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Het

TSJERNELSJE
Werkgroep Elst

Agenda
12-4

Zwemmen

15-4
17-4

Ouwehands Dierenpark
Vanaf 12 uur vrij

18-4

Goede vrijdag (geen school)

21-4

2e Paasdag (geen school)

De wieken van de molen
Die draaien door en draaien door. Net als de weken dat we
aan het genieten zijn van onze gasten. Veel activiteiten
gedaan en veel belevenissen vanuit de gastgezinnen. Deze
editie is dan ook weer mooi gevuld en de volgende zal nog
voller zijn. Een mooi vooruitzicht, maar voor nu…..

De werkgroep

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,
0318-472538
Prinseweg 104, 0318-471106
Oranjestraat 6, 0318-471085
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Gastouderavond
Gastouderavond – een terugblik
Vorige week dinsdag hadden we de gastouderavond. Wel 1 april, geen grap, en dat hadden jullie als
gastouders gelukkig goed in de gaten, want de opkomst was geweldig! We hadden bedacht dat het
leuk zou zijn om in het lokaal te gebruiken waar de kinderen
uit Belarus de meeste tijd doorbrengen, en dat ging maar net.
De reden om voor dat lokaal te kiezen was ook dat we de
foto’s van Ruud gemakkelijker konden bekijken via het
digibord. Samen met de reisverslagen in de vorige uitgaven
van het Tsjernelsje heeft u / hebben jullie nu een goede
indruk gekregen van hoe het dagelijkse leven er in WitRusland uitziet. Voorwaar, heel wat anders dan bij ons, zou
ik
zeggen.
We begonnen de avond met een gedeelte uit het Lijdensevangelie van Jezus. In dit gedeelte
verkondigt Kajafas onwetend de kern van dat evangelie: het is goed, dat één man sterft voor het hele
volk. En dat “goed” is dan nog zwak uitgedrukt: als Jezus die weg niet gegaan zou zijn hadden wij
geen toekomst gehad. Dat Evangelie, die blijde boodschap mogen we
doorgeven aan de kinderen, die voor korte tijd aan onze zorgen zijn
toevertrouwd.
Daar moest ik afgelopen zondag opnieuw aan denken tijdens het lezen
van de Geloofsbelijdenis, die van alle plaatsen en tijden is. We waren
als werkgroep en als gastouders aanwezig bij de dienst in de “Ark” aan
de Houweg. En het doet ons als werkgroep goed, dat er zovelen waren!
Het was erg kort dag, omdat pas een paar dagen tevoren bekend was dat
er een tolk aanwezig zou zijn (anders hadden we het al wel gezegd
tijdens de gastouderavond), en toch waren bijna alle kinderen met de
gastouders in de dienst. Dat deed ons goed!
We zeggen binnen de werkgroep regelmatig tegen elkaar dat het prachtig
is, dat er gastouders uit zoveel verschillende kerken zijn. Dat doet ons
heel goed en we zijn er God dankbaar voor! En als je dan de
Apostolische Geloofsbelijdenis hoort en je realiseert dat die boodschap
voor heel de wereld geldt ben je blij dat de kerkmuren geen
onoverkomelijke hindernis zijn gebleken om kinderen uit Wit-Rusland in
huis te nemen. Geloofd zij onze God!
En evenzeer prachtig is het, dat er zoveel gastouders zijn. Jullie stellen je gezin toch maar voor een
behoorlijke periode open voor een gast van wie je nog maar moet afwachten hoe het zal lopen. En
als het even tegenzit zetten jullie de schouders eronder en doen jullie je uiterste best om de dingen in
goede banen te leiden. Complimenten voor jullie geduld en doorzettingsvermogen! Van vele kanten
heb ik begrepen dat er ook heel wat voor terugkomt van de kant van de “Rusjes”.
En we maken van de gelegenheid ook maar even gebruik om onze partners en nog thuiswonende
kinderen hartelijk te danken. Ook voor hen is het een drukke periode, waarin wij even wat minder
aandacht aan ons gezin kunnen besteden. Dat mag ook wel eens gezegd worden, dachten wij zo.
