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Contactpersonen 

Het mooie weer 

Na een week van heerlijk weer is er weer voldoende tijd 
geweest voor activiteiten met onze gasten. En dan is het ook 
weer tijd voor een nieuw Tsjernelsje. 

Geniet ervan en 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 
 

07-4 Bakker de Jong 

08-4 Sponsorloop, 13.30-14.00u 

12-4 Zwemmen 

15-4 Ouwehands Dierenpark 

18-4 Goede vrijdag 
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Donderdag 6 maart. 
 

Met een welgemeend “goedemorgen” (Nederlands-Russisch) worden 
we welkom geheten op deze nieuwe dag door onze gastheer. Verbazend 
zo snel hij al Nederlands woorden zegt. 
Om tien uur komt onze onvolprezen taxichauffeur/gids/regelateur en 
onder tussen vriend Sascha met Mieke en Julia ons ophalen voor het 
bezoek aan de laatste school in de plaats Gorodnaya.  

Ik hoor u denken: “twee maal naar Gorodnaya?” Nee, maar één maal! In de vorige editie is een 
slip of de pen geslopen, maar dat had u al begrepen. Woensdag hebben we Radchitsk en Rucha 
bezocht en vandaag gaan we naar Gorodnaya. 

Hiervoor moeten we een goed half uur rijden in onze taxi voor drie dagen. Op de 
foto ziet u ons uitzicht gedurende grote delen van de ritten 
die we maakten. 
 

We moeten ons extra visum meenemen, omdat we het grensgebied met de 
Ukraine in gaan. Gezien de spanningen daar zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder toegangscontrole het gebied 
in en uit. Ook wordt ons duidelijk op het hart gedrukt geen foto’s te 

maken in het bij zijn van militairen. En inderdaad 
net voor we Gorodnaya binnen rijden worden we 
staande gehouden en moeten onze paspoorten en 
extra visa laten zien. Daarna kunne we zonder 
problemen verder het gebied in naar de school in 
Gorodnaya. 

 
              Ook op deze school worden we weer allerhartelijkst ontvangen. 

Ook krijgen we hier weer een rondleiding op de gerenoveerde school. Tijdens de 
rondleiding is er zelfs tijd voor een ontspannen potje volleybal waaraan zelfs Sascha, 
Raisa en de adjunct-directeur aan mee doen.  
 
 Na deze rondleiding stappen we weer in onze onvolprezen taxi (wat mis ik dat ding zeg…) en 

gaan we met de adjunct-directeur naar het museum van de plaats. Gorodnaya 
is bekend om zijn klei. Er worden ook regelmatig heuse 
wereldkampioenschappen in het pottenbakken gehouden. Gretha wordt 
uitgenodigd om een demonstratie te geven. Haar grote voorbeeld zat er naast, 
dus dat lukte heel best. Ook kregen we hier voor de tweede keer (en niet de 

laatste keer) een schitterende serenade van de directrice van het museum. Fantastisch om zo’n 
mond met gouden tanden zo ver open te zien gaan. Dan maar niet te spreken over het volume wat 
er uit kwam. Wat een geluid ♪♪♪ …. 
Bij terugkomst op school hebben we gegeten en daarna hebben we de gezinnen bezocht van de 
kinderen die van uit Gorodnaya met ons mee zijn gekomen. Op weg naar de laatste twee 
gezinnen die een eindje buiten het dorp wonen moeten we weer langs de controle post en dit keer 
hoefde alleen Sascha zijn papieren te laten zien.  

We gaan de kinderen halen deel 3 (compleet) 
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De betrouwbaarste van het stel denken wij…. 
Na de laatste twee bezoeken buiten het dorp, één midden in het bos en in één buurtschap tien 
minuten rijden, gaan we huiswaarts.  
Hier denken we een rustig avondje te hebben, maar dat loopt even anders. Goed en wel thuis 
komt onze gastheer zo goed en zo kwaad als het kan melden dat we weg moeten. Voor de deur 
staat een paard en wagen. Het vervolg heeft u al kunnen lezen in Tsjernelsje nummer 3.  
Bij terugkomst duiken wij, Gretha, Clasina en Ruud, redelijk op tijd ons bed in terwijl Mieke en 
Julia nog een licht maaltijd mogen verorberen. Alle lof over de gastvrijheid in deze twee 
gezinnen. 
 
Vrijdag 7 maart. 

