
AGENDA: 
- 7 januari 

Aankomst van de werkgroep met 
de kinderen 

- 9 januari, 12:30u-14:10u 
Rondleiding door Elst 

- 19 januari, 12:30u-17:30u 
Schatkids 

HET	
TSJERNELSJE	
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Contactpersonen: 

Koos van Baalen 0318-552516 
Mieke Pitlo 0318-472557 
Ruud Geers 0318-471916 
Marijn van Ledden 06-19220448 
Ina van Laar  
Esther Boogaard  
Gretha van 
Wolfswinkel 

0318-471106 

	

Een nieuw project is weer na een 
lange voorbereiding van start 
gegaan. 
Middels het inmiddels bekende 
“Tsjernelsje”  willen we jullie als 
lezers weer op de hoogte houden 
van alles rondom dit project! 
 
We wensen jullie dan ook 
ontzettend veel leesplezier toe! 



	
Hoe	komen	we	aan	de	naam	Tsjernelsje?	
	

Voor	de	lezers	die	dit	jaar	het	Tsjernelsje	

voor	het	eerst	zien:	de	naam	Tsjernelsje	is	

bedacht	door	Marike	Noorlander.	

Tsjernelsje	is	een	samenvoeging	van	

Tsjernobyl	en	Elst.		

U	mist	dan	uiteraard	de	T	in	TsjernelsTje,	
maar	als	u	dit	woord	uitspreekt	zult	u	al	

snel	tot	de	ontdekking	komen	dat	

Tsjernelsje	veel	lekkerder	in	de	mond	ligt.	

	

Achtergrond	informatie.	
Met	name	voor	de	jongere	lezers	van	het	

‘Tsjernelsje’,	geven	we	wat	

achtergrondinformatie	over	de	ramp	met	

de	kernreactor	van	Tsjernobyl	in	1986.		

Op	26	april	1986	ontplofte	in	de	Oekraïense	

plaats	Tsjernobyl	één	van	de	vier	

kernreactoren.		

Een	enorme	radioactieve	wolk	dreef	naar	

het	noordoosten,	het	zuiden	van	Wit-

Rusland	in.		

Daar	landde	70%	van	de	radioactiviteit.		

Dit	gebeurde	op	kunstmatige	wijze.	Omdat	

de	radioactieve	wolk	richting	Moskou	dreef,	

besloten	de	Russische	autoriteiten	de	

radioactiviteit	op	een	relatief	dunbevolkt	

gebied	te	laten	neer	komen.	Men	stuurde	

vliegtuigen	de	lucht	in,	die	boven	de	

radioactieve	wolk	vloeistof	loosden.	Zo	

landde	de	radioactieve	wolk	voordat	het	

Moskou	had	bedreigd.			

Het	gevolg	hiervan	was	(en	is)	dat	ruim	

20%	van	Wit-Rusland	besmet	was.	In	dit	

gebied	woonden	toentertijd	ongeveer	twee	

miljoen	mensen.		

Pas	vijf	jaar	later	werden	deze	mensen	op	

de	hoogte	gesteld	over	wat	er	

daadwerkelijk	in	hun	gebied	aan	de	hand	

was.	Alsnog	werden	toen	43	dorpen	

geëvacueerd.	Door	de	slechte	economische	

situatie	in	Wit-Rusland	worden	de	

inwoners	gedwongen	om	het	besmette	

voedsel	van	eigen	bodem	te	eten.		

Dit	heeft	enorme	gevolgen.	Het	aantal	

mensen	dat	overleden	is	aan	

schildklierkanker	is	groot.		

Bovendien	lijden	vele	mensen	aan	maag-	en	

darmklachten.	Ook	problemen	als	

bloedarmoede	

en	hoofdpijn	

zijn	

toegenomen.		

De	foto	laat	de	

ravage	zien	die	

de	ontploffing	

aanrichtte.		

	

Geschiedenis	Tsjernobylramp	
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Voorstellen	
	
Net	als	drie	jaar	geleden	zijn	ook	wij	voor	
dit	project	benaderd	om	het	Tsjernelsje	
vorm	te	gaan	geven.	Wie	zijn	jullie	dan	
horen	we	sommigen	denken.		
Ronald	en	Rianne	Bootsman,	inmiddels	
woonachtig	in	ons	geboortedorp	Elst.	Dit	
doen	we	op	een	plek	waar	we	beide	op	
school	hebben	mogen	zitten,	namelijk	in	het	
net	gebouwde	project	“de	Oranjehof”.		
Samen	met	onze	dochter	Maud,	3,5	jaar,	en	
onze	zoon	Juup,	8	maanden,	genieten	wij	
erg	van	de	omgeving	en	onze	familie	die	in	
deze	buurt	woonachtig	is.		
	