Namens de werkgroep,
Koos van Baalen
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De molen ‘t Wissel
In de stralende zon zijn we met onze Russische gasten naar onze Elsterse molen geweest.
Gezellig babbelend en keurig hand in hand zijn we om 13.30 uur op de Oude weg gearriveerd.
Een gezellige molenaar hete ons heel hartelijk welkom. En gelukkig beheerste hij de Engelse taal goed
want Tanja kon deze keer niet mee om te vertalen.
Hij begon eerst met een stukje geschiedenis.
De molen is gebouwd in 1855 en het type molen is een “ronde stenen grondzeiler”
Hij is als korenmolen in bedrijf geweest. In 1960 en 1980 is hij gerestaureerd
maar in 2005 is hij echt grondig gerestaureerd.
We zijn in 4 groepen met de molenaar naar boven geweest om de molenstenen
te zien.
De molenaar was zelf erg enthousiast en plaatste dit stukje
op facebook.
“Vanmiddag dan de 24 kinderen uit Tsjernobyl op de molen gehad.
Zoals eerder gezegd zijn ze naar Nederland gekomen om bij te
komen van de straling die daar nog steeds heerst. Samen met 3
Russische begeleiders en wat gastouders kwamen ze het molenerf op lopen. Ik had de molen
op 1 zeil na opgezeild en 'm iets uit de wind gezet. Na wat uitleg hebben ze me geholpen met
kruien. Ook met het laatste zeil... hebben ze me geholpen. Tenslotte hebben
twee stoere knapen en ik de vang gelicht. Ze vonden het helemaal geweldig
toen de molen begon te draaien. Na het buitenprogramma heb ik de groep
opgedeeld in kleinere groepjes zodat ik binnen ook wat uitleg kon geven. Er
was een Russische dame bij die goed Engels verstond en mijn uitleg
vertaalde. Omdat er te weinig wind stond had ik m'n laptop meegenomen
met daarop een kort filmpje van het malen. Nadat alle groepjes hun
rondleiding hadden gehad hebben we buiten nog een groepsfoto gemaakt
bij het gevlucht. Tenslotte had ik voor alle kinderen een zakje
pannenkoekenmix en wat klompjes als souvenir. Met dank aan molen de
Valk in Montfoort die de klompjes gesponsord hebben. Al met al een hele
leuke middag, ik had het idee dat die kids het erg leuk vonden. Ik hoop dat
ik een leuke bijdrage heb kunnen leveren aan hun verblijf hier in Holland.
Er zijn heel wat foto's gemaakt en die hoop ik binnenkort te krijgen.
Wordt vervolgd!”
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Wat momenten uit het gezin….
Zaterdag 5 april was het vriendinnetje van Anastasiya jarig. Ze zijn echte
vriendinnen en we werden vol enthousiasme uitgenodigd voor haar partijtje. Frank en
Selena mochten ook komen. Verder waren er nog 3 andere kinderen waaronder Dima van
de familie Doornebal. Allemaal mochten we naar het huis van Rob en Astrid Hortensius
komen.
Na de cadeautjes te hebben uitgepakt, lekkers op tafel te hebben
genuttigd,
mochten de kinderen gaan
sjoelen. Heerlijke herrie op de
achtergrond.
Astrid haar idee was het om
naar speeltuin de Pol te gaan in
Veenendaal. We boften met het mooie weer. Dus om twee
uur kwamen we daar aan,
Astrid, Marijn, Adriana en
7 kinderen in
de auto geplaatst en rijden maar.
Bij aankomst renden de kinderen gelijk naar al dat mooie
speelgoed daarbuiten. Ze hebben heerlijk tot tegen half 5 gespeeld
die middag, daarna voldaan naar huis. Het was een geslaagd
kinderfeestje voor Tanya en alle anderen.
Rob en Astrid enorm bedankt voor jullie gastvrijheid en de uitnodiging, dat wij dit met jullie
hebben mogen meebeleven. Anastasiya heeft het heel leuk gehad en was moe van al dat spelen.
Ze sliep als een roosje evenals Frank en Selena.
Vriendelijke groet Marijn, Adriana, Frank, Anastasiya en Selena van Ledden

