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Contactpersonen 

Hardlopen, Ouwehand en nog 
veel meer 

De sponsorloop is achter de rug, de kinderen hebben gek 
kunnen doen in RavotAapia en de paasdagen staan alweer 
voor de deur. Ook de komende week is het de week van de 
afscheidsdienst, waar we met z’n allen terug kunnen kijken op 
nu al een super geslaagd project. 

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 Prinsenweg 104, 0318-471106 
Rob Hortensius Oranjestraat 6, 0318-471085 
 

21-4 2e Paasdag (geen school) 

25-4 Afscheidsfeest 17:30-21:00u 

27-4 Afscheidsdienst 18:00u 

28-4 11:00u Bagage inleveren 

3-5 Plantjesmarkt Kees 
Stipplein. Opbrengst voor 
Stichting Tsjernobyl 
Kinderen Elst 

04-6 Gastouderavond, 20:00u 
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 Graag even uw aandacht 

 Hallo allemaal, 
 
Als jullie dit lezen zijn de kinderen al 6 weken in Elst. Dus het wordt echt aftellen. 
Daarom een paar mededelingen wat betreft het afscheid. 
De kinderen hebben op D.V. vrijdagavond 25 april hun afscheidsavond met alle gastgezinnen en 
medewerkers. 
Op D.V. zondag 27 april is er ’s avonds om 18.00 uur een afscheidsdienst in de  
PKN kerk aan de Rijksstraatweg 24  in Elst. 
Er is oppas in het gebouw Pniël, achter de kerk, voor de allerkleinsten. 
We hopen dat we met veel mensen deze dienst mogen bijwonen. Er is ook een Wit-Russische tolk 
aanwezig. 
Na afloop is het in de grote zaal van het Pniël mogelijk om de kinderen, hun juffen en tolk een fijne 
en veilige terugreis toe te wensen. 
Op D.V. maandagmiddag 28 april vertrekken zij vanaf het Visnet weer naar Belarus. 
Het vertrek zal om 13.00 of 14.00 uur zijn. De exacte tijd is op dit moment nog niet bekend, maar 
komt in het volgende Tsjernelsje. 
Wij hopen dat zij, net als bij aankomst, nu ook weer uitgezwaaid worden door  
vele belangstellenden. 
 
Wij wensen iedereen een goed en gezegend Paasfeest! 
 
 
Vriendelijk groeten, 
 
de activiteitencommissie. 

Van de werkgroep 
 

Zaterdag 3 mei is er op het Kees Stipplein in Veenendaal een geranium- en plantjesmarkt. Deze zal 
zijn van 09:00 t/m 16:00 uur. 
 
Net als in het verleden zal hier ook de werkgroep van Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst een kraam 
gaan bemannen. Dit zal de kraam zijn die oorspronkelijk gereserveerd stond voor Wouter en Sari 
van Schaik. De gehele opbrengst zal ten goede komen aan de stichting.  
 
Langs deze weg alvast onze hartelijke dank aan Wouter en Sari voor deze hulpactie. 
 
Handelskwekerij Tabakshof 
Wouter en Sari van Schaik 
Veenendaalsestraatweg 37, Elst 
0318-471951/06-23484118 
 
Verkoop donderdag, vrijdag en zaterdag 
09:00 – 18:00 uur. 
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Spetter, Spieter, Spater  
 

We gaan zwemmen 
 
Eindelijk is het dan 12 uur dat we bij het BesteGoed moeten zijn. 
Hoorde namelijk van sommige ouders, dat de meeste al om 9 uur startklaar zaten om te gaan 
Plawatten. Maar ja ze moesten even wachten, en wat duurt wachten dan lang. 
 
Eenmaal in het zwembad waren ze niet meer te houden. 
Eerst allemaal zwembandjes om, maar die waren snel verdwenen door sommige. 
Alle kinderen hebben lekker gespeeld.  
Ook Ruud, Albert, Yulia, Raisa, Wilma, Chris. Hebben lekker gespeeld !  
Clasina, Koos, Nathasja, Marjon. Hebben pootje gebaad en foto`s gemaakt. 
De Hollandse kinderen mochten in het diepe zwemmen wat erg koud was. 
Na een uurtje heerlijk ons uitgeleefd te hebben, (he Albert). Moesten we het water uit. 
Nadat iedereen weer was aangekleed, kregen we een overheerlijke krentenbol en gingen we weer 
huiswaarts. Het was weer een zeer gezellig uurtje. Moe maar voldaan werden de kinderen weer 
opgehaald. 
 
