, op weg naar Kolodne. Als we om 11.15 uur een tankstation passeren lassen we een
plaspauze van een half uur in om vervolgens weer verder te reizen.
En dan, ja hoor, om 13.30 uur kunnen we eindelijk de bus verlaten. Sascha, onze
contactpersoon uit Belarus, staat op ons te wachten en we kunnen overstappen op een iets
kleinere bus, die ons de komende drie dagen zal rondrijden. We maken kennis met Sascha,
nemen afscheid van de mensen uit Holten en gaan op weg naar de school in Kolodne
Hier worden we zeer hartelijk ontvangen. ☺☺
Ps. Voor het vervolg, lees het verslag van Mieke.
Hartelijke groet Gretha van Wolfswinkel

OPROEP:
Wie heeft nog jongens/meisjeskleding liggen in de maten 134
tot 164 ?
Ook schoenen en zwemkleding zijn van harte welkom.
Inleveren mag bij Clasina Bootsman, Franseweg 91. Is ze niet
thuis, leg het onder het afdakje.
Alvast bedankt,
Groeten Ina, Gretha en Clasina
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Rije, Rije, Rije in een rijtuigje
Het zal je maar gebeuren dat je in Wit-Rusland
logeert bij een gastgezin en vooral “die meneer”
je
wel een beetje bekend voorkomt, maar ja
waarvan?
In al die keren dat ik er geweest ben, zie je zoveel
gezichten dat je ze niet allemaal kan onthouden.
En sommige lijken ook wel veel op elkaar en mijn
geheugen wordt ook wat slechter, dus stopte ik
maar met nadenken.
Toen wij (Gretha, Ruud en ondergetekende ) ’s
avonds na het eten nog wat zaten te kletsen ( nou
ja, met handen en voeten, al kende onze gastheer
ook wel enkele Hollandse woorden ) pakte ik
maar wat foto’s erbij van mijn familie.
Dat spreekt ze altijd aan en communiceert
makkelijk. Maar toen kwam de heer des huizes
ook met een foto aan van 12 jaar terug. Dat
maakte hij ons wel duidelijk. Dat was een paard
met een platte kar erachter gevuld met stro en een
kleed erover, waarmee hij ons toen door
Kolodne heeft gereden om ons zo het hele dorp te
laten zien. Leuk en toen wist ik dus ook weer
waar ik hem van kende.
Maar het mooiste komt nog. Hij probeerde ons
iets duidelijk te maken wat met het paard en eten
te maken had. “Een barbecue?” probeerden wij
en hij en zijn vrouw knikten. Maar ja, betekende
dat het paard opgegeten was of gingen wij
barbecueën? We kwamen er niet uit.
Tot donderdagavond. We waren net terug van
onze laatste bezoekjes aan de gezinnen, hadden
net de schoenen uit, maar nee we moesten weer
aan kleden. Want wat stond daar buiten te
wachten…………………..juist jullie raden het
al…….paard met wagen. Wij zijn erop
geklommen en gingen het bos in. Wij zijn maar
spontaan alle liedjes gaan zingen die iets met een
wagen te maken hadden , zoals o.a. ik heb mijn
wagen volgeladen, rije rije rije in een wagentje en
in een rijtuigje. De stemming zat er al goed in en
dat zonder wodka.