ADVERTENTIE
Om mee te geven naar Belarus hebben wij gratis
beschikbaar stukken tafelzeil van 2,5 m.
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, mail ons
even om een afspraak te maken voor het afhalen.
jhgoudzwaard@kliksafe.nl
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Wat momenten uit het gezin….
Inmiddels is het alweer de vijfde week dat we de Wit-Russische gast Wania in ons gezin hebben.
Na wat probleempjes in het begin zoals een ontstoken kaak, bezoek aan de huisarts en tandarts
en na een week ook nog het trekken van een kies
mogen we nu gerust zeggen dat het prima met hem
gaat.
We zijn aardig aan elkaar gewend, hij begrijpt wat
Nederlands, wij nog steeds weinig Russisch, maar
we verstaan elkaar prima.
We merken wel dat het verlangen naar huis en
familie groeit, hij kan soms erg ver weg zijn met zijn gedachten, en als hij dan
zijn moeder weer gesproken heeft is hij weer blij.
Het is prachtig om te zien hoe hij van het eten geniet.
Ook wij genieten dan van hem.
Hij heeft wel moeite met de Hollandse tuintjes en
schuttingen. Als de poort van de buren op slot is dan
klim je er gewoon over en doe je hem open om een bal
te halen. Over een paar weken zal hij weer weg zijn en
we denken dat we hem dan wel zullen missen, want hij
loopt vaak te zingen door het huis.
Groet van Joop en Adriana Goudzwaard
Wat een bijzonder moment was het 8 maart toen wij Dima
mochten verwelkomen in ons gezin. Best lastig in het begin die taal
he. Alles maar met handen en voeten o ja en dan het boek erbij,
waar was dat boek nu weer!
Maar nu na 4 weken handen en voeten werk. Gaan er best al
aardig wat Nederlandse woorden over en weer. Bart moe, Bart
slapen, Bart welterusten!
Eetsmakelijk en dank u wel. Best leuk om te horen hoe snel ze dat leren. Er wordt ook heel wat
af gespeeld over en weer. Het is fijn als we elkaar daar ook nog
mee helpen.
De eerste keer gym was voor Dima ook een hele belevenis. Hij
stond ‘s morgens al met zijn gymkleding over zijn gewone
kleding aan te wachten om naar school te gaan.
Zaterdag zijn wij met onze familie wezen pannenkoeken eten
maar nee geen pannenkoek maar patat met frikandel! moest het
worden. Op de pont varen was ook een hele belevenis op zich
even uit de auto komen? oo nee dat werd toch wel te eng.
En het douche wordt volgens ons steeds lekkerdere want de eerst paar keer stond Dima er nog
geen minuut onder maar nu?? Het is ook echt mooi om te zien dat hij de bijbel al bijna uit heeft
gelezen! Iedere keer moeten we weer een paar bladzijdes overslaan.
Dat is ook waar we het voor doen!!
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Wat momenten uit het gezin….
Sinds 8 maart dit jaar zijn wij niet alleen de ouders van Jeftha (3), Samuël (1), Mirthe (0) en de kleine
die we verwachten in september, maar ook tijdelijk van Wit-Rus Danik (9). En dat hebben we geweten!
Waar andere mensen dit misschien al aan hadden zien komen, moesten wij het zelf nog even ervaren:
het is best een beetje druk. Wij als jonge ouders zijn namelijk redelijk vaak een beetje moe, en onze
energieke Wit-Rus is ab-so-luut niet moe te krijgen! Een heerlijk kind, maar wel eentje met een kleine
gebruiksaanwijzing. Dit is niet een puur succesverhaal, maar wel een verhaal over ups en downs en het
zoeken naar Gods liefde voor deze lieve Wit-Rus die ook zo hard heel veel aandacht nodig heeft.
Danik houdt van aandacht, spelen, rennen en stoeien. Al die dingen die net even lastig te combineren
zijn met luiers verschonen. De oplossing woont gelukkig niet ver weg. Onze buren een paar huizen
verderop hebben zijn vriendje Andrej in huis en onze Wit-Rus is daar van harte welkom. Zo komt het
dat wij nu een soort van co-ouderschap hebben, waarbij Danik (meestal...) bij ons slaapt, ontbijt, dan
met zeer veel frisse tegenzin in de auto (van de buren) stapt op weg naar school en na schooltijd bij
Andrej speelt. Zo rond 20:00 zien wij een moegespeelde Danik weer terug die richting bed vertrekt, op
naar de volgende dag. Natuurlijk vertrekt hij niet naar bed nadat hij eerst: nog wat heeft gedronken,
een appeltje heeft gegeten (in stukjes gesneden graag), laat zien wat hij allemaal heeft gemaakt die dag,