Rianne	werkt	bij	de	grootste	
vuurwerkgroothandel	van	Nederland	GBV-
Weco	Vuurwerk	B.V.	als	
verkoopbinnendienst	medewerkster.	En	
Ronald	als	paramedisch	fitnesstrainer	bij	
Fysiofit	Amerongen	en	als	administratief	
medewerker	bij	MLR	Rhenen	B.V.	
	
Het	project	staat	in	onze	ogen	in	het	teken	
van	naastenliefde.		Iets	wat	onze	Vader	ons	
elke	dag	weer	duidelijk	maakt,	je	naaste	lief		
hebben	als	jezelf!	Laten	we	daarom	onze	
Vader	dankbaar	zijn	dat	deze	kinderen	in	
ons	midden	mogen	zijn	en	ze	daarom	met	
open	armen	ontvangen!	En	bidden	dat	ook	
dit	project	weer	een	geslaagd	project	mag	
worden.	

	
Nu	kunnen	wij	
niet	alleen	de	
volgende	
edities	gaan	
vullen	en	
vragen	wij	
jullie	
medewerking	
hiervoor.	
Hierbij	gelijk	
een	oproep,	
want	ook	deze	
nieuwsbrief	
wordt	door	
mensen	buiten	Elst	gelezen	en	dus	ook	door	
mensen	die	minimaal	van	het	project	mee	
kunnen	maken.	Voor	hen	en	voor	ons	allen	
is	het	dus	super	om	zoveel	mogelijk	
verhalen	met	elkaar	te	delen.	Dit	kan	over	
een	activiteit	die	jullie	als	gastgezin	hebben	
gedaan,	of	met	wat	voor	verhalen	jullie	
“gast”		thuis	komt	van	school,	of	gewoon	
jullie	bevinden	tijdens	het	project	als	
omstander	of	vrijwilliger	van	een	activiteit.		
	
Namens	ons,	veel	leesplezier	en	we	zien	
jullie	bijdrage	graag	tegemoet.	
	
Liefs	Ronald	&	Rianne
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Reisverslag:	
	
Maandag	2	januari.	
Eindelijk	is	het	dan	zover!	Na	maanden	van	
intensieve	voorbereidingen	gaat	project	
2017	van	start.	Om	8:30u	hebben	alle	
werkgroep	leden	zich	verzameld	op	
Prinsenweg	52.	Na	een	stukje	uit	Gods	
woord	gelezen	te	hebben	en	een	gebed	
stappen	Ruud,	Mieke	en	Marijn	in	de	auto	
om	door	Goof	weggebracht	te	worden	naar	
Onstwedde.	Hier	gaan	we	even	op	de	koffie	
bij	ds.	Noorlander,	hier	vertrekken	we	om	
11:45u,	om	12:00u	aan	te	komen	bij	
d’Ekkelkaamp.	Hier	staat	de	bus	klaar	en	
laden	we	onze	bagage	in	de	bus.	Daarna	is	
het	wachten	op	de	kinderen	die	wij	mee	
gaan	terug	brengen	naar	de	dorpen	
Charomsk	en	Olpen	in	Wit-Rusland.	Als	
iedereen	is	gearriveerd	wordt	er	een	gebed	
gedaan	voor	de	reis	en	zijn	er	nog	wat	
huishoudelijke	mededelingen.	Daarna	
nemen	de	gastouders	afscheid	van	hun	
gastkind	en	stappen	we	allemaal	in	de	bus	
om	klokslag	13:15u	te	vertrekken	naar	Wit-
Rusland.	
In	de	bus	krijgen	alle	kinderen	een	plaatsje	
aangewezen.	In	de	bus	wisselen	de	
werkgroep	leden	allerlei	informatie	uit	aan	
elkaar.	Hier	krijgen	we	één	vervelende	
mededeling,	koffiezetapparaat	doet	het	
niet!	Dus	geen	koffie	of	thee	deze	reis!	
Om	15:30u	hebben	we	onze	eerste	
toiletpauze	dit	is	vlakbij	het	plaatsje	
Landwedel	op	de	Duitse	autobahn	27.	Hier	
nemen	we	14	bekers	warm	water	mee	uit	
de	shop	(want	de	koffie	is	te	duur)	om	in	de	
bus	koffie	of	te	thee	te	serveren.	
Na	de	eerste	stop	komen	we	in	een	lange	
file	terecht	net	voor	Hannover.	En	als	we	
deze	net	achter	de	rug	hebben	gaat	het	heel	

