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28-3 Cupcakes versieren en 
verkleden bij de Bombardon 

29-3 Naar strand bij Zandvoort 

01-4 Gastouder-avond. 20.00u 

Contactpersonen 

Bedankje 

Nummer vier ligt alweer klaar voor jullie. 

Wij als redactie willen jullie bedanken voor de vele stukjes die 
worden ingeleverd. Er wordt met enthousiasme geschreven! 
Blijf lekker schrijven, fotograferen etc. Wij zullen ervoor zorg 
dragen dat dit in de komende Tjernelsjes zal worden 
geplaatst. 

Veel leesplezier. 

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 Prinseweg 104, 0318-471106 
Rob Hortensius Oranjestraat 6, 0318-471085 
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Dinsdag 4 maart arriveren we net na de middag 
in Kolodnoe. 
We komen in dit dorp nu voor de derde maal en 
we worden hartelijk ontvangen bij de school, met 
een vriendschapsbrood.  Dezelfde directrice van 
12 jaar geleden is er nog steeds.  
Er wordt gestart met een rondleiding door de 
school. We gaan ook naar het inpandige 
museum wat ons de geschiedenis van het dorp 
laat zien. Je kunt zien dat ze met alles wat in hun 
vermogen ligt proberen de school te 
onderhouden. Dit doen ze met eigen mankracht 
en middelen. Twaalf jaar geleden hebben we 
schoolbordverf meegenomen, wat ze ook 
gebruikt hebben, en nu zijn er nog een paar 
schoolborden die zwart geverfd moeten worden, 
dus mogelijk kunnen we wat voor hen 
meenemen op de terugweg. Ook hier heeft men 
te maken met kleine scholen, en ook kleine 
klasjes. Vandaar dat we in dit project, kinderen 
hebben van 4 dorpen. Dit is in alle opzichten niet 
gemakkelijk, maar zo krijgen deze kinderen ook 
een kans om naar Nederland te gaan. 
Er is in de klas een ontmoeting met de ouders. 
We stellen ons als werkgroep voor en vertellen 
iets over Elst en de reis. Sasha is hier ook bij en 
hij vermeld al dat er de eerste weken niet 
getelefoneerd mag worden. Er komen een paar 
vragen van de ouders, maar dit is minimaal. We 
laten de ouders ook alle A4-tjes zien van de 
gastgezinnen, die goed bekeken worden. 
Na de bezichtiging van de kindergarten, school 
en inpandige museum gaan we naar een ander  
gebouw. We kunnen ook nog even naar het toilet 
buiten, wat weer een hele ervaring is, want je 
moet boven een gat hangen om je behoefte te 
doen!  Maar het lucht wel op. 
Aan tafel zitten we met de ouders waarvan 
kinderen naar Elst gaan en de juf Natasha, en de 
directrice en Sasha, en de muziekleraar. De tafel 
staat helemaal vol met allemaal lekkernijen, in de 
vorm van vleeswaren, salades, kip, vis, koekjes, 
snoepjes, stukjes fruit, aardappelpuree en 
vleesballetjes, wijn, sap en…….wodka. Er wordt 

diverse malen geproost op de reis naar Elst. Er 
worden ook her en der wat vragen gesteld. 
De muziekleraar bespeelt zijn accordeon en er 
worden diverse liederen gezongen door de 
ouders. 
Na deze ontmoeting bezoeken we het monument 
in het dorp waar de oorlogsslachtoffers worden 
herdacht. 
We gaan per auto naar het multifunctionele 
gebouw waar o.a. workshops worden gehouden 
in het maken van dingen van papier, riet en 
houtsnijwerk. Hier is ook weer een museum 
waar voorwerpen worden getoond van vroeger. 
Na deze culturele uitstapjes gaan we de 
gastgezinnen bezoeken. We zien hier ook vele 
onderlinge verschillen, maar de hartelijke 
gastvrijheid is er bij iedereen. Met trots laten ze 
de evt dieren zien die ze bezitten en hun huis. 
Het zijn allemaal houten huizen, met soms een 
bovenverdieping die ze bereiken vanaf de 
buitenkant met een ladder. Op deze zolder 
worden spullen en voedsel bewaard. Een aantal 
heeft stromend water binnen, maar veelal is er 
een waterput buiten en een toilet buiten.  De 
wegen zitten vol met kuilen en men rijd kris kras 
over de weg. Er is weinig autoverkeer. De meeste 
mensen lopen of fietsen. De straten zijn niet 
verlicht dus het is aarde donker. 
Na de bezoeken worden we door Sascha bij ons 
logeeradres gebracht. Ruud, Gretha en Clasina 
logeren bij een gastgezin met de luxe van een 
toilet binnen. 
Ksenia, dochterlief gaat ook mee naar Elst, ze 
logeert nu bij Fam Geers. Vader Vitali heeft Ons 
in het allereerste project rondgereden met paard 
en wagen, waarover u al iets gelezen heeft in de 
vorige nieuwsbrief. 
Julia, de tolk, en Mieke logeren bij een ander 
gastgezin, waar dochter Ksenia nu bij Fam 
Innemee logeert. We worden weer heel hartelijk 
ontvangen. Wij krijgen de babykamer met 
stapelbed en divanbed. Wij mogen buiten naar 
het toilet in het huisje achter op het erf, maar wij 