Om negen uur moeten we klaar staan om de heenreis te gaan beginnen. Op 
de Russische negen uur (tien voor half tien) staat onze taxi voor de laatste 
maal voor en nemen we vast afscheid van ons gastgezin. 
We vertrekken wederom naar Gorodnaya om daar als eerste de kinderen 
en juf Raisa op te halen. Dit betekend wederom het grensgebied in en wat 
schetst onze verbazing: vandaag geen controle……. Waarschijnlijk een 
militaire Atv-dag. 
Na ontvangst op school is het wachten op onze andere vriend: Robert, 

buschauffeur. Ook hij komt naar Gorodnaya om ons daar op te halen.  
 
 
Even een tussenstop. In de verslagen wordt verschillende malen gesproken over onze steunen en 
toeverlaat die tijdens de reis en het verblijf in Rusland onmisbaar waren. Wil ze hier even aan u 
voorstellen, zodat u een idee en beeld heeft over wie we het hebben. Links staat Sascha onze 
steun en toeverlaat en rechts Robert, onze chauffeur van en tot Warschau die ons veilig en 
kundig in Belarus tot steun was. Zeker aan de grens een onmisbare schakel in het geheel.(De 
persoon helemaal rechts op de foto moet u maar even vergeten.) 

Vervolg: 
Na een roerend afscheid stappen de kinderen de bus in vertrekken we naar ons 
volgende station: Rucha. Hier staan ook de kinderen uit Radchitsk. Om 
verschillende redenen (reistijd chauffeur, geen extra visa voor medereizigers en 
kinderen) zijn deze opgehaald door onze mede reisgenoten uit Holten en door 
Olga. Ook hier weer een roerend afscheid van ouders en kinderen. Op naar 
onze volgende en laatste opstapplaats in Belarus: Kolodne. Hier halen we de laatste van onze 25 
kinderen en juf Natasha op.  
Het afscheid wordt eentonig, maar niet minder emotioneel. Meestal is het hoe meer je iets doet 
hoe makkelijker het wordt, maar dat geld hier niet. Na zelfs een omhelzing door de directrice 
vertrekken we om half één (Russische tijd) richting Holland. 
Na een rustig eerste half uurtje komen de snoepjes en flessen drinken tevoorschijn. 
Ook wordt er gevraagd of even een sanitaire stop kunnen maken. We proberen dit 
even uit te stellen, want anders stoppen we ieder half uur voor een plaspauze. Dit is 
niet ideaal voor het reisschema. Na een kleine drie kwartier stoppen we even om te 
plassen. Al snel gingen de jongens en meisjes het bos in waarom dat begrijpt u als u 
de foto van het toilet bekijkt.  
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    We gaan weer verder richting grens. Voor we daar om 16.00 uur over 
zijn brengen we eerst nog even een bezoek aan een indrukwekkend 
oorlogsmonument in Brest, vijf minuten voor de grens. Na een wachttijd 
van bijna twee uur mogen we Polen in en begint de avond- en nachtrit 
door Polen en Duitsland richting Elst. Waar we dan nog hopen om goed 
10.00 uur aan te komen. Dit gaat door Poolse bureaucratie om een 
tolvignet helaas iets uit de hand lopen zoals u gemerkt heeft. Voordat 

onze vriend/chauffeur Robert zijn landgenoten heeft kunnen overtuigen van zijn eerlijkheid en het in 
orde hebben van zijn spullen zijn we vier tankstations met tolhokken en anderhalf uur praten verder. 
Maar dan heb je ook wat!  En dat is nu precies de vertraging die we opgelopen hebben. 
 
Zaterdag 8 maart. 

Maar….., hierna loopt het allemaal voorspoedig. Na een 
heerlijke nachtrust in de bus hebben we aan het einde van 
Duitsland de ontknoping voor de kinderen en laten we hen de 
gezinnen zien waar ze in terecht komen. Dit wordt goed 
ontvangen. Bij de laatste twee is de spanning op de gezichten goed te lezen. Toch 

wordt het leuk ontvangen en gaan alle A-4en al snel van hand tot hand. Om negen uur hebben we 
nog even een hoera moment als we de Duits-Nederlandse grens passeren en Nederland binnen rijden. 
We hebben dan nog één stop te doen: Holten. Hier stappen onze medereizigers uit om na een kleine 
week weer herenigd te worden met hun dierbaren.  
Het was een leuke samenwerking met deze groep. 
Dan de laatste 100 km naar Elst. Je merkt dat we het eindpunt naderen; iedereen wordt licht 
gespannen. We krijgen door dat dit ook langs de Spijlen in Elst het geval is. Maar we horen ook dat 
het er gezellig druk is. 
 