erg	sneeuwen,	het	is	gelukkig	nog	natte	
sneeuw!	Inmiddels	zijn	we	weer	een	paar	
uur	verder	en	er	zijn	kinderen	die	weer	
graag	naar	een	toilet	willen,	dus	op	zoek	
naar	een	geschikte	plaats!	
Om	18:45u	is	het	zover,	iedereen	mag	weer	
naar	het	toilet.	Als	iedereen	weer	zit	wordt	
er	voor	de	kinderen	een	dvd	van	Tom	en	
Jerry	aangezet.	
Het	is	19:30u	de	eerste	kinderen	beginnen	
te	dommelen,	Albertine	en	Janny	gaan	reis	
tabletten	uitdelen	aan	de	kinderen.	
Om	20:00u	slapen	de	eerste	kinderen	al.	
Het	is	21:40u	nog	13km	dan	zijn	we	bij	de	
grens	met	Polen,	hier	hebben	we	onze	
laatste	toiletpauze	voor	deze	dag.	Om	
22:30u	rijden	we	weer	verder	nadat	we	
getankt	hebben.	Op	naar	Warschau!	We	
kunnen	terug	kijken	op	een	gezegende	
eerste	dag.	
	
Dinsdag	3	januari.	
De	nacht	verloopt	rustig,	een	enkele	korte	
stop	en	na	wat	korte	haze	slaapjes	komen	
we	om	4:00u	in	Warschau	aan,	hier	stapt	bij	
station	West	de	Poolse	chauffeur	uit.	Hij	
gaat	naar	huis	en	wij	zullen	hem	vrijdag	
weer	ophalen.	
We	rijden	nu	met	Bert	verder	en	om	4:15u	
komen	we	bij	een	Shell	tankstation	aan	hier	
stapt	Robert	in.	Ook	hier	is	er	een	korte	
pauze	en	gaan	we	rond	4:30u	richting	
Terespol	de	grens	met	Wit-Rusland.	
Om	5:00u	komen	we	door	Debe	Wielkie	en	
zijn	we	dus	vlakbij	Maria	en	Gustav!	
Eindelijk,	de	grens	komt	in	zicht!	Aan	
Poolse	zijde	komen	we	aan	om	8:00u	hier	
worden	de	paspoorten	van	iedereen	
gecontroleerd	door	een	Poolse	beambte	dit	
duurt	niet	erg	lang,	met	twintig	minuten	
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mogen	we	verder.	Nu	komen	we	in	een	
stukje	niemandsland.	Op	de	brug	komen	we	
de	eerste	grenspost	tegen,	hier	komt	een	
bewaker	onze	paspoorten	controleren.	Dit	
wordt	goed	gekeurd	en	mogen	verder	
rijden.	Als	we	ongeveer	100m	verder	zijn	
moeten	we	weer	stoppen	bij	de	volgende	
grenspost.	
Hier	komt	een	bewaker	de	bus	in	en	neemt	
onze	paspoorten	en	formulieren	mee.	
Nu	is	het	wachten,	het	is	8:30u!	Dit	duurt	
een	half	uur	we	mogen	verder.	Maar	we	
hebben	hier	twee	uur	tijdsverschil,	dus	is	
het	nu	al	11:00u!	
Weer	50m	verder,	hier	moet	Robert	zijn	
papieren	laten	controleren,	ook	deze	zijn	in	
orde.	
Inmiddels	heeft	Robert	het	
koffiezetapparaat	gerepareerd,	dus	krijgen	
we	eindelijk	koffie!	
Net	over	de	grens	staat	Ludmilla	op	ons	te	
wachten,	het	is	een	hartelijk	weerzien!	
Het	is	13:00u,	we	gaan	nog	even	tanken	en	
een	toiletpauze	houden.	Dit	is	de	laatste	
stop	voor	aankomst	in	Charomsk.	We	
komen	door	bekende	plaatsen	o.a.	Pinsk	en	
Stolin.	Om	16:00u	komen	we	aan	in	
Charomsk,	hier	volgt	Onstwedde	een	eigen	
programma	en	gaan	wij	met	Sascha	naar	
Korotichy,	als	we	onderweg	hier	naar	toe	
zijn	komen	we	door	Ol’Shany	(project	
2007),	hier	komen	we	om	ongeveer	17:00u.	
De	juffen	die	met	ons	mee	zullen	gaan	
komen	ons	tegemoet	lopen,	het	is	een	
hartelijk	welkom,	we	hebben	er	gelijk	een	
klik	mee!	Bij	de	school	staan	alle	moeders	
van	de	kinderen	en	moeten	we	zoals	
gebruikelijk	van	het	brood	met	zout	eten.	
We	krijgen	een	rondleiding	door	de	school	
en	daarna	gaan	we	met	elkaar	eten.	De	
moeders	hebben	erg	hun	best	gedaan	en	het	
smaakt	heerlijk!	Ook	de	directeur	van	deze	
school	is	aanwezig.	Nadat	we	het	eten	op	
hebben	stappen	we	weer	in	de	auto	en	gaan	
we	naar	onze	logeer	adressen.	Bij	de	ouders	
van	Liosha	slapen	Mieke	en	Ludmilla	en	bij	
de	ouders	van	Sasha	slapen	Ruud	en	Marijn.	
Ook	deze	dag	is	weer	voorbij	gevlogen!	
Maar	ook	deze	dag	hebben	we	Gods	
nabijheid	mogen	ervaren,	Hij	waakt	over	
ons.	
	