We gaan de kinderen halen deel 2 
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hebben de luxe van een douchecabine in het 
hoekje van de keuken. 
Voordat we gaan slapen moeten we toch eerst 
nog even………………eten!!!! Of we nog niet 
genoeg gekregen hebben, maar ja je kunt er bijna 
niet omheen. 
De volgende morgen, woensdag de 5e maart, 
worden we na het ontbijt weer opgehaald door 
Sasha. Hij heeft bij zijn dochter Maria, die ook 
tolk is en Nederlands spreekt, in Stolin geslapen. 
Voor we Ruud, Gretha en Clasina ophalen moet 
er eerst nog diesel getankt worden. Geen pomp te 
bekennen, dus je stopt onderweg waar ze aan de 
weg bezig zijn en koopt dan een jerrycan diesel 
bij een kraanmachinist waarmee je tank weer 
vult. 
We gaan vandaag naar Radchitsk en Rucha. De 
plannen zijn weer gewijzigd want de planning 
was naar Gorodnaya te gaan vandaag maar de 
school was nog  niet voorbereid op onze komst, 
en ja dan moeten de anderen hun schema maar 
omgooien. 
Er was een hartelijk ontvangst door oudere 
leerlingen met een vriendschapsbrood. 
We krijgen een rondleiding door de school, deze 
school zag er redelijk goed uit. 
De 4 kinderen in Gorodnaya voeren een verkleed 
toneelstukje op. De ouders worden geïnformeerd 
door Sasha en door de werkgroep. Anna Bell 
nemen we ook mee om uit te leggen dat ze 
meereist. De A4tjes worden met veel 
enthousiasme bekeken. 
Er zijn weinig vragen.  Ook hier bezoeken we de 
4 gezinnen. Er zijn diverse sociale problemen, 
maar ontvangst is wederom hartelijk. 
Er komen ook nog 4 kinderen uit Rucha, waar 
we ook de school bezoeken. We worden 
ontvangen door de directeur. De school ziet er 
goed uit en is recent gerenoveerd. Wat opvalt is 
dat er overal kunststof kozijnen zijn. 
We gaan per voet naar een paar gezinnen en 
nemen later de auto voor het laatste bezoek, 

waar we ontvangen worden met……..eten, een 
tafel rijkelijk gevuld, wijn en wodka. De ouders 
van de kinderen die meegaan eten met ons mee. 
Men stelt hier ook nog vragen over het verblijf in 
Holland. Alle gastgezinnen kregen als souvenir 
een paar klompjes. 
Deze dag was ook weer intensief, dus we 
proberen maar weer op tijd naar bed te gaan. 
Als ik bij mijn gastgezin kom, wordt er verteld 
dat er een ontmoeting is met Washa een jongen 
uit ons eerste project. Hij is inmiddels 21. Washa 
logeerde toen bij Familie Bouman. Er was 
meteen herkenning en het was een fijne 
ontmoeting. We hebben een uur met behulp van 
Julia met elkaar gesproken. Hij had nu werk, en 
was aan het sparen om zelf een huis te gaan 
bouwen. Hij kon zich nog vele dingen herinneren 
en gaf aan dat het goed was om door te gaan met 
deze projecten. Het was een herinnering die hij 
nooit meer zal vergeten. Het was ook zeker goed 
geweest voor zijn gezondheid. Voor de 
kinderbijbel was hij nu te groot geworden, maar 
zijn moeder las nog steeds de bijbel die hij mee 
gekregen had. Dit is goed om te horen, en een 
bemoediging om onze projecten voort te zetten. 
We hopen dat hij nog eens naar Elst komt. 
Tijdens deze ontmoeting was er 
weer……….eten. Onze gastvrouw weet dat we 
voor het slapen niet veel meer eten, maar dan 
nog is er van alles en meer dan genoeg. 
De lonen zijn laag, en ligt zo rond de € 160,00 
per maand. Hiervoor hebben ze ook vaak 
meerdere baantjes. Ze proberen door de 
moestuin en indien mogelijk een varken/geit of 
koe in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Het is zeker op het platteland hard werken, en je 
ziet dat de jongeren toch naar elders vertrekken 
om daar te gaan werken. 
Moe maar voldaan gaan we naar bed, om uit te 
kijken naar de volgende dag in Belarus. 
 