Marjon. 
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Ksenia bij de familie Innemee. 
 
Volgens Noah:     
Ze is lief, ze is grappig, ze is erg druk, ze is ongeduldig, ze is creatief.  

 
Ksenia heeft een eigen bed maar die gebruikt ze niet. Ze 
slaapt bij Noah in bed. Ze gaan erg laat slapen als het aan 
hun ligt. Ze zijn dan namelijk nog heel druk aan het 
knutselen of aan het lezen of ze doen een spelletje. Wij 
vinden het om 21.00 uur wel welletjes geweest. Noah 
begrijpt dat ze dan moet gaan slapen maar Ksenia doet net 

alsof ze het niet begrijpt. Als je een beetje boos tegen haar 
praat begrijpt ze het beter. Dus dat doen we dan ook maar elke avond om 21.00 uur. Dan zetten 
we een zware stem op en geven haar een dikke kus. “ Lekker slapen, lief meisje”. Dat werkt.  
  
Volgens(Tom:((

                             
Kon ze beter in Rusland blijven. (letterlijke vertaling). Hij 
vindt haar druk, ze luistert niet als hij“ nein, nein, nein 
Ksenia” zegt, en ook niet naar stoo stoo .Dat klopt, ze gaat 
haar eigen gang. Ze doet wat ze zelf wil en luistert zeker 
niet naar Tom. En Noah speelt nu met Ksenia en nu is hij 
dus zijn maatje kwijt. Lastig hoor. Maar hij heeft intussen 
wel een nieuwe vriend gemaakt, hij heeft het probleem zelf 

al een beetje opgelost gelukkig. 
((

(
Volgens(Siebe:((
(
De eerste week was het niet zo leuk voor Siebe. Hij was 
BOOS. Ging in de winkel op de grond liggen (zomaar) 
ging in de keuken op de grond liggen (zomaar) en op de 
stoep ging hij op de grond liggen (ook zomaar) Of hij 
verzette gewoon geen stap meer. We hebben even een 
gesprekje gevoerd. Siebe weet nu dat ze hier even blijft en 
als ze beter is gaat ze weer in die bus, terug naar Rusland. 

Dat had ik beter een week eerder kunnen vertellen….. 
En nu…… wil hij niet meer dat die bus komt. Ze mag blijven. 
!!
!!
 

Wat momenten uit het gezin…. 
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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 
 

Volgens Jaap: 
Hij zal vast vertellen dat ze altijd vrolijk is, gezellig is, lief is, dat ze 
geniet van alles. En dat is ook zeker waar. Maar wat hij niet zal vertellen 
is dat ze een speciaal plekje in zijn hart heeft. Want hij trekt haar voor. 
Onze kinderen mogen niet met de skeelers de houten trap op lopen. 
Ksenia mag dat natuurlijk ook niet maar daar lacht hij om. 
Noah mag niet met stift op haar nachtkastje tekenen. Ksenia natuurlijk 
ook niet. Maar ach, dat schuurt hij wel weer een keer. 
Grote lijmvlek in het kleed? Bij de IKEA hebben ze hele mooie nieuwe. 
Moet Ksenia aangesproken worden? Ehm….mama Esther mag dat doen. 
Hij vindt haar dus blijkbaar helemaal geweldig. En dat is wederzijds. 
 
 

 
 
Volgens Esther:((

Alles is al gezegd. Ik ga haar zeker missen. Ik heb erg van 
haar genoten. We zullen er aan moeten wennen als ze er 
niet meer is. Maar het is ook wel weer goed zo.  
 
