
AGENDA: 
- Wo 25 januari, 10:00u-18:00u 

Ouwehands dierenpark, Rhenen 
- Wo 1 februari, 13:00u – 17:00u 

Spoorwegmuseum,  Utrecht 
- Vrij 3 februari, 18:00u-20:00u 

Zwemmen bij Oki Doki, Rhenen 
- Wo 8 februari, 20:00u 

Gastouderavond ’ t Visnet 
- Do 9 februari, 9:30u-11:00u 

Bombardon, Veenendaal 

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! 



	

	
…..	de	familie	van	Ledden	
	
Dag	lieve	lezers,	inmiddels	in	week	2	beland	
met	Masha...na	een	paar	dagen	van	best	ziek	
zijn	is	ze	weer	goed	opgeknapt.	Want	koorts	
hebben	en	niet	naar	school	kunnen	is	echt	
niet	prettig.	Skypen	met	papa	en	mama	in	
Belarus	is	ook	fijn.	Vertellen	over	
Nederland	en	wat	Masha	zo	al	gedaan	heeft.	
Haar	ouders	luisteren	geduldig.	Ze	blijven	
ons	maar	bedanken,	dat	wuif	ik	luchtig	weg:	
dank	je	wel	is	niet	nodig!	Ze	lachen	op	het	
scherm.	Zaterdag	gaan	we	even	op	de	
manege	kijken	met	Masha,	ze	is	koortsvrij	
en	vindt	het	prachtig.	De	paarden	aaien	en	
kijken	naar	Selena	die	op	Nina	gaat	rijden.	
Zondag	uit	de	kerk	even	naar	Violetta	en	
Tania.	Dat	is	gezellig.	Bij	Paul	en	Rianne	op	
visite.	De	meisjes	spelen	gezellig	met	hun	
drietjes...'s	avonds	is	de	kerk	ook	
interessant.	Masha	begrijpt	nergens	iets	
van,	maar	wel	zegt	ze:	ik	zie	Ruud,	Ruud	is	
ook	hier...ik	(	Adriana	)	lach	zachtjes...ook	
Mieke	merkt	ze	op,	ja	die	zaten	ook	in	de	
bus.	Maandagmorgen	weer	fijn	naar	school,	
daar	heeft	Masha	ook	zin	in.	Ze	huppelt	
vrolijk	mee	naast	Marijn	naar	de	werkbus.	
Daar	gaan	ze,	wat	een	rijkdom!	We	zijn	
gezegend....iedereen	een	fijne	nieuwe	week	
toegewenst!	
	
Groetjes	van	Marijn,	Adriana,	Frank,	Selena	
en	Masha...	
	

Een	kijkje	bij……..	
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…..de	familie	Droogendijk	
	
Wij,	Teo	en	Coby	hebben,	gezinsuitbreiding!	
2	jongens,	Andrei	en	Arseni...	
Zoals	op	de	foto	te	zien	hebben	wij	6	
kinderen	waarvan	er	4	"uitgevlogen"	zijn.	
En	nu	7	weken	2	erbij..	ja	graag	2	want	
kleine	kinderen	hebben	we	niet	meer.	Dan	
kunnen	ze	in	ieder	geval	met	elkaar	spelen	
en	praten.	Het	naambordje	moest	ook	
veranderd	worden.	Teo	tekende	de	
poppetjes	en	de	jongens	schreven	hun	
naam	erbij.	
	
En	hoe	het	gaat?	Steeds	beter!	Even	
wennen,	dat	wel..	
dat	andere	eten:	Mmmm....	kibbeling	is	best	
lekker!	
Een	roltrap..Wat	een	avontuur!	De	eerste	
keer	kon	ik	Andrei	net	opvangen.	Nu	
beginnen	ze	al	te	grinniken	als	ze	in	de	
buurt	komen	en	lopen	ze	er	achterstevoren	
vanaf...	
En	het	ritme...ik	had	even	een	dipje	toen	ze	
half	6	'	s	ochtends	al	beneden	rond	
sprongen..ach	ja..ik	ben	ook	geen	
ochtendmens...	
Verder:	lekker	spelen	met	lego,	puzzelen,	
sjoelen	etc..en	af	en	toe	een	berichtje	naar	
huis.

Een	kijkje	bij……..	
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Vanuit	de	werkgroep	
gastoudercommissie	ook	een	korte	
impressie.	
	