Mieke Pitlo 
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OPROEP: 

Wie heeft nog jongenskleding liggen in de maat 122-
128 ? 
Inleveren mag bij Clasina Bootsman, Franseweg 91.  
Is ze niet thuis, leg het onder het afdakje. 
Alvast bedankt, 
Groeten Ina, Gretha en Clasina 

Het vrijdagmiddagprogramma 
door de ogen van…… 

Vrijdag 14 maart hadden wij  (Wim en ik) onze 
eerste ontmoeting/ 
kennismaking/vrijdagmiddagprogramma met 
de kinderen 
uit Rusland 
(voor ’t 
gemak 
noemen we 
ze maar)   de 
Rusjes!. 
Hoewel we 
allebei  jaren 
‘meester’/ ‘juf’ zijn geweest, vonden we het 
heel spannend om er aan te beginnen. Ander 
schoolgebouw, andere kinderen, vreemde taal 
enz.  Maar ’t was gewoon erg leuk!!  We 
hadden een prima ruimte in de (nieuwe)  
school.  De kinderen deden enthousiast mee en 
we hadden de tolk en de jufs nauwelijks nodig! 

De groep 
was in 
tweeën 
verdeeld. 
Wim ging 
met ze aan 
de gang 
met klei: 
een 

vogelnestje met eitjes en daarbij  een(ouder) 
vogel. De andere helft ging aan de slag om een 
appelflap te bakken. De gastouders zullen die 
niet gezien hebben want ze werden ter plekke  
‘warm’ opgegeten.  

Vrijdag 21 
maart worden 
de vogelnestjes 
geverfd en 
bakken we een 
pizza. Wij 
kijken er naar 
uit om weer 
met ze aan de slag te gaan! We vonden dat de 
kinderen er vrolijk en goed uitzagen, in 
vergelijking met andere jaren gaat het in hun 
leefomgeving/ gebied vast wel wat beter.  Heel 
jammer dat je niet echt met ze kunt praten 
……maar we hebben de groep nog een paar 

keer in april 
en misschien 
snappen we 
elkaar dan 
beter?? 
Hartelijke 
groet voor 
allen die dit 

lezen veel sterkte voor de werkgroep en de 
gastouders, 
 
Wim  van Zanten /  Mathilde Werner (oud(e) 
leerkrachten van Het Visnet 
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Wat momenten uit het gezin…. 
 
Vorige week zaterdag mochten we Veronika meenemen als gast in 
ons gezin. Eerst was ze wat stil, maar later begon ze beter gewend te 
raken. Ze is een echte doener, ze speelt graag met poppen een 
spelletje dammen of uno. Ze wint bijna altijd, maar dat kan ook 
komen dat wij het te weinig doen. Ze ziet graag kleine kinderen om 
zich heen, daar is ze gek op. Tara, de hond is haar vriend. We gaan 
hem samen uitlaten in het bos, hard rennen en stokken gooien. Ze 
kan ook goed fietsen. Ze heeft o.i nog geen heimwee naar huis. Ze 
babbelt gezellig, maar alleen in het Russisch, al begrijpt ze veel van 
wat je zegt. Als het zo blijft gaan zijn we erg tevreden. 
 
Groetjes van Rinus en Laura Elenbaas, Laurens en Joanne.

