STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN ELST

NUMMER 4

HET

TSJERNELSJE
WERKGROEP ELST

AGENDA:
- 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

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!

- Do 9 februari, 9:30u-11:00u
Bombardon, Veenendaal

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
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

….. de familie Kant
Wij mochten in ons gezin maksim
verwelkomen. Op het eerste gezicht een wat
stille verlegen jongen. De eerste dagen was
het voor ons allemaal wel een beetje
aftasten.
Het is de eerste keer dat we mee doen en
dan merk je dat het toch wel spannend is.
Zowel voor hem als voor ons.
Voor onze kinderen (martijn 6 jr, jasmijn
5jr, fleur 2 jr en julia 1jr) maakte het
taalverschil weinig uit en die kletsten dan
ook al gauw honderduit met onze maksim.
Inmiddels zijn we 3 weken verder en is
maksim opgebloeid tot een vrolijke
behulpzame "grote broer". Spelletjes doen,
puzzelen, kleuren daar houd hij van. En
vergis je niet, die jongen is bloed fanatiek.
Wat soms nog wel is tot verdriet wil leiden
bij onze jongen ;)
Hij speelt graag met julia, en die klimt al
heel vertrouwd regelmatig bij hem op
schoot.
We genieten van de rustige momentjes
samen als de jongere kinderen al op bed
liggen. Nog even kletsen, een spelletje en
een grapje.
Ook staat hij regelmatig bij me in de
keuken. Jammie vitamientjes! Hij lust ook
echt alles en at hij eerst maar een klein
beetje, hij eet nu de pan wel leeg! We
genieten ontzettend van maksim hier in
huis en ook de kinderen vragen al "waar is
maksim" als ze een dagje uit zijn.

Over 2 weken vieren we nog zijn verjaardag
hier, daar maken we een leuk feestje van.
De komende weken gaan we nog een fijne
tijd tegemoet met "onze" lieve maksim!
Familie Kant
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST
…..de familie van Ledden

Hallo iedereen, gezellig een 3e stukje in het
Tsjernelsje. Inmiddels zijn we al goed
gewend aan onze Wit- Russische
pleegdochter. Wel wil ze vaak Mashenka
genoemd worden wat Mashaatje betekend.
Ik herken het vanuit mijn eigen afkomst en
cultuur. Wij buitenlanders verkleinen dan
de namen, Adriana wordt Adrianita (
Adrianaatje ) dus zo ook nu bij Masha...we
normen haar dus regelmatig zo. Ze geniet.
Het eten was in het begin wat minder...ay zo
lastig...chips en koekjes, owee chocolaatjes
wat is dat lekker! Maar de groente, en de
Bapka...dat blijft nog eens af en toe een
beetje staan. Maar het gaat steeds beter,
ook daar lust Masha al meer van. Ze smult
nu lekker mee. Ze heeft gekleid op school,
niest en hoest...zakdoekjes van papier,
breng maar naar hier...en met ballonnen
weet Masha ook goed raad. En ja de grote
broer Frank, die wil ze graag eens
knuffelen...verschillende vriendinnetjes
komen spelen, ze vindt het fijn hier. Wel is
ze gauw moe...dus lekker onder de wol met
beer Misha. Nederlands leren vindt Masha
ook leuk. Wat doet ze haar best. Ze groet
vriendelijk elke morgen in het
Nederlands...knutselen en tekenen is ook
haar hobby, vooral met Selena samen! En
bij de dierenwinkel naar de dieren kijken is
ook een feest! Papa Marijn lacht vrolijk mee
en zal weleens een handje helpen. En dicht
tegen mama Adriana aanzitten onder de
warme deken is ook fijn. Ze merkt op dat ik
er anders uitzie dan de andere mama's.
Colombia zeg ik, ik kom uit Colombia en ben