Als we om 11.30 uur via de Tabaksweg het grasveld opgaan om voor de school te komen wacht ons 
een fantastisch onthaal door u allen. Wat een mooie gezicht vanuit de bus. Wat een mensen die de 
moeite hebben genomen om ons welkom te heten. Uiteraard de gastgezinnen, maar ook vele 
belangstellenden die het project een warm hart toe dragen. In één woord: fantastisch. 

 
GEWELDIG WAT EEN ONTVANGST! 

Vanaf deze plaats nogmaals een welgemeend dank voor deze 
geweldige ontvangst. Echt een feest om zo ontvangen te 
worden. Moe, maar dankbaar dat we veilig thuis 
mochten komen zijn we “het Visnet” ingegaan om daar de 
kinderen ter verenigen met hun “tijdelijke” ouders in 
Nederland. De rest is u bekend.  
 
We hopen dat u aan de hand van de drie reisverslagen een beetje een beeld heeft gekregen van wat 
wij (Gretha, Clasina, Mieke en Ruud) in de week van 3 t/m 8 maart beleefd hebben. Het blijft altijd 
moeilijk om zulke intense ervaringen over te brengen, maar ik hoop dat we daar voor uw 
beeldvorming een beetje in geslaagd zijn. Vraag ons anders gerust naar onze ervaringen. 
 
Ruud Geers 
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Op vrijdagmiddag 28 maart stond er een  
uitstapje gepland naar de Bombardon in 
Veenendaal. Om 1 uur vertrokken we in 
de auto richting Veenendaal . Bij de 
Bombardon aangekomen werden de 
kinderen in twee groepen verdeeld. De 
ene groep ging zich verkleden en schminken de andere groep mocht 
cup cakes versieren. Al snel was het een bedrijvigheid van jewelste 

in de winkel. De voorkeur van de jongens lag duidelijk bij de legeruniformen en als snel was er een 
klein wit-Russisch leger op de been….nu nog even langs de schmink voor wat camouflage strepen om 
het allemaal nog wat echter te laten lijken. Er ging weinig dreiging uit van het leger ….ze deden wel 
hun best om angstaanjagend te kijken maar helaas mislukte dit totaal door de blije tevreden blik in 
hun ogen. Ze waren duidelijk aan het genieten ! De meisjes vermaakten zich ook prima de meesten 
lieten zich omtoveren tot  ware prinsessen. Ze stonden in de rij om zich te laten schminken . Het 

waren ware fotomodellen die zich maar wat graag door 
Albert op de foto lieten zetten. Halverwege de middag 
kregen de kinderen wat te drinken en een lekker snoepje. 
Daarna werd er gewisseld van activiteit. Ook bij het cup 
cakes maken genoten de kinderen duidelijk. Iedereen mocht 
2 cakejes versieren , het ene cakeje  was nog bonter dan de 
andere ! Aan het einde van de middag ging iedereen nog op 
de foto met het 
personeel van de 

Bombardon. Die zichtbaar genoten van het bezoek van de 
wit-Russische kinderen ook voor hen was het een hele 
belevenis. Bij het verlaten van de winkel werden de 
kinderen dan ook vrolijk uitgezwaaid, en kregen ze 
allemaal nog een mooie puzzel mee naar huis. 

De Bombardon 

Aankomende zondag, 6 april, zal er tijdens de dienst bij de Hersteld Hervormde Gemeente 
aan de houweg 21a een tolk, Anke Vlastuin, aanwezig zijn. 
De dienst, waar Ds. v/d Brink voor zal gaan, begint om 16:00uur.  
 
De werkgroep is blij dat beide personen hun medewerking in deze dienst willen verlenen. 
 
Mocht u om wat voor reden dan ook niet bij deze eredienst aanwezig kunnen zijn, deze is via 
internet te volgen. Ga daarvoor naar: www.kerkdienstgemist.nl, zoek naar Elst ut, klik 
vervolgens op Hersteld Hervormde Gemeente te Elst (ut) 

Kerkdienst zondag 6 april 
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We gaan naar Zandvoort al aan zee….. 

Zaterdag 29 maart 2014 
Een prachtige dag, vol zonneschijn. 
Om ca.09.15  waren we compleet en gingen 
we,  verdeeld over de beschikbare auto’s op 
weg naar Zandvoort. Opstappen in de Klomp , 
en overstappen in Amsterdam CS . 
Al snel werden de snoepzakken open 
getrokken, en voor Utrecht was het meeste al 
soldaat gemaakt. 
Gelukkig werd er niemand ‘trein ziek’ en werd de reis vervolgd, richting 

Amsterdam CS. 
Daar moest worden overgestapt richting Zandvoort, en na controle of we nog compleet waren, hup 
de trein weer in. 
In Zandvoort moesten we uitstappen, want  de rails liep niet verder . 
Het eerste wat we deden is een Pit stop, als je begrijpt wat ik bedoel. We zijn toch in Zandvoort 

nietwaar. Hulde aan de aardige toiletjuffrouw van het station, we mochten 
allemaal gratis , de groten en de kleinen. Normaal 0,50 € pp 
Met een droppie van de toiletjuffrouw na afloop van de procedure, gingen 
we wandelend verder richting boulevard. Aangekomen aan het strand 
gingen de schoenen uit, en werd het water 
getest en schelpen verzameld. 