	
In	maart	en	april		2014	was	ons	laatste	
project,	en	tot	het	volgende	project	zijn	we	
niet	slapend	maar	wel	sluimerend	bezig	om	
een	nieuw	project	op	te	starten.	In	de	
tussenliggende	tijd	houden	we	1-2	
vergaderingen	per	jaar	en	diverse	acties	om	
de	kas	te	spekken.	
Vorig	jaar	om	precies	te	zijn	26	januari	
2016	was	onze	eerste	vergadering	voor	dit	
project.	
Het	is	altijd	weer	spannend	voorafgaande	
aan	het	project	of	we	voldoende	
gastgezinnen	kunnen	vinden	voor	de	groep	
van	25	kinderen	en	2	leerkrachten	en	1	tolk.	
De	werkgroep	bestaat	uit	7	personen	die	
allen	een	eigen	portefeuille	hebben	en	waar	
nodig	helpen	we	elkaar.	
Marijn	en	ondergetekende	zijn	
verantwoordelijk	voor	de	gastgezinnen	en	
de	plaatsing	van	de	kinderen.	
We	krijgen	elk	project	weer	de	vraag	van	
diverse	mensen	hoe	regelen	jullie	nu	de	
koppeling	van	een	kind	aan	een	gezin.	
Bij	aanmelding	van	een	gezin	voor	een	
project	bezoeken	we	samen	het	gastgezin.	
We	verzamelen	informatie	van	het	gezin	en	
wat	de	mogelijkheden	zijn.	De	gezinnen	
maken	een	A-4	met	foto`s	van	het	huis	en	
het	gezin.	Deze	foto`s		laten	we	aan	de	
ouders	in	Wit	Rusland	
zien	als	we	de	scholen	bezoeken.		Ze	krijgen	
dan	een	indruk	hoe	de	Nederlandse	
gastgezinnen	wonen	en	er	uit	zien.	Dit	
vinden	ze	heel	belangrijk,	wat	ik	me	goed	

voor	kan	
stellen	want	je	geeft	je	kind	voor	8	weken	
mee	aan	mensen	die	je	2	dagen	ziet	!	Ze	
vragen	vaak	ook	wie	er	mee	komt	om	ze	
terug	te	brengen.	In	die	2	dagen	dat	we	in	
de	dorpen	zijn	bezoeken	we	de	scholen	en	
indien	mogelijk	ook	alle	families.	We	krijgen	
dan	ook	nog	wat	informatie	maar	ook	een	
beeld	hoe	de	mensen	daar	wonen.		Voordat	
we	naar	Wit	Rusland	gaan	hebben	we	
paspoortfoto`s	van	de	kinderen	gekregen	en	
een	korte	beschrijving	uit	wat	voor	gezin	ze	
komen	en	of	er	belangrijke	dingen	zijn	om	
te	weten,	zoals	of	ze	kunnen	
zwemmen/fietsen,	of	ze	zindelijk	zijn.	Na	de	
2	dagen	gaan	we	samen	in	overleg	welk	
kind	we	waar	gaan	plaatsen.	
In	de	bus	overleggen	we	met	de	
leerkrachten	via	de	tolk	welke	kinderen	er	
samen	in	een	gezin	kunnen	en	welke	
absoluut	niet.	We	proberen	zo	goed	
mogelijk	te	matchen	binnen	de	
gastgezinnen	en	ik	hoop	dat	dit	deze	keer	
ook	gelukt	is.	
Als	we	in	Nederland	komen	delen	we	de	A4	
tjes	met	foto`s	uit	zodat	de	kinderen	al	een	
beetje	weten	bij	wie	ze	komen	en	er	al	een	
beetje	herkenning	is	als	ze	de	bus	uit	
komen.	Deze	keer	was	het	heel	leuk	om	te	
zien	dat	Arseni	en	Andre	al	meteen	Coby	en	
Theo	herkenden	en	hen	in	de	armen	vlogen.	
Het	is	geweldig	om	de	liefde	en	
hartelijkheid	te	zien	waarmee	de	
gastgezinnen	de	kinderen	en	volwassenen	
ontvangen.	We	zijn	trots	op	hen	allen,	maar	
ook	al	die	vrijwilligers	die	klaar	staan	voor	
dit	project!		Hartelijk	dank	allemaal.	
	