Zaterdag 8 maart 2014, was het zover, de bus uit Wit- Rusland komt aan in ons dorp Elst.  
Al die kindergezichtjes achter de ruit als ze aankomen rijden. Wij hebben ons er erg op verheugd,  
en verwelkomen Anastasiya Hmir uit Gorodnaya in ons gezin. Wat een vrolijk, lief meisje!  
Ze is meteen thuis druk in de weer om haar kleding in de kast te hangen, en uit te pakken.  
Met Frank en Selena wordt ze dikke maatjes. Ze eet gelijk mee en oogt wat moe en rustig.  
Nu inmiddels een weekje later is ze zo goed gewend, dat het lijkt of ze er altijd al is geweest bij ons. 
Ze lacht, speelt, straalt, slaapt goed, eet vooral aardappelen en yoghurt en drinkt goed. Het is echt  
gezellig met haar erbij, wij zijn er allemaal vol vreugde over. De week is snel voorbij gegaan en ook 
op school lijkt ze het erg fijn te hebben. Ook met Tania gespeeld een vriendinnetje van haar.  
Pannenkoeken vindt ze ook lekker. Ze noemt me mama en ook met Marijn dolt ze wat af.  
Opmerkelijk haar harde schaterlach... Frank en Selena vinden het ook allemaal prima en doordat  
de klik er gelijk was voelt het gewoon goed. Heerlijk weer zo'n kind in huis te hebben, hopelijk  
blijft het een mooie tijd voor iedereen!  
 
De andere gastgezinnen willen wij ook het allerbeste toewensen met hun gastkind en voor hen zelf! 
 
Hartelijke groet van Marijn en Adriana, Frank, Selena en Anastasiya.   
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Nana-s Hachapuri  
Benodigdheden: ( Hoofdgerecht voor 4 personen) 

Voor het deeg: 375 g bloem + een handvol extra 250 g yoghurt (Griekse of 
Turkse) 1 ei 25 g zachte boter snuf zout 1,5 tl dubbelzure soda 
(natriumcarbonaat) Voor de vulling: 100 g ricotta 300 g feta 1 bol 
mozzarella peper, zout en kruiden naar smaak (munt, basilicum) 1 ei * De kaas 
kan vervangen worden door gelijke delen geitenkaas, parmezaan of andere kaas 
die je nog in de koelkast hebt liggen. Of vervang een deel van de kaas door goed 
uitgelekte spinazie en/of gekonfijte tomaat. 
 
Voorbereiding 

Doe de bloem in een kom. Meng in een andere, grotere kom de yoghurt 
en de eieren. Werk met je vingers, een vork of mixer de boter door de 
yoghurt en het ei en kneed er de bloem door tot het deeg zijdeachtig is. 
Gebruik eventueel meer bloem als het deeg te plakkerig is. Strooi er 
geleidelijk en al knedend het zout en de dubbelkoolzure soda bij. Dek 
het deeg af met folie en laat ongeveer 20 min rusten. Je kunt het ook 
(maximaal) 3 dagen in de koelkast laten liggen, zoals Nana doet. 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 220 C, vet de bakvorm(pjes) in en bestuif 

met bloem. Verkruimel voor de vulling de kazen en klop er met een 
houten lepel het ei door. Snijd het deeg doormidden en rol de ene helft op een 

met bloem bestoven werkvlak tot een lap die in de bakvorm past. Verdeel er de 
kaasvulling over, maar niet helemaal tot de rand. Rol de andere helft van het 
deeg net zo uit en leg die op de kaasvulling. Rol de rand van de twee 
deegplakken naar binnen zodat de vulling in het brood opgesloten zit en druk de 
opgerolde deegrand stevig vast met een vork. Bak het kaasbrood ca. 20 minuten; 
het moet goudbruin zijn, maar ook nog een klein beetje deegachtig. Kleine 
broodjes ongeveer 10 minuten bakken. 
Serveertips 
Snijd het brood in punten terwijl het nog warm is. De grote, bolle, gouden schijf, 
waar de witte kaas uit druipt als hij wordt aangesneden, maakt een maaltijd tot 
een feestmaal. 

Kledingbeurs 
Afgelopen dinsdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur 
is er een kledingbeurs gehouden voor onze 
russen. Deze middag is er dan ook goed gebruik 
gemaakt om kleren bij elkaar te zoeken. De 
russen gingen dan ook met blijde gezichtjes weer 
weg met hun gastouder. 
 
Wij willen iedereen bedanken voor het inleveren 
van deze kleding.  
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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 

TSJERNELSJE WERKGROEP ELST 

Oplossing rebus: zorg dat je gezien wordt 

Een papegaai 
Kleur als volgt: 
1=rood,  3=blauw, 
5=bruin, 6=geel, 8=groen 