Woensdag	4	januari.	
Deze	morgen	staan	Ruud	en	ik	om	8:00u	op.	
We	nemen	even	een	douche	en	krijgen	
ontbijt.	En	om	9:30u	worden	we	op	school	
verwacht.	Hier	vandaan	gaan	we	naar	
Mochul	om	daar	de	school	en	ouders	met	de	
kinderen	te	bezoeken.	Als	we	hier	
aankomen	staan	er	twee	kinderen	met	de	
directeur	(dit	is	een	vrouw)	van	deze	school	
op	ons	te	wachten,	en	ook	hier	krijgen	we	
het	welkomsbrood	overhandigd.	Ook	op	
deze	school	krijgen	we	een	rondleiding	en	
na	afloop	hebben	de	kinderen	die	naar	Elst	
komen	diverse	dansen	ingestudeerd	en	
deze	worden	aan	ons	voorgedragen.	Als	dit	
achter	de	rug	is	gaan	we	met	de	juf	die	mee	
naar	Elst	komt	alle	ouders	bezoeken	
waarvan	hun	kind	naar	Elst	gaat.	In	dit	dorp	
moeten	we	tien	gezinnen	bezoeken.	Hier	
zijn	we	redelijk	op	tijd	mee	klaar	dus	
kunnen	we	de	rest	van	de	dag	nog	een	
aantal	gezinnen	bezoeken	in	Korotichy.	Dit	
zijn	er	uiteindelijk	vijf	geworden	en	de	
laatste	moeten	we	in	het	donker	bezoeken,	
de	avond	valt	nu	snel.	
Als	we	hier	klaar	mee	zijn	krijgen	we	een	
maaltijd	bij	ons	gastgezin,	ook	Mieke	en	
Ludmilla	eten	met	ons	mee.	En	we	hebben	
nog	een	gezellige	avond	met	elkaar.	Ook	
deze	dag	is	weer	voorbij	gevlogen!	
	
Donderdag	5	januari.	
Dit	is	de	één	na	laatste	dag	in	Wit-Rusland.	
Deze	dag	gaan	we	het	dorp	Gorodnaya	
bezoeken	van	ons	laatste	project	en	aan	het	
eind	van	de	dag	proberen	we	nog	een	aantal	
gezinnen	te	bezoeken.	We	vertrekken	deze	
morgen	om	9:00u,	Sascha	komt	ons	halen	
en	brengt	ons	naar	de	bus.	Want	vandaag	
gaan	we	weer	met	de	bus	op	pad!	Ook	de	
werkgroep	leden	van	Onstwedde	gaan	met	
ons	mee.	
Het	is	een	blij	weerzien!	Wat	een	warm	en	
hartelijk	welkom.	Aan	het	eind	van	de	dag	
bezoeken	we	nog	drie	gezinnen	en	bij	het	
laatste	gezin	krijgen	we	een	maaltijd.	Als	we	
dit	genuttigd	hebben	gaan	we	naar	het	
gastgezin	van	Ludmilla	en	Mieke	hier	
hebben	we	nog	een	gezellige	avond	met	
elkaar.	En	gaan	Mieke	en	Marijn	vast	op	
papier	de	kinderen	koppelen	met	de	
gastouders.	