Uiteraard belandde de bal diverse keren in de zee , maar juf 
Raisha ging als eerste compleet met schoenen tot knie hoogte het 
water in om de bal te redden. Dit werd later nog enige keren 
herhaald zij het zonder schoenen. (Wat was het water koud !!) 

Het werd vloed en diverse keren moesten we verkassen om de 
meegenomen spullen droog te houden. 
De Russen hielden zich intussen bezig met schelpen 
zoeken/vliegeren/ zandkastelen bouwen etc. 
Albert was druk met foto’s maken, ik weet niet de huidige 
meterstand , maar ik denk dat tie wel boven de tweeduizend komt 

intussen. 
Alle kindertjes  apart op de foto, met de zee op de achtergrond, kunnen ze thuis laten zien dat ze 
echt de zee gezien hebben. De middag vloog om, en kwart voor drie werd ons bivak opgeruimd om 
te vertrekken richting station. Onderweg nog even een pauze, (het is tenslotte 2 minuten lopen naar 
de trein) om nog even  ‘raketje ‘ schoon te likken. De trein stond reeds op ons te wachten, en 
precies op tijd vertrokken we weer maar nu in omgekeerde richting naar Veenendaal. 
En keurig op tijd kwamen weer in Elst aan, waar onze pleegouders weer blij waren ons te zien !! 
 



STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST     NIEUWSBRIEF 2014-6 
 

 

Wat momenten uit het gezin…. 
Hallo, 
Wij vinden het leuk om een stukje te schrijven voor het Tsjernelsje. 
 
W. 
 
Wil je met ons spelen? Is de vraag die we al tig keer gehoord hebben. Nooit geweten dat er zoveel 
kinderen in onze buurt wonen ;-) 
Wennen was het de eerste 2 weken voor ons allemaal. Inmiddels hoort Wlad er helemaal bij. 
 
L. 
 
Liefde op het eerste gezicht.  
Lekker spontaan, het is echt een charmeur, levendig en expressief.  
Lief en zorgzaam voor onze Jonah van 9mnd, regelmatig geeft hij de fles. 
Lezen, elke avond leest mama Bertine het prentenboekje van de muisjes Tilly en Milly voor, leuk 
dat hij het vind! 
 
A. 
 
Aanhankelijk, altijd een dikke knuffel bij thuiskomst of bij het naar bed gaan. 
Aanwezig met zijn verhalen. 
Al is het buiten spelen erg leuk, binnen is de gekregen Playmobil favoriet. 
 
D.  
 
Duits praten kan hij prima, zo kunnen wij toch goed met hem communiceren. 
Dutch praten doet hij inmiddels ook redelijk, niet te geloven hoe snel hij dit oppakt, hij heeft er 
wel gevoel voor. In de kerk zingt hij de psalmen in het Nederlands al mee. Komen wij aan met 
enkele Russische woordjes ;-) 
Dansend door de kamer met de tamboerijn in zijn handen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Bertine en Wouter-Jan van Maurik 
Wlad, Evi, Jonah 

We zijn nog opzoek naar jongenskleding maat 
122/128. Mocht u iets hebben liggen, graag! 
Inleveren kan bij Clasina Bootsman, Franseweg 91. 
Is ze niet thuis: leg het onder het afdakje. 
 
Bedankt alvast. 
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Wat momenten uit het gezin…. 

Onze Rus, 
 
Er is ons gevraagd ook een stukje over onze belevingen te vertellen. 
Jaaah  waar zou ik beginnen. 
Misschien een leuke tegenhanger van de rest maken. (de mindere 
momenten) 
Onze rus. ja dat is me er een… 
 