 
 
 
 

 
Groetjes van ons allemaal. 
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 Ouwehands Dierenpark 

Dinsdag 15 april, leuk!! Vandaag staat er een dagje Ouwehand op het programma. We zullen 
eens kijken wie we kunnen laten lachen de dieren of ‘’onze’ rusjes?! 
Om kwart voor tien verzamelen we bij school en tegen tienen gaan we richting Rhenen. Daar 
komen we allemaal heelhuids aan, alleen zijn er een aantal wat bleker/misselijker want die 
hebben bij Albert in de auto gezeten en je wil niet weten hoe die rotondes neemt . 
Na alle koppen geteld te hebben gaan we naar de ingang van het park. Voor de ingang is een hele 
grote vijver waar ook grote vissen in zwemmen die je zelfs met de hand aan kan raken, wat dan 
ook door onze rusjes gedaan wordt. Dan hoor je ook nog een paar kreten, want ze zien allemaal 
muntstukjes op de bodem liggen en dat trekt de aandacht. Nadat we hebben uitgelegd hoe dat 
komt, wil Juf Raisa ook een wens doen en gooit een muntstukje in het water. (ben benieuwd wat 
ze gewenst hebt) 
Door de kassa en dan mogen we dan eindelijk naar binnen. Meteen staat daar al een bord, waar je 
je hoofd door moet steken om te laten zien dat je echt op een aap lijkt en dat wordt dan ook 
meteen door de kinderen gedaan. De hoofden worden door het bord gestoken en Albert maar 
foto’s maken. 
Dan zijn de giraffen aan de beurt, vandaag staan ze binnen. We moeten wel op een afstand 
blijven, want het baby girafje moet nog een beetje rust hebben. Na vele oohs en aahs gaan we 
naar de tijgers en zebra’s. Ze vinden het geweldig allemaal en de kreten vliegen door de lucht en 
allemaal woorden natuurlijk die wij niet echt verstaan, tja mijn Russisch is ook niet meer wat het 
geweest is dan jaaaa, daar zijn klimtoestellen en water, wat is er leuker om met water te spelen. 
Maar we houden ze in toom, want het is nog vroeg op de dag en koud en we willen geen zieken. 
Ze mogen dan ook alleen even over de brug lopen en via een aantal plateau’s weer terug op de 
kant komen, wat voor enige wel heel erg spannend is, omdat ze denken  niet zulke grote sprongen 
aan te kunnen, maar met hulp van Clasina komt uiteindelijk iedereen droog aan de overkant. 
Dan de leeuwen, die vinden ze echt geweldig. Meteen willen een aantal kinderen met die leeuwen 
op de foto, maar nu moeten er toch een aantal naar de wc en we proberen ze dan maar allemaal 
hun blaas te laten legen. Maar dit gaat helaas niet, want het luchtafvoersysteem (wel handig in 
een wc, toch?) in die wc’s zijn kapot dus mogen we geen gebruik maken van die wc’s, afknijpen 
dan maar, we komen wel weer andere wc’s tegen, hopen we. Via het aquarium komen we bij de 
aapjes. Blijft altijd weer leuk om naar die beetjes te kijken, er wordt dan ook veel afgelachen. Hé 
een restaurant daar zullen ze wel wc’s hebben, jaa gelukkig kunnen we die even gaan bezoeken. 
Als we binnen komen schrikken ze eerst, want daar ligt zomaar een krokodil of ze te wachten, 
gelukkig is hij nep en na een diepe zucht wordt dan eindelijk die wc bezocht. Nu weer even 
koppen tellen en op na de olifanten dan maar.  Na we hebben gekeken hoe een olifant naar de 
pedicure gaat gaan we de ijsberen nog even bekijken. Wel hilarisch hoor zo’n ijsbeer. Hij is met 
een bal aan het spelen en is heen en weer aan het zwemmen en aan het duiken, af en toe komt hij 
recht op de kinderen af, wat dan weer hilarische tafereeltjes geeft. Maar dan wordt er een ijsbeer 
ontdekt op de kant die opgezet is (plastic) en daar moeten natuurlijk foto’s van worden gemaakt. 
We maken van deze gelegenheid snel gebruik om een groepsfoto te maken, want de zon komt net 
een beetje door, waardoor alles wat vriendelijker oogt.  
Nu snel via de zeeleeuwen naar RavotAapia, om daar heerlijke patat met frikandel te gaan eten. 
Heerlijk na zo’n wandeling. We moeten nog wel even in toom houden, want vanaf ong. half drie 
mogen ze daar vast spelen. En weet je wel hoe moeilijk dat is als je van alles ziet staan en je mag 
er niet op spelen?! Nou reken maar dat dát niet makkelijk is voor kinderen.  
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Gelukkig hebben de volwassenen daar iets minder moeite mee, maar ja er is er ééntje bij die daar 
een beetje van af wijkt, maar die vermaakt zich vooralsnog prima met twee patatjes in zijn neus 
en een hele frikandel in zijn mond! ;-/ 
Zo, onze magen zijn weer gevuld, op naar het volgende rondje. Daar zijn de kleine aapjes 
tsjonge jonge wat zijn dat toch leuke dieren. Ze zijn elkaar lekker aan het vlooien, andere aapjes 
proberen weer wat water te drinken, waarbij ze bijna in het water vallen en nog veel meer leuke 
en grappige dingen doen ze. Maar we moeten gauw verder anders hebben we niet alles gezien 
