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HET

TSJERNELSJE
WERKGROEP ELST

AGENDA:
- Do 19 januari, 12:30u-17:30u
Schatkids
- Wo 25 januari, 10:00u-18:00u
Ouwehands dierenpark
- Wo 1 februari, 13:00u – 17:00u
Spoorwegmuseum

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!

- Vrij 3 februari, 18:00u-20:00u
Zwemmen bij Oki Doki

We wensen jullie dan ook
ontzettend veel leesplezier toe!

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

STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST

NUMMER 2

Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

….. de familie van Ledden
Op 7 januari 2017 mocht Marijn
terugkomen uit Wit-Rusland met een
prachtig, lief meisje voor ons om 7 weken
voor te zorgen. Het project 2017
Tsjernobylkinderen Elst is weer gestart. Wij
hebben Maryia Dubina Masha mogen
verwelkomen in ons gezin. Goedlachs en lief
zit ze in de auto op weg naar huis. Ze went
snel en houdt van televisie kijken. Het is een
rustig, vriendelijk zacht meisje. Frank en
Selena ( onze eigen 2 kinderen ) vinden ook
alles prima. Ze eet lekker mee en verwent
ons met cadeautjes. En veel
chocoladesnoepjes. We skypen met haar
ouders en het voelt meteen goed!
Dankbaarheid vanuit de ouders naar ons, en
andersom...ik ( Adriana ) krijg ook meteen
dikke knuffels. Wat een warmte ervaar ik
van Masha, zo ook zelf aan haar gegeven

vanaf het 1e moment! Zondag gaat ze mee

naar de kerk. 's middags gezellig even
wandelen naar de speeltuin met Gea, Anne,
Iris, Selena, Aaron, Niek, Vika, Veronika en
Adriana...ze gillen en lachen van plezier op
de schommels, glijbaan en draaimolen! Wat
is dat leuk, de 3 vriendinnetjes hebben een
hechte band. Tevreden na afloop naar huis.
De start is heel goed hier in de
Prinsenweg...we hopen op goede 7 weken
met de Hand van God als leiding. Alle
andere gastouders ook heel veel goedheid,
liefde en voorspoed met jullie Wit-Rusje
toegewenst..een hartelijke groet van:
Marijn, Adriana, Frank, Selena en Masha
van Ledden- Dubina...

STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST

NUMMER 2

Rondwandeling door Elst
WERKGROEP ELST
We schrijven maandag 9 januari 2017.
Op school staat alles klaar om aan de nieuwe
dag te beginnen. Hier en daar wordt er door
onze volwassen Russen kennis gemaakt met de
collega’s van het Visnet. Een officieel moment
volgt later deze week.
Rond kwart over acht druppelen de eerste
kinderen het schoolplein op om om half negen
naar binnen te gaan voor hun eerste dag les in
Nederland.
Een leuk weerzien, nadat sommigen elkaar een
dag niet gezien hebben. Na
wat heen en weer geschuif
gaat dan de eerste les op
school beginnen.
Na de eerste lesdag komt
om 12.30 uur
burgemeester Hans van
der Pas op bezoek om de
kinderen “officieel”
welkom te heten in Elst.
Toch wel spannend zo’n
meneer met een ambtsketen. Gelukkig is het ijs
snel gebroken en wordt er gezellig heen en
weer gepraat met behulp van de tolk.
Na een korte uitleg over de ambtsketen wordt
de sfeer losser en wordt de ambtsketen
regelmatig van eigenaar gewisseld en worden
er enkel van onze Russische gasten voor even
burgemeester gemaakt. Voor heel even hebben
we zelfs een vrouwelijke burgemeester in Elst.
Bij het omhangen van de ambtsketen wordt er
ook de vraag gesteld wat de kinderen zouden
doen als ze burgemeester waren. Dit levert
leuke, mooie en ontroerende antwoorden op.
De speerpunten van de nieuwe burgemeesters
zouden onder zijn: nieuwe wegen in Rusland,
een bejaardenhuis in Rusland. Ook zou er één
voor gaan pleiten om een oncologisch centrum
op te zetten in Belarus.

Na ruim een
half uur neemt de burgemeester afscheid en
beloofd dat als zijn tijd het toelaat hij in de loop
van de weken samen met zijn vrouw nog eens
zal komen kijken bij de tijdelijke uitbreiding
van zijn gemeente.