dus ook niet echt Nederlands...ze schatert,
samen buitenlands zeggen we tegen elkaar,
en de band groeit nog steviger! Nu begrijp
ik het zegt ze. Ik knik alleen maar...ik krijg
een dikke knuffel en doordringend
aankijkende oogjes...even kan ik niets meer
zeggen, wat een lief waardevol geschapen
Godsgeschenk!
Masha er zijn nu 2 weken om, maar ik hoop
dat de laatste 5 weken, heel langzaam
omgaan...we wensen iedereen weer een
mooie week toe!
Lieve groeten van Marijn, Adriana, Frank,
Selena en Masha...
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Ouwehands Dierenpark!!!!!
WERKGROEP ELST
Ouwehands Dierenpark
Deze dag staat Ouwehands dierenpark op
de planning. We zijn van plan kwart voor
tien te vertrekken om, om tien uur te
arriveren in Rhenen.
De dag beginnen we zoals elke dag op
school. Marijn en Adriana starten de dag
met de Katia, Ludmilla en Galina. De
kinderen eten het één en ander en krijgen
nog wat les. Om half tien arriveren Gretha
en Ada, Gretha heeft alle kinderen verdeeld
over de auto’s, deze lijst wordt aan de
kinderen bekend gemaakt. Als alle
chauffeurs er zijn gaan we naar beneden. De
kinderen hebben er heel veel zin!
Eenmaal in Rhenen aangekomen wordt de
intree betaald en kunnen we dan eindelijk
het park in. Eerst gaat het nog vrij rustig
naar de giraffen, maar als we hier vandaan
gaan, gaan alle kinderen als een wervelwind
op weg naar de tijgers de stokstaartjes de
zebra’s de leeuwen enz.! Ze zien zo veel dat
ze alles wel tegelijk willen zien! Als we zo
doorgaan zijn we om twaalf uur klaar! De
rem moet erop dit is geen volhouden zo
haha! Het is best wel koud, dus zijn we blij
dat we even naar binnen kunnen om allerlei
soorten vissen te bekijken.
Na de vissen komen we langs een aantal
apen hier blijven ze even staan kijken, maar
al snel willen ze weer verder. Het aquarium
heeft wel indruk op de kinderen, maar ze
zijn zo gehaast dat ze heel snel verder
willen kijken. We horen vaak het woord
next vallen. Op naar het volgende willen de
kinderen ons duidelijk maken. Maar te
gehaast is niet nodig hoor, juist rustig bij de

dieren
rondkijken. Maar dat woord, rustig kennen
de kinderen niet. Een kudde buffels raast
aan ons voorbij. Maar bij de zeeleeuwen
buiten die gevoerd worden hebben de
kinderen wel even een pauze…leuk is dat
kijken hoe ze visjes toegediend krijgen. De
pelikanen zijn ook zeer interessant. Vooral
Arseni zal Adriana wel even vertellen wat
ze eten. Hij komt niet uitgepraat….foto’s
maken in het park is ook erg leuk, vooral als
Albert zich waagt aan de Wit-Russische taal.
Dat klinkt geweldig, aan elkaar verzonnen
eigen woorden die eindigen op ski! Maar
hoe dan ook, het heeft wel impact op de
kinderen want de foto’s die gemaakt
worden zijn ineens een stuk vrolijker.
Berenbos en de olifanten zo die zijn groot,
de glijbaan is nog veel leuker. Glijden maar,
en dat vlakbij de pinguïns…eindelijk na een
lange tijd buiten lekker naar binnen. Ravot
Apia, daar kunnen de kinderen heerlijk
spelen. De jassen gaan uit en de toiletten
worden opgezocht, en de warme bekers
koffie/thee komen ons tegemoet. Een klein
ongelukje met de bril van Maksim, maar
uiteindelijk wordt ook dit weer goed
opgelost.
Na een lekker snoepje en een pakje drinken
mogen de kinderen mee naar de Blue
Lagoon waar een zeeleeuwenshow zal
plaatsvinden. We genieten van de
wintershow. De zeeleeuwen doen goed hun
best! De kinderen op de voorste rij worden
toch wel een beetje nat. Zo af en toe
verhuizen van plaats, is wel nodig!
Nu nog even naar het Orihuis en dan nog
een uur in Ravot Apia spelen voordat het