Hartelijke	groet,	Mieke	Pitlo	
	

Hoe	doen	ze	dat	nu	eigenlijk	
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……de	Familie	Bouw	
	
Het	is	fijn	dat	Lyudmila	weer	bij	ons	in	huis	
is.																																																		
Zes	jaar	geleden	was	zij	er	ook,	het	lijkt	of	
ze	nooit	is	weg	is	geweest.																														
We	hebben	veel	plezier	met	elkaar,	Want	
we	houden	allemaal	van	gezelligheid,	en	
van	veel	lachen.					
Lyudmila	is	fanatiek	met	sjoelen	en	
rummikub,	Ze	wil	graag	de	kampioen	zijn.	
Wat	wil	Lyudmilla	graag	Nederlands	praten,	
elke	dag	wordt	er	geoefend	op	de	
Nederlandse	woordjes/zinnen.	
Reclamefolders	zijn	niet	veilig,	Ze	kan	er	
uren	in	zitten	kijken,	opzoek	naar	de	
koopjes	
Action	is	haar	favoriete	winkel,	daar	kan	ze	
lang	vertoeven.	
Gelukkig	kunnen	we	nog	een	paar	weken	
van	Lyudmila	genieten.	
	
Groetjes	Jan	,Janet,	Jacolien	Mark	en	
Lyudmila	
	

Een	kijkje	bij……..	
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……Marjon		
	
Hier	een	berichtje	van	Prinsenweg	44,	
Bijna	twee	weken	zijn	er	al	weer	
verstreken,	dat	mijn	Russische	gasten	
arriveerden.	
Het	is	wel	even	wennen,	voor	hen	en	voor	
mij,	maar	het	gaat	steeds	beter.	
De	eerste	paar	dagen	maar	even	naar	school	
gebracht,	want	je	kan	natuurlijk	makkelijk	
verdwalen	hier	in	Elst.	En	alles	is	vreemd,	
Daarna	konden	ze	weg	zelf	vinden.			
Maar	ga	niet	te	vaak	winkelen	met	
Russische	gasten,	want	die	weten	wat	
winkelen	is	vooral	koopjes	weten	ze	goed	te	
vinden.		
We	hebben	zeker	2	uur	in	Scheepjeshof	
vertoeft,	L	maar	verder	was	het	heel	
gezellig.		
Meestal	is	het	kijken,	kijken	en	niet	kopen,	
maar	toch	nog	met	wat	thuis	gekomen.(	
gelukkig	was	Ruud	op	tijd	langs	gekomen)	
We	zullen	nog	wel	een	keer	gaan,	maar	dan	
ben	ik	er	op	voorbereid.	
Aan	het	eind	van	deze	weken,	spreek	ik	
denk	ik	een	aardig	mondje	Russisch	J,		
Ik	hoor	hier	niks	anders,	maar	wat	ze	
zeggen	,	gooi	dat	maar	in	m`n	pet	
	
De	hartelijke	groeten	van	Katja,	Galina	en	
Marjon	
Paka	

	

Knutselen.		

Bijna	elke	middag	wordt	er	lekker	
geknutseld	op	school.	Deze	week	hebben	ze	
een	ster	van	lucifers	gemaakt.	Voor	
sommigen	stelde	het	niet	zo	veel	voor,	zag	
je	echt	dat	ze	heel	handig	zijn.	Maar	voor	
heel	wat	was	het	een	hele	klus.	Ze	vonden	
het	wel	erg	leuk	om	te	doen.	Zie	de	plaatjes	
voor	het	resultaat.		

  
  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Een	kijkje	bij……..	
	 	 	 	 	 &	Knutselen	
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…..de	Familie	Groothedde	
	
Na	2	weekjes	hebben	Violetta	en	Tania	al	
aardig	hun	draai	gevonden,	en	wij	ook	;).		
	
Ze	vinden	het	heerlijk	om	te	tekenen,	
knutselen	en	spelen.	Ons	hele	huis	is	al	
nagetekend.	Ook	een	dansspelletje	op	de	
Xbox	is	een	favoriete	bezigheid.	Het	was	wel	
even	wennen	voor	ons	allemaal.	Zelf	
hebben	wij	nog	geen	kinderen,	dus	2	
oudere	meiden	in	huis	nemen	was	een	hele	
stap.	Maar	het	is	erg	gezellig	en	we	hebben	
samen	veel	plezier.		
	
We	hebben	een	mooi	kamertje	ingericht	
voor	Violetta	en	Tania,	zodat	zij	hopelijk	7	
onvergetelijke	weken	hebben	hier	in	Elst.	
Het	kamertje	was	anders	toch	maar	een	
rommelhok	;)	De	meiden	hebben	goed	
contact	met	ons	en	ook	met	het	thuisfront,	
want	de	digitale	afstand	is	gelukkig	erg	
kort.	Wij	gaan	met	z’n	allen	nog	5	weekjes	
lang	genieten	van	spelletjes,	lekker	eten	en	
de	gezelligheid!		
	