Vrijdag	6	januari.	
Vandaag	gaan	we	dan	toch	eindelijk	naar	
Elst!	Of	is	dat	voor	sommige	kinderen	niet	
zo!	We	staan	om	6:00u	(4:00u	NL	tijd)	op,	
we	moeten	kwart	voor	acht	op	school	zijn.	
Hier	krijgen	we	een	Russisch	Orthodoxe	
ritueel	te	zien.	Dit	doet	de	vader	van	Arseni	
hij	priester	van	het	dorp	Korotichy.	Dit	is	
een	bijzonder	en	indrukwekkend	moment.	
We	maken	ook	een	groepsfoto	van	deze	
groep	in	school.	Daarna	gaan	we	naar	de	
inmiddels	gearriveerde	bus.	Hier	laden	we	
de	bagage	in	en	nemen	de	kinderen	afscheid	
van	hun	ouders.	Het	afscheid	valt	voor	
menigeen	niet	mee!	We	rijden	na	een	
laatste	groet	naar	Mochul,	onderweg	stapt	
Galina	en	haar	dochter	in	dit	is	de	juf	van	
deze	school.	Ook	hier	nemen	we	een	
groepsfoto	en	laden	we	de	bagage	in.	De	
kinderen	nemen	afscheid	en	ook	hier	vloeit	
menig	traantje.	De	ouders	moeten	voor	acht	
weken	hun	kind	meegeven	aan	vreemde	
mensen	en	wij	hebben	de	verantwoording.	
Zo	God	het	wilt	en	wij	leven	hopen	we	ze	
over	zeven	weken	weer	in	alle	gezondheid	
weer	terug	te	brengen	bij	hun	lieve	ouders.	
De	kinderen	zijn	snel	gewend,	jassen	en	
schoenen	gaan	uit	nadat	alle	kinderen	een	
plaats	hebben	gevonden.	Eenmaal	
onderweg	gaat	er	een	prachtige	witte	
wereld	aan	ons	voorbij!	Binnen	in	de	bus	is	
het	behaaglijk,	maar	buiten	is	het	vreselijk	
koud	-20	graden!	Bij	de	eerst	volgende	stop	
wordt	er	in	het	bos	een	toilet	genomen,	
waarna	de	meeste	gelijk	terug	de	bus	in	
gaan.	Een	enkeling	is	sneeuwballen	aan	het	
gooien	met	Marijn	een	begeleider.	De	reis	
verloopt	verder	voorspoedig.	
Wij	arriveren	om	16:00u	(BY	tijd)	aan	de	
grens	met	Polen.	We	wachten	af	hoe	lang	
het	nu	zal	gaan	duren?	Iedereen	heeft	zijn	
paspoort	klaar	liggen.	Aan	BY	zijde	duurt	
het	ongeveer	één	uur	en	een	kwartier	dan	
rijden	we	door	naar	de	PL	zijde.	Hier	zijn	er	
wat	kleine	problemen	en	kost	het	wat	meer	
tijd	als	gewoonlijk.	Om	18:00u	BY	tijd	
passeren	we	de	grens,	de	klok	gaat	weer	
twee	uur	terug.	Dat	is	een	prettige	
bijkomstigheid.	Nu	op	naar	Warschau,	weer	
een	aantal	kilometers	dichterbij	Elst.	Na	een	
toiletpauze,	20	minuten	over	de	grens	en	
wat	tot	rust	gekomen	gaan	we	bolletjes	

klaarmaken	en	worden	rond	gedeeld.	Als	
dit	genuttigd	is,	gaan	de	eerste	kinderen	om	
18:00u	al	slapen.	Wij,	Mieke	en	ik	gaan	in	de	
bus	samen	met	Ludmilla	en	de	juffen	de	lijst	
doornemen	van	de	kinderen.	Na	een	paar	
wisselingen	klopt	alles	en	zijn	wij	er	klaar	
voor.	
	
Zaterdag	7	januari.	
De	nacht	verloopt	rustig.	In	Warschau	
neemt	Robert	afscheid	van	ons	en	neemt	
Andrew	zijn	plaats	over.	De	kinderen	slapen	
allemaal	heerlijk!	De	werkgroep	leden	
kletsen	met	elkaar,	nuttigen	wat	en	drinken	
koffie.	Wij	passeren	de	P/D	grens	om	2:00u.	
Het	gaat	allemaal	vlot.	De	eerste	kinderen	
worden	rond	7:00u	wakker,	we	maken	ons	
klaar	voor	een	toiletpauze.	Als	we	allemaal	
weer	in	de	bus	zijn	gaan	we	bolletjes	
klaarmaken.	De	kinderen	even	wat	eten,	
ook	delen	we	ontbijtkoek	uit	dit	vinden	ze	
heerlijk!	Nog	een	pakje	drinken	erbij	en	
smullen	maar!	Vandaag	is	Masha	jarig	ze	is	
tien	jaar	geworden	we	zingen	met	ons	allen	
voor	haar.	
	