Toen hebben we Mieke en Yulia opgehaald
en hup weer verder.
Uiteindelijk kwamen we bij een ander gezin
aan en daar stond de barbecue al buiten te
roken met een spies met kip en een spies
met varkensvlees. Binnen werden we eerst
verwelkomd met een bordje vissoep waar
een stuk vis van 6 à 7 cm in lag (karper) en
daarna het vlees met aardappels en nog
allerlei andere lekkere dingen. Nadat we
goed gegeten hadden moesten we weer
terug, het is buiten wel donker geworden.
Geen probleem. Met een klein zaklampje
had het paard net voldoende licht om de
weg naar huis, dwars door het bos, weer
terug te vinden.
Twaalf jaar geleden was het al apart maar
ook deze keer hebben we er met z’n allen
van genoten en na dit ritje sliepen we dan
natuurlijk ook als roosjes. Behalve Mieke
en Yulia, want die kregen “thuis” nog een
klein afscheidsdiner.
Groetjes Clasina Bootsman
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Terugkom uurtje
Vorige week zaterdag 8 maart 2014 van 16:00 – 17:00 uur
stond het terugkom uurtje gepland. Wat was het een lekkere
zonnige middag. Het verzamelen en het weerzien van de
kinderen met de gastouders gebeurden dan ook op het
schoolplein. Er werd heerlijk gespeeld en geklauterd op de
speeltoestellen.
Toen iedereen aanwezig was om 16:00 uur gingen we de
school binnen. De gastouders konden een plekje zoeken in de hal en de kinderen kwamen samen in
een lokaal met de juffen en de tolk. Mieke vertelde dat de kinderen in het lokaal even de eerste
indrukken en ervaringen konden uitwisselen onderling. Wanneer de kinderen nog vragen hadden
konden ze die stellen aan hun tolk Yulia en zij zou het daarna weer overleggen met de mensen uit
de werkgroep. Er waren een aantal kinderen wel verdrietig.
Natuurlijk is dat heel logisch, ze zitten een eind bij hun
ouders vandaan en komen in een wild vreemd gezin. Maar
na wat praten met de tolk en met vriendjes en vriendinnetjes
waren de tranen snel verdwenen. Tijdens dit uurtje hebben ze
ook een kaart geschreven naar hun ouders. De kaarten
gingen in een envelop en werden opgestuurd naar de scholen.
Hier zouden de directeuren zorgen dat de kaarten bij de
ouders terecht zouden komen. De kaarten zijn gesponsord door de plaatselijke drogisterij Pater. De
gastouders kregen adresstickers mee zodat de kinderen
op zijn tijd ook zelf iets kunnen sturen naar hun ouders.
De gastouders hadden tijdens dit uurtje de gelegenheid
om vragen te stellen aan de werkgroep en onderling de
eerste ervaringen uit te wisselen. Van dit algemene
vragen uurtje werd dan ook goed gebruik gemaakt. Er
werden vragen gesteld over kerkgang, leesboeken,
schooltijden, Russische muziek en contact met het
thuisfront. Zo werd er nadrukkelijk verzocht door de werkgroep en de juffen om de komende twee
weken geen contact te zoeken met het thuisfront. Dit om echt erge heimwee te voorkomen. De
juffen houden de scholen op de hoogte en de directeuren die
informeren de gezinnen weer. De ouders en de scholen hebben
de website gekregen van de werkgroep waar ze de foto’s
kunnen bekijken.
Tijdens dit uurtje was Tanja Ederveen aanwezig om ook
eventuele vragen van gastouders en Russische kinderen te
beantwoorden of om dingen uit te leggen.
Kortom, het was een gezellig en informatief terugkom uurtje voor zowel de Russische kinderen,

STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST

Rondleiding door Elst
Maandag was de eerste schooldag voor de
Rusjes begonnen. ‘s Morgens kregen ze les van
hun eigen Russische juf. Maandagmiddag
kwam eerst de Burgemeester op school een
bezoek brengen. Daarna zijn we in de stralende
zon een rondje door ons dorp gelopen.
Eerst maar even door het Bestegoed naar de
bibliotheek, de gymzaal, de dokter en de
apotheek laten zien. Toen zijn we richting
Houweg gegaan waar we twee kerken hebben
laten zien. En even gauw belletje lellen bij Koos
maar helaas was hij niet thuis ;-((
Vervolgens richting de Opslag waar we heel
druk geweest zijn met steentjes in het water
gooien.
Natuurlijk was onze huis fotograaf Albert ook
van de partij en heeft hij bij het
water prachtige foto's gemaakt van de Russische
kinderen. Met een prachtige strak blauwe lucht
als achtergrond zijn het mooie plaatjes
geworden.
Ruud had ondertussen de sleutel van de
hervormde kerk weten te bemachtigen dus
konden we daar ook een kijkje binnen
nemen.
Onze voettocht ging verder richting
"centrum" C1000, bakker en slager.
Onderweg kwam de vuilniswagen de groene
kliko's legen, dat was een
bezienswaardigheid
op zich. Na de slager de laatste kerk bekeken.
Op het grasveld voor de school kreeg Albert
nog een reuze idee, een foto maken met
de gekste grimas die je maar kunt maken. Dat
was dolle pret waarvan de resultaten te
zien zijn op de site.
Groet Ina
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Wat momenten uit het gezin….
Na Maksim wegwijs gemaakt te hebben in huis is het tijd voor de speeltuin. Micha trekt zijn
schoenen aan en pakt de voetbal, hij roept naar Maksim en wijst naar de bal. Maksim werpt één
blik op de bal en spurt de trap op en weg is hij. Micha kijkt beteuterd, er stond toch op zijn briefje
dat hij van voetbal houdt?
Twee tellen later staat hij alweer beneden met een paar sportschoenen in de hand. Voetballen doe
je met sportschoenen niet met gewone schoenen. Nu is hij er klaar voor, op naar de speeltuin!
15:30
Maksim wil je thee of sap? "Sap". Hij heeft zijn eerste Nederlandse woord gesproken!
Chanan: Mama hoe zeg je samenspelen, hij zoekt het op in het woordenboek en oefent de
uitspraak en loopt de trap op. Binnen een paar tellen staat hij al weer beneden naast me. Was je
het al weer vergeten hoe je het moet zeggen? Nee, maar ik kwam boven en hij ligt op bed zijn
bijbel te lezen en ik wil hem nu niet storen!
Barre omstandigheden in Nederland:
Vanochtend een rondleiding door het huis. Na het avondeten zit Maksim te gapen en wij laten
hem nog eens de badkamer zien. Schoon ondergoed en pyjama mee, shampoo en handdoek
klaarleggen, de thermostaatkraan instellen op kindertemperatuur en hoe de kraan aan en uit gaat
laten zien. Succes met douchen! De kraan gaat aan en uit,
hebben we eindelijk een jongen die
energie zuinig doucht? Of is er iets anders aan de hand... Na de
douche blijkt hij te bibberen van de kou, de thermostaat is
verdraaid en staat nu op koud... Oeps, verkeerde knoppen,
volgende keer de douche maar warm aanzetten voor hij er in
gaat!
Met gebaren kom je een heel eind:
Waar slaapt Chanan toch? Maksim begrijpt het niet. Hij wijst
naar alle kamers. Chanan laat hem zijn kamer zien. Nog steeds
snapt hij het niet. Waar slaapt hij nou toch?
Totdat Chanan laat zien waar zijn bed is: hoog in de lucht (een
hoogslaper)!

Vriendelijke groet,
Corinne Vorwerk
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Afgelopen zaterdag mochten wij Ksenia welkom heten in ons
gezin. Het blijkt een lief, rustig en gezellig meisje te zijn.
Na een kort verdrietig momentje op zaterdagmiddag is het
zonnetje gaan schijnen en dat doet hij nog steeds.
Ook de buurtkinderen hebben Ksenia in hun hart gesloten.
Tot nu toe waren alle middagen een vrolijke boel.
Het Nederlandse eten kan ze enorm waarderen. Na de eerste
hap horen we al snel…ja lekker…
Waarschijnlijk zal ze wel een paar kilo zwaarder naar huis
gaan.
Door het fantastische weer van de afgelopen week is er veel
buiten gespeeld. En natuurlijk zijn we naar het bos geweest.
We merken dat ze iedere dag een stukje vrijer wordt. Wij
denken dat ze zich wel “thuis” voelt.
Ook Veronika (fam. Peterman) smult lekker mee van het
fruithapje dat ´s middags op het programma staat.
Als het blijft gaan, zoals het nu gaat…….hoor je ons niet
klagen.
Groet de familie Geers