Hierna gaan we ons op maken om Elst een
beetje te verkennen. We vertrekken vanuit
school richting de Houweg om te laten zien
waar de kerken staan waar verschillende
kinderen op zondag naar toe gaan.
Na de Houweg gaan we op weg naar de opslag
om daar even te kijken, stenen in het water te
gooien en een paar groepsfoto’s te maken.
Hierna gaan we richting de kerk op de
Rijksstraatweg. Daar is een sleutel voor gehaald
en zodoende kunnen we ook even in de kerk
kijken. Voor de deur goed en wel open was
stonden er al twee op de preekstoel. In de kerk
heeft Ludmila een korte uitleg gegeven en werd
er spontaan een koortje gevormd wat voor in de
kerk een lied ten gehore bracht.
Hierna zijn we via de Houweg weer terg gegaan
naar school en zijn er bij het gedenkteken voor
het MFG nog een paar foto’s gemaakt.
Omdat we op tijd terug waren hebben we de
kinderen in de klas nog een wat te drinken
gegeven.
Rond tien over twee stonden de eerste ouders
al weer te wachten om hun kinderen mee naar
huis te nemen.
Ruud
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Een kijkje bij………..
WERKGROEP ELST
…… de familie van Laar
Afgelopen zaterdag 7 januari was het zover.
De komst van de Russische kinderen. Toch
best gespannen, ook al is het de tweede

Dag van aankomst hadden we sneeuw. Wat
is er leuker om achter een quad de Stokweg
over te glijden! Of is misschien achterop
zitten veel cooler?!!
Groeten,
Fius, Marjan, Roeland, Arjan en Coleth van
Laar

keer dat we aan dit mooie project mee
mogen doen.
Wij krijgen een jongen, Oleg, toegewezen.
Houd hem kort krijgen wij mee J. Oeps wat
zal dat gaan worden!
Tot nu toe gaat het allemaal goed. Hij is
vrolijk. Speelt leuk met de kinderen. is gek
met de hond. Eet en slaapt goed.
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Eet smakelijk en slaap lekker
WERKGROEP ELST
Een lekker recept uit de keuken van
onze gasten.
Aardappelpannenkoekjes
Nodig: aardappels, uien, 2 à 3 eetlepels
bloem, zout naar smaak, ei, evt.
knoflook. Aardappels en ui raspen. Andere
ingrediënten erbij, goed mengen; het moet
enigszins vloeibaar blijven. Pan heet maken
(evt. twee). Mengsel met jus- of kleine
soeplepel in pan scheppen en bakken.
Pannenkoekjes op schaal doen. Kan evt.
later weer opgewarmd worden. Lekker met
smetana (zure room)). Variatie: kleine
stukjes vlees door het beslag mengen (vlees
wel eerst bakken).

Een gebed
voor het slapen gaan.

Ik ga slapen, ik ben moe,
‘k sluit mijn beide oogjes toe.
Heere houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.
’t Boze wat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.
Zorg voor de arme kind’ren Heer,
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saam,
bid ik U in Jezus naam.
Doe mij dankbaar en gezond,
opstaan in de morgenstond.
Als ik mijn oogjes open doe,
lacht Uw zon mij vriendlijk toe.
Ик ха слапэн, ик бэн му,
кслаут майн байдэ охес ту.
Ейрэ, аут ок дезэ нахт,
овэр май хэтрау дэ вахт.
Т бозэ дат ик эбхэдан,
зи дат Ейрэ тох нит ан.
Схон майн зондэ вейлэ зайн,
Мак ом Йезус вил май райн.
Зорх вор дармэ киндрэн Ейр,
эн эрстэл дэ зикэн вейр.
Я, вор алле мэнсэн сам,
бит ик У ни Йезус нам.
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Werp een blik op
WERKGROEP ELST
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Ter informatie
WERKGROEP ELST
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 IBANnummer door te sturen naar
werkgroep@tsjernobylelst.nl

Onderdeel tijdens de kerkdienst
Vanaf as zondag (in de PKN gemeente aan de
Rijksstraatweg dienst om 9.30 uur) gaan er
kinderen het Bijbelgedeelte lezen in het Russisch
en aan het einde van de dienst het Onze Vader
bidden.

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
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