	
	
Zaterdagmiddag	hebben	we	het	
terugkomuurtje	gehad.	Even	om	alle	
ervaringen	te	delen,	elkaar	te	zien	en	weer	
even	normaal	met	elkaar	te	praten.	Iemand	
die	je	verstaat,	je	merkt	aan	de	kinderen	dat	
het	veel	waard	is.		
De	eerste	tranen	zie	je	al	snel.	Ze	missen	
thuis	en	beseffen	dat	ze	ruim	zeven	weken	
van	huis	zijn.	Maar	toch	als	er	even	met	juf	
of	tolk	wordt	gesproken	wordt	het	al	
minder	erg.		
Gelukkig	zijn	de	meeste	heel	tevreden	en	
gaat	het	erg	goed.		
	
Bij	Rianne	en	Paul	zitten	twee	meisjes,	
Violetta	en	Tania.	Beide	gaan	rustig	hun	
gang	en	dat	is	wel	fijn.	Violetta	is	de	dochter	
van	de	juf	en	wij	begrepen	dat	zij	het	in	
huize	Groothedde	wel	regelt.	Ze	hebben	in	
ieder	geval	al	lekker	zitten	kleuren.		
	
Bij	familie	de	Gooyer	zitten	Wowa	en	Vadim	
die	gelijk	kennis	hebben	gemaakt	met	de	
tosti.	Heerlijk	was	het!		
Communicatie	wordt	wel	een	dingetje,	
maar	met	handen	en	voeten	zal	het	de	
eerste	dagen	prima	gaan.	Gelukkig	zijn	zij	ze	
met	z'n	tweeën	en	hebben	ze	veel	aan	
elkaar.		
	
Bij	Jan	en	Jolanda	Haalboom	zit	Liosha.		
Dat	gaat	erg	goed.	Ze	ontdooien	rustig,	
letterlijk	trouwens.	Hij	staat	zo	dicht	bij	de	
kachel,	dat	zouden	wij	niet	durven.	De	
tussenstand	van	memory	is	trouwens	1-0	
voor	Wit-Rusland.

	

	

“	Het	terugkomuurtje”		
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Ter	informatie	
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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	

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	

Foto’s	
	
Tijdens	dit	project	worden	en	bij	de	activiteiten	
foto’s	gemaakt.	We	willen	deze	graag	allemaal	
verzamelen	en	onder	een	ieder	dit	dat	wenst	
verspreiden.	
	
Wanneer	jullie	zelf	foto’s	hebben	gemaakt	en	dit	
willen	delen	dan	kunnen	jullie	die	mailen	naar:		
foto-tsjernobyl-elst@outlook.com	
	
De	beheerders	van	deze	mail	zullen	ervoor	
zorgen	dat	de	gemaakte	foto’s	onder	jullie	
worden	verspreidt.	
	
We	willen	jullie	verzoeken	geen	foto’s	op	
facebook	of	andere	social	media	te	plaatsen	
die	betrekking	hebben	op	de	gasten	van	ons	
project!	Dit	ter	bescherming	van	de	privacy.	
Dank	jullie	wel.	
	

Kleding	
	
Er	zijn		kinderen	die	niet	heel	veel	kleren	
vanuit	huis	hebben	meegekregen.	Vanuit	
de	stichting	is	hier	een	wat	voor	geregeld.	
Daarom	verzoeken	wij	een	ieder	die	dit	
nog	niet	heeft	gedaan	zijn	of	haar	IBAN-
nummer	door	te	sturen	naar	
werkgroep@tsjernobylelst.nl		

Het	Tsjernelsje	uitgave	
	
De	nieuwsbrief	van	dit	project	zal	via	de	
email	worden	verspreidt.	Tevens	zullen	er	
beperkte	papieren	versies	in	de	kerken	
zijn.	
	
Wel	willen	we	de	digitale	manier	
promoten.	Ook	via	de	website	van	de	
stichting	is	deze	te	lezen.	
www.tsjernobylelst.nl		
	