Groetjes	van	Paul,	Rianne,	Violetta	en	Tania.		

Een	kijkje	bij……..	
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Middagje	Schatkids.	
	
Donderdag	19	januari	stond	een	middagje	
Schatkids	gepland.	Het	eerste	echte	uitje	
voor	onze	Russische	gasten.	Om	12.15	uur	
vertrokken	dus	7	auto’s	richting	
Veenendaal.	Wat	een	verschil	zeg	tussen	de	
kinderen.	Vooral	de	jongens	kunnen	er	wat	
van.	Praten,	praten,	praten.	De	meisjes	
hebben	de	naam,	maar…..;-)	
	
Nadat	ze	gearriveerd	zijn,	staat	daar	onze	
sponsor	op	ons	te	wachten.	Als	zij	ons	een	
fijne	dag	heeft	gewenst,	mogen	de	jassen	en	
schoenen	uit	en	kunnen	ze	losgaan.	Nou	en	
dat	kunnen	ze	hoor.	Wat	een	gezellige	boel.		
	
Nou	hadden	we	ook	nog	het	geluk,	dat	wij	
als	groep	,	buiten	een	ander	kinderfeestje	
om,	de	enige	waren,	lekker	overzichtelijk.	
	
Als	snel	komen	de	eerste	kinderen	terug	en	
verdwijnt	het	ene	kledingstuk	na	het	
andere,	zodat	bij	velen	alleen	het	hemd	nog	
overblijft.	Wat	hebben	ze	het	warm	zeg.	En	
als	er	dan	ook	nog	eens	een	hard	geluid	
wordt	geproduceerd	door	een	of	andere	
makaka	(lees	Albert),	dan	zijn	ze	helemaal	
niet	meer	te	houden.	Balletjes	vliegen	heen	
en	weer,	mensen	die	van	het	luchtkussen	
naar	beneden	worden	geduwd,	veel	
geschreeuw	en	vooral	veel	gelach	vult	de	
lucht.		
	
Ook	de	jongste	juf	waagt	het	erop.	Eerst	op	
de	trampoline	en	later	ook	op	het	
luchtkussen.	Ze	gaat	gewoon	mee	met	de	
kinderen	en	vermaakt	zich	prima.	Ook	de	
tolk	waagt	zich	in	een	karretje,	samen	met	
een	begeleider,	maar	zegt	na	een	half	ritje	
dat	ze	haar	spieren	in	haar	benen	gaat	

voelen.	Ze	
heeft	er	wel	erg	schik	in	en	na	het	ritje	stapt	
ze	dan	ook	lachend	uit,	maar	aan	een	
volgend	experiment	waagt	ze	zich	toch	niet	
meer.	
	
Ook	willen	de	kinderen	al	snel	‘piet’,	nou	
ook	dat	gaat	er	wel	in	natuurlijk.	Er	zijn	die	
middag	zeker	wel	negen	kannen	drinken	
doorheen	gegaan,	heerlijk!!	
	
En	als	we	om	ong.	half	vijf	aan	de	
kipnuggets	beginnen,	met	patatjes,	wordt	
het	eindelijk	wat	stiller	in	de	zaal.		De	
monden	worden	nu	voor	het	eten	gebruikt,	
en	wat	kunnen	sommige	eten	zeg.	Twee	
borden	vol,	of	het	niets	is,	dat	is	fijn	om	te	
zien.	Ze	genieten	echt	heel	erg	van	alles	en	
als	alles	op	is,	gaan	ze	gewoon	nog	even	
naar	de	toilet	om	hun	bekers	met	water	te	
vullen,	want	‘piet’	he	,	daar	heb	je	niet	snel	
genoeg	van.	
	
Om	vijf	uur	komen	de	eerste	rijders	weer	
binnen	druppelen,	en	om	kwart	over	vijf	
begint	de	terugreis.	Na	een	drukke	
avondspits,	komen	de	kinderen,	juffen	en	
tolk,	met	hun	begeleiders,	moe	maar	
voldaan	weer	in	Elst	aan.		
	
Het	was	een	leuke	en	fijne	middag.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

De	Schatkids		
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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	

Onderdeel	tijdens	de	kerkdienst	
	
In	de	eredienst	om	9:30	van	de	PKN	Gemeente	
aan	de	Rijkstraatweg	zullen	de	kinderen	elke	
zondag	het	Bijbelgedeelte	in	het	Russisch	lezen.	
Aan	het	einde	van	de	dienst	zullen	zij	ook	het	
Onze	Vader	in	het	Russisch	bidden.	

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		
	