probeert chips/koekjes/nog meer fruit los te peuteren, duidelijk maakt dat hij nog graag op de iPad wil
(wat niet meer mag omdat het al laat is). Daarna zet hij een zeer verongelijkt gezicht op, wat hij weer
even af moet zetten omdat hij anders z'n tanden niet kan poetsen, en daarna vertrekt hij richting bed
met een gangetje waarbij een slak hem achterstevoren nog in zou halen ;). Hangt hij halverwege de trap
nog drie keer ondersteboven waarbij hij 'makaka makaka' roept, komt hij nog een keertje naar beneden
om nog een keer welterusten te zeggen en dan gaat hij toch maar naar boven gaat, waarbij de lamp in
z'n kamer aan moet blijven want hij moet nog even een Donald Duckje lezen. Zo veel energie in zo'n
klein Rusje, het is gewoon knap! En als wij onze Wit-Rus op bed hebben vinden wij onszelf ook
gewoon knap ;).
Danik lijkt wel gewoon net een echte 9-jarige, inclusief voorkeuren voor pizza, patat, poffertjes en
pannenkoeken. Een heerlijk eigenwijs Rusje wat niet zittend wil plassen. (Tip: sinds hij van ons daarna
zelf het toilet schoon mag/moet maken doet hij het wel :). Een Rusje dat ons bijna voor de gek
gehouden had omdat hij deed alsof hij 's ochtends ziek was, maar hij had gewoon geen zin in school...
Een Rusje die als hij ergens enthousiast over is zo blij kijkt met dat koppie dat je er zelf ook acuut blij
van wordt. En een Rusje dat volledig ontaalvaardig is, dus wat hij ons probeert duidelijk te maken op
Google Translate, geen idee... één keer is het gelukt, toen had hij het woord 'billen' gespeld, en daarna
had hij nog een uur lol... en wij natuurlijk ook!
Onze buren waar Danik heerlijk kan spelen klinken ideaal en ze zijn het ook, bij deze nogmaals
hartelijk dank :)! Ook aan Brianne en Sylvia die nu niet één, maar twee Rusjes allemaal moeilijke
woorden moeten leren, zoals snotneus, mafkees, en de rest mag u zelf invullen...
Kortom: ups en downs, want het is net een gewoon kind... Wij redden het wel, met als belangrijkste
kracht&drijfveer die van God, die ons elke dag laat zien dat Hij ons heeft liefgehad en ons als opdracht
heeft gegeven om anderen lief te hebben. Met zo'n voedingsbodem wordt het zelfs voor vermoeide
jonge ouders met een Zeer Energiek Wit-Rusje een prachtige, leerzame en verrijkende tijd.
Aart en Gerjanne Oudendorp
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Een middagje helpen…
……bij onze russen!
Wat mooi om te zien dat onze russen het evangelie te zien en te horen krijgen! Nadat we de film
van de inneming van Jericho hadden gezien. Gingen we een bazuin maken van papier en…..
behangplaksel.
Wat een gezichten en kreten wat was dat???? Snot ??? Ze vonden de glow wel erg vies. Maar na
een beetje voor doen gingen de meeste toch aan de gang.
Het was toch wel erg vies om dit met je handen te doen. Na wat gegriezel en gegiegel zijn de
bazuinen toch nog klaar gekomen.
Maar toen ja nog best veel tijd over en dan ……een nieuw recept. Neem 5 russen en 10 handen
en 10 voeten en het spel twister!!! En je krijgt leuke plaatjes en veel spierpijn (denk ik) want vol
houders zijn die russen wel.
Hoe ze ook lagen of zaten daar bleven ze! Echt knap. Want ze moesten iedere keer weer uit de
knoop gehaald worden voor de volgende ronde!
Het was al met al een gezellige en geslaagde middag!
Ina Hardeman

Kotleta pokrestyansky
4 RIBKARBONADEN
200 GRAM CHAMPIGNONS, in plakjes
1 DECILITER SHERRY
1 DECILITER BOUILLON
1/2 EETLEPEL MAIZENA
2 TEENTJES KNOFLOOK, gesnipperd
50 GRAM BOTER
Roerbak de champignons en de knoflook gedurende 5 minuten in de
helft van de boter. Voeg de sherry en de bouillon toe en peper en
zout naar smaak. Roer de maïzena los met wat water en verhit dit, al
roerend, tot de saus dikker wordt. Bak intussen, in de rest van de
boter, de karbonades bruin aan beide kanten. Schep de saus erover
en laat de karbonades 20 minuten stoven op een laag vuurtje.
"Kotleta pokrestyanski" betekent karbonade met paddenstoelen.
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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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