eten opgediend wordt. De kinderen krijgen
frietjes met frikandel, nou dat gaat er wel
in. Iedereen smult, iedereen gevuld…en dan
op naar de auto’s om terug te rijden naar
Elst waar de gastouders weer staan te
wachten. Druk, druk, druk ja dat was de
dag, en bijzonder intensief. Maar wel weer
veilig met alle kinderen, de juffen ,
Ludmilla en de begeleiding thuis mogen
komen. Wat zullen de kinderen moe zijn
geweest, vast gedroomd van de dieren!
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Een kijkje bij……..

WERKGROEP ELST
……de familie de Ridder
Drie weken geleden mochten wij Liza
verwelkomen in ons gezin. Het is al de
vierde keer dat we meedoen aan dit project.
We hebben wel getwijfeld of we weer mee
zouden doen, nu onze kinderen allemaal
volwassen zijn. Alleen onze jongste dochter
Pauline woont nog thuis en zij was het
meest enthousiast. We hebben er geen
moment spijt van dat we toch weer
meegedaan hebben. Het gaat heel goed! Liza
is echt het zonnetje in huis. Ze geniet van
alle aandacht. Ze gaat ook graag naar
school. Ze heeft de Hollandse boerenkool en
hutspot al geproefd en dat viel goed in de
smaak. Afwassen is een favoriete bezigheid
van haar en hoe meer sop hoe mooier, en
als ze de kans krijgt duwt ze iedereen een
dot schuim in het gezicht. Er worden veel
spelletjes gedaan, rummikub is nu populair
en twister is helemaal geweldig, ach zo blijf
je in beweging. Onze kat Rakker van bijna
achttien jaar oud had het soms zwaar te
verduren maar inmiddels weet ze er goed
mee om te gaan en zijn ze beste maatjes.
Kortom we zijn blij en dankbaar dat we
voor haar mogen zorgen. Allen een goed
weekend toegewenst!
Arjan, Corrie, Pauline, Sietse en Liza
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Foto impressie Schatkids
WERKGROEP ELST
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Wie is toch die man
achter die lens?
WERKGROEP ELST
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Albert Bouman en ben
getrouwd met Petra. Onze bijdrage aan dit
project zijn de foto's ( maken en versturen)
van de activiteiten die onze Wit Russische
gasten hier in Elst en omstreken hopen te
maken. Het digitale tijdperk maakt dat je
(te) veel kiekjes maakt dus ik maak de
foto’s en Petra sorteert en verzend ze.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam
(inmiddels 26 jaar) bij Van Ginkel
Veenendaal B.V. Een hoveniers bedrijf te
Veenendaal en onderdeel van
de Koninklijke Ginkelgroep.
Hier ben ik projectleider van
het particuliere onderhoud.
Stuur ik 5 ploegen aan die
voornamelijk onderhoud doen
maar ook kleine aanleg en
renovaties van tuinen. Naast
het contact met de klanten, het
aansturen van collega’s zit ik in
de ondernemingsraad, en
neem ik examens af op het
Groenhorst college te Velp, al
met al een veelzijdige baan.
Dit is het vijfde project in Elst. De eerste 3
maal hadden wij zelf ook steeds 2 jongens
in huis. Als herinnering maakte wij voor
iedere jongen een fotoalbum. Er zijn zelfs
usb-sticks met foto’s meegegaan naar
Belarus omdat de jongens zelf een

computer hadden waar ze dan de foto’s op
konden bekijken.
Al met al hopen wij dat u, maar vooral onze
kleine gasten, er wat aanheeft als
herinnering.
Groet Albert.
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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
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.

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