Witalik zit de komende weken op voetbal geloof ik.
8 maart eindelijk kwam daar de bus aan, vol met russen en daar tussen zat ook
Witalik ‘ons’ rusje voor de komende weken.
Witalik heeft zaterdag wel wat opstart problemen gehad, wat ook wel te
begrijpen is na zo’n lange reis naar een ver en vreemd land, en nog erger die
onbekende mensen, waarvan er 1 wel heel lang is. Maar uiteindelijk heeft hij
nog lekker gevoetbald met de buurjongens, en ging hij vroeg naar bed.
Zondag was ook nog lastig, maar werd veel beter toen hij kon gaan spelen met zijn
vriend Andrei die bij de familie van Wessel zit.
Maar ook zondag was een dag van voetbal, dus ik dacht we gaan maandag maar eens
kijken bij de voetbal training van Marlinde die voetbalt bij Musketiers ME1. Hij
stond uiteraard aan het begin wat onwennig langs de lijn tot Annelise en Jarit op
het naast gelegen veldje een balletje gingen trappen. Het team van Marlinde was heel
enthousiast en ze wilden Witalik erbij betrekken.
Nadat de meiden van het team hem probeerden over te halen om mee te doen met het
partijtje, wat hij niet deed, gooide de trainer zijn charmes in de strijd. En ja
hoor Witalik ging overstag, en het was zo leuk, Witalik voetbalde
een lekker potje mee, en de trainer wilde hem de rest van de tijd er
wel bij hebben op de training, hij ging op zoek naar schoenen en had
uiteindelijk scheenbeschermers, nieuwe groene sokken en een paar
voetbalschoenen voor 'm opgezocht zodat hij lekker mee kan gaan
ballen. En wat heerlijk om hem dan zo blij te zien na afloop van de
training, dit is echt genieten met een grote G....
Groetjes van de Familie Krab
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Dag Allemaal,
De eerste dagen zitten er alweer op, en wat is het genieten met onze Katja.
Gelukkig is ook het ergste verdriet om het gemis van mama verdwenen met af en
toe een traantje doet ze het heel goed.
Ze houd erg van de natuur is graag buiten in de uiterwaarden en wij gaan graag
met haar mee dat is echt genieten met dit prachtige weer. Ruiken aan de bloemen
en voelen aan de blaadjes. Ook het fietsen vind ze helemaal geweldig, en wat kan
ze ook lekker genieten van het eten, zelfs de andijviestamppot vond ze erg lekker.
En zo hopen we nog een paar fijne weken te hebben
met haar. We hebben wel het gevoel dat deze
bijzondere tijd extra hard gaat. We genieten van elk
moment en zijn bijzonder blij dat we als gastouders
hebben deelgenomen aan dit project, het is een
prachtige ervaring.
Hartelijke Groet,
Drikus en Dinie Geurtsen

Bitotsjki
Benodigdheden:
- 500 GRAM GEHAKT, 50 GRAM ROZIJNEN, gehakt
- 50 GRAM WALNOTEN, gehakt, 1 UI, gesnipperd
- 2 EIEREN, HANDJE PETERSELIE, geknipt
- 50 GRAM BLOEM, 50 GRAM PANEERMEEL
Fruit de ui 3 minuten en laat hem afkoelen. Meng het
gehakt met de ui, de rozijnen, de walnoten, 1 ei, de
peterselie en peper en zout naar smaak. Rol hier 16 balletjes
van. Rol ze eerst door de bloem, dan door een losgeklopt ei
en vervolgens door de paneermeel. Verhit een flinke laag
olie en bak de balletjes aan alle kanten bruin in ongeveer 5
minuten
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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
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