De maaltijd de eerste week: 
De eerste twee dagen ging het nog wel, maar toen we patat hadden gegeten stond dat toch wel 
elke dag op het eisenlijstje …Van te voren gevraagd lust je rijst jawel hoor en kip jawel en de 
wortelen ook nog. Bij het op tafel belanden van de pannen en na het gegalm van een Nederlands 
gebedsliedje (heel leuk met zijn allen) begint de ellende. 
 De rijst is in vrede op het bord beland maar dan komt de pan met groente op tafel en zet onze 
lieve gast een theater van jewelste in… MONICA NEE NJET NEE…met de armen over het 
bord, met braak voorbeelden en vieze gezichten getrek wordt ons goed duidelijk gemaakt dat hij 
er waarschijnlijk niet zo’n zin in heeft… 
Waarop dochter lief het op een brullen zet en na toch geprobeerd te hebben op andere gedachten 
te brengen Mot ze dat vieze eten van mama ook niet.. en beland ze gezellig op de trap. 
Zoon lief roept overdreven hoe lekker hij het vind en moeders zit met een langgezicht ijzig te 
kauwen, vader probeert al sussend het in het perspectief te laten zien…ha ha wat een feest. 

Waar zijn de vroeger zo gezellige maaltijden gebleven… 
Na echt geprobeerd te hebben het perspectief te zien…  na lang kijken toch maar een goed 
gesprek aangegaan na een paar dagen. En hoera we begrijpen elkaar we zijn een aantal 
applauzen aan onze rus en maaltijden verder, maar goed alle begin is moeilijk…. 
 
We lachen wat af: 
De vertaal computer moet je omzetten en wanneer je dat vergeet levert het hilarische uitspraken 
op waar we gezamenlijk (ook al lezen we waarschijnlijk totaal iets anders) tranen biggelend over 
de bank rollen. Bijvoorbeeld: Bresse kip, boeddhistisch rijd weg na voetbal.. 
 
Ook leuk onze dochter: 
Gaan we morgen naar het kerkhof.. Nee schat we gaan niet naar het kerkhof waarom? 
Maar ik wil naar het kerkhof, 
Maar lieverd op het kerkhof liggen mensen begraven die zijn gestorven.. 
NNeeeeeeeeeee naar het Russische kerkhof .. Huh  :  Ohh ‘tsjerkov’. (kerk). 
 
Nog z’n leuke: 
Dochter heeft een vriendje te spelen en ze gaan overgooien. Ik ben Russie roept ze jij bent 
Nederland..Ok.. Russie heeft de bal en Nederland maar roepen gooi nou, gooi nou… maar 
Russie heft de handen in de hoogte,  ik versta je niet Nederland….!       
 
Groetjes Familie Jonkers 
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Russische gevulde eieren  
Eitjes gevuld met o.m. zure room en gerookte zalm. Als dat niet 
lekker is.....?  
 
Benodigdheden: 
 
6 eieren - 2 theelepels ansjovispasta of 2 ansjovisfilets - 2 theelepels 
kappertjes - 100 gr gerookte zalm - 1 el mayonaise - 1 el zure room - 
1 el fijngehakte dille - blaadjes sla, plakjes tomaat en komkommer 
om te garneren. 
 
Voorbereiding 
Kook de eieren hard. Spoel ze af onder koud stromend water. Pel de 
eieren en snij ze in de lengte in tweeën. Wip de dooiers eruit en druk 
deze fijn met een vork. Hak de helft van de gerookte zalm klein. 
Meng de ansjovispasta of fijngehakte ansjovis, de kappertjes, 
mayonaise en zure room erdoor + de helft van de gerookte zalm. 
Bereidingswijze 
Vul de ei-helft met dit mengsel. Garneer de eieren met wat reepjes 
zalm en fijngehakte dille. Bekleed een platte schaal met slablaadjes 
en zet de eieren hierop. Garneer met plakjes tomaat en komkommer. 
Serveertips 
Lekker met vers geroosterd brood en boter. 

Hallo allemaal, 
 
Dinsdag 8 april wordt er op de basisschool ‘t Visnet een sponsorloop gehouden door alle 
kinderen vanaf groep 3. Deze vindt plaats op het terrein voor Het Beste Goed aan de 
Tabaksweg/ Larekamp.                                   
Een gedeelte van deze opbrengst is voor de Wit-Russische kinderen. Daarvan willen we met de 
kinderen naar Ouwehand en verder willen we schoolspullen meenemen voor de 4 scholen waar 
de kinderen vandaan komen. Ook onze “Rusjes“ lopen deze sponsorloop mee. Zij doen dit met 
de groepen 3 en 4 van 13.30 tot 14.00 uur. De hele happening, inclusief warming-up en 
uitreiken van de cheque. Dit evenement vindt plaats tussen 13.15 uur en 15.15 uur. Heeft u een 
kind gesponsord of vindt u het leuk om ze aan te moedigen, KOM dan naar de school. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. 
Ik zou zo zeggen, tot ziens! 
 
Clasina Bootsman 

Sponsorloop aanstaande dinsdag 8 april 
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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 