voordat de show begint. Naar de gorilla’s dan maar. De gorilla’s hebben een heel mooi nieuw 
verblijf en als je binnen komt kan je via een hoop klimwerk naar boven klimmen en via allemaal 
brugjes, touwladders en nog meer van die apenstaaltjes kan je naar de overkant klimmen om 
vervolgend met een hele lange glijbaan weer met beide benen op de begane grond te komen. 
Helaas is deze glijbaan alleen voor de kinderen en mogen de volwassenen hem niets eens even 
uitproberen. ;-( 
Als iedereen beneden is worden de gorilla’s goed bekeken en er was er één die meende dat ze 
een bh aan moesten, want die mannetjes gorilla’s …………. 
Via de ‘’witte’’ tijgers gaan we naar de slangen, waar vooral de jufs heerlijk griezelen. Ook zijn 
er schilpadden te zien/aaien en nog vele andere reptielen, maar het is vooral warm daarbinnen. 
Dus als we aan het einde dan ook naar buiten kunnen, vinden ze dat helemaal niet erg. Buiten 
aangekomen staat daar een grote papegaai waar je heerlijk mee kan ‘’vliegen’’ Dat word dan ook 
veel gedaan. Er wordt veel geschreeuwd en gelachen en tussendoor natuurlijk nog even toilet 
bezoek gepleegd. Totdat Mieke en Clasina de cadeautjes hebben gekocht in het winkeltje, dan is 
het ook hoog tijd om naar de zeeleeuwenshow te gaan want die begint om twee uur, dus moeten 
we bijna rennen. En dan die show, vele uithalen van ooohhh en aahhhh en mooiiiii en dobre, 
goeoeoedd etc, vliegen door de lucht en het is ze echt te zien dat ze ervan genieten. Na dit 
spektakel lopen we naar buiten waar nu de volle zon schijnt, jammer maar wij gaan nu naar 
binnen, want we gaan naar ravot apiaaaaaa!!!!!!! 
Eerst nog even met z’n allen in de Kolodne-express (het treintje). In elke trein één volwassene 
aangevuld met kinderen. Daar gaan we dan. Je moet natuurlijk niet al te ver met je hoofd over 
de rand kijken, want dan kan het wel eens zijn dat je je pet verliest. Nou we waren nog geen 
twintig meter weg of daar ging er al eentje. (Gelukkig hebben we hem later terug gevonden) 
Na een heerlijk tochtje over de kamelen heen en door RavotAapia komen we aan. Nu is het wel 
moeilijker om ze allemaal bij de verzamel plek te krijgen, maar het lukt wel. Allemaal de 
schoenen en jas uit, (sommige ook de sokken, dat schijnt iets engs te zijn of zo) en dan mogen ze  
ook helemaal los gaan. Nou…. Helemaal is wat te overdreven, want je moet natuurlijk niet in 
het water gaan liggen, want dat is niet helemaal de bedoeling. Maar…. Wat wil het geval….. Je 
raad het al, ja hoor binnen 10 minuten ging de eerste al kopje onder zo ongeveer. Broek nat, 
sokken nat, hemd nat, T-shirt nat en…..onderbroek nat. Tja dat wordt een probleem ;-/ zo naakt 
gaan lopen kan natuurlijk niet (haha) hup even een handdoek omslaan en maar wachten totdat 
Clasina met de handdroger in de wc je onderbroek droog hebt, voordat je weer verder kan 
spelen. En dan nog, in je onderbroek en jas is het toch wel apart hoor om zo ‘’over straat’’ te 
gaan. (wij hadden ondertussen veel lol natuurlijk ) 
Snel daarna komen de volgende natte sokken binnen. Dan worden ook de broeken omgekruld. 
Om te gaan pootje baden in het water. Na veel njet’s krijgen ze door dat dát dus niet de 
bedoeling is en zijn er geen verdere natte pakken gekomen. Dan is daar ook nog een hele lange 
en hoge glijbaan, levensgevaarlijk dat ding. 
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De kinderen worden echt gelanceerd en na een hoop pijnlijke, maar wel lachende gezichten wordt 
die dan toch niet meer zo intensief gebruikt. Tussendoor komt er nog eentje om zijn teen 
vakkundig te laten bepleisteren door zuster Mieke, om vervolgens na wat aanmoediging toch maar 
weer te gaan spelen. Als ze een klein uurtje heerlijk geklommen en geklauterd hebben wordt het 
tijd voor een ijsje. Nou dat gaat er wel in hoor, genieten doen ze. Alleen he, wat is dat toch voor 
geluid/geschreeuw elke keer uit die hoek van ‘’die buitenlanders’’. Nou…… ik zal het je vertellen, 
er is er eentje bij die vreselijk gek aan het doen is, (om onze rusjes te vermaken natuurlijk) Dat er 
van alle kanten mensen komen kijken wat er nou toch allemaal aan de hand is. Nou niks hoor, 
alleen Albert heeft weer eens een ……jtsa hoe zal ik het noemen… 
Alles op? Ja? OK dan gaan we richting de uitgang. Nog even een lekker spekkie en een cadeautje 
plus even wachten op de jufs en de tolk (want die mogen nog even wat leuks uitzoeken) en dan 
moe maar voldaan terug naar Elst. Wat een heerlijke dag hebben ze gehad. 
Om 17. 00uur komen de (meeste) auto’s dan ook aan bij Het Bestegoed met vermoeide rusjes. Wat 
zullen ze lekker geslapen hebben. Al met al was het weer een zeer geslaagd uitje. 
 
Veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, 
 
Gretha 
 
 
Ps. een fotocollage volgt in het volgende Tsjernelsje. 
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Rus salatasi Russische salade 

- 4 gekookte aardappelen  
- 3 gekookte wortels  
- 2 augurken  
- 150 gram doperwten  
- 200 gram tonijn  
- 300 ml mayonaise (mayonaise met een laag vetpercentage geniet de 
voorkeur!)   
 
Decoratie (optioneel):  
- 2 hardgekookte eieren 
- 6 snoeptomaten 

 
Snijd de wortels eerst in stukjes voordat je deze aan de kook brengt 
De aardappelen kunnen uiteraard direct gekookt worden. Deze 
dienen alle na het koken gesneden te worden.  Snijd de augurken 
(niet koken!) ook in kleine blokjes. Neem nu een schaal. Voeg hier 
de aardappelen, wortels, augurken en de doperwten er aan toe. Roer 
het een klein beetje zodat alles gemengd wordt. Prak eerst wat 
tonijn En voeg deze vervolgens toe.  Voeg tot slot de mayonaise 
toe. Snijd de eieren in plakken. Decoreer de salade met eieren en 
snoeptomaten. 

Wat een gezellige drukte was het donderdag 10 april voor het BesteGoed. 
Daar werd de sponsorloop gehouden voor onze russen. 
Maar ik weet zeker dat ze zelf het meeste en hardste gelopen hebben. 
Met zij steken en al!! Wat een doorzetters!! 
Onze eigen kinderen konden er ook wat van. Ieder half uur kwamen er weer nieuwe groepen. En 
met groep 3 en 4 liepen onze russen zelf ook mee. 
Groep 5,6,7 en 8 werden door de russen bestempeld, het was de bedoeling voor ieder rondje 1 
stempel maar of dat goed vertaald was….. ??? 
De meeste kinderen herkende je op het laatst niet meer van de vele stempels. 
Na het vele rennen konden de kinderen geniet van een beker drinken en een appel. 
Rond drie uur werd bij de school de cheque overhandigd aan de werk groep.  
Wat een bedrag !!! € 3000,00  
Iedereen die daar aan mee heeft geholpen op welke manier dan ook  
                                      

 BEDANKT!!! 

Sponsorloop 
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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 


