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TSJERNELSJE
WERKGROEP ELST

AGENDA:
- Wo 8 februari, 20:00u
Gastouderavond ’ t Visnet

Een nieuw project is weer na een
lange voorbereiding van start
gegaan.

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

Middels het inmiddels bekende

Bombardon, Veenendaal

“Tsjernelsje” willen we jullie als

- Vrij 18 februari, 10:00u-17:00u
Strandwandeling, ovb

lezers weer op de hoogte houden
van alles rondom dit project!

- Wo 22 februari, 13:00u-14:10u
Bezoek aan de Molen, Amerongen
- Za 25 februari, 15:00u – 17:00u
Afscheidsfeest

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 van der Molen
Hallo allemaal,
We kregen de vraag of we een stukje wilden
schrijven; nou dat willen we zeker wel!
We willen graag delen in onze prachtige
ervaringen met Vika.
Vika is inmiddels al 3,5 week bij ons. Ze
heeft al een mooie plaats in ons gezin. Wat
is het een ontzettend lief en gezellig meisje!
We genieten erg van haar aanwezigheid.
Vika vind het erg leuk om met onze
kinderen te spelen en houd ontzettend van
puzzelen en knutselen. Uren zit ze aan tafel
en we hebben inmiddels al heel veel mooie
creatieve kunstwerken van haar voorbij
zien komen. Ze is echt creatief en erg
perfectionistisch. We hebben een
schoenendoos neergezet en daarin
verdwijnen de kunstwerken om straks mee
naar huis te nemen . Op Skype laat ze ook
alles al even voor de camera aan mama en
papa zien .
Het is een erg opgewekte meid! Ze lacht
veel en is sterk . In het begin wel wat
traantjes gehad omdat ze thuis mist, maar
inmiddels lijkt het 1 keer per week een uur
Skypen genoeg voor haar. Vol enthousiasme
verteld ze dan honderduit .
Waar wij versteld van staan is de
hoeveelheid fruit die Vika per week eet :)
niet aan te slepen ;) de groenten gaan er
helaas wat minder in... maar wellicht komt
dat nog?

Reuze gezellig is t voor haar dat twee
vriendinnen erg dicht bij ons wonen. Bijna
dagelijks zien ze elkaar buiten schooltijd. Ze
spelen ( en fluisteren ;) ) wat af!!
Op t moment van schrijven ligt ze helaas
met griep op de bank te slapen... ik hoop
dat ze snel opknapt en weer gezellig door
ons huis heen dartelt !
Groetjes , Martin, Gea , Aron , Lukas en
Hannah van der Molen
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST
…..de familie van Beek

Wat begon het allemaal weer te kriebelen
toen we hoorden dat er kinderen uit WitRusland zouden komen. Ondanks dat we dit
jaar niet zouden meedoen, hebben we ons
toch op het laatste moment bedacht. Nu zijn
we alweer drie weken verder met onze
lieve Dascha.
De start was wat moeizaam, maar nu gaat
het heel goed. Ze is de hele dag door gezellig
aan het kletsen en heel veel aan het lachen.
Knutselen vindt ze leuk om te doen. Ook de
Wii heeft ze nu ontdekt. Mario en bowlen
zijn haar favoriete spelletjes.
Ook is Dascha regelmatig bij onze
getrouwde dochter in Veenendaal. Daar
heeft ze gefietst en dat vond ze geweldig.
Het is mooi om te zien dat ze zo blij is met
de kleinste dingen.
Dascha leert steeds meer woordjes
Nederlands. Woorden als ‘dankjewel’,
‘alsjeblieft’, ‘eet smakelijk’ en ‘slaap lekker’
horen we elke dag voorbij komen. Ook het
tellen tot 10 in het Nederlands gaat haar
goed af. Ze is ijverig in het Nederlands
leren. Nog even en ze is helemaal
ingeburgerd...
Zo stug als dat ze in de eerste week was, zo
vrij is ze nu. Ze is nu zo vrij dat ze zelf al de
snoeptrommel weet te vinden en ons maar
al te goed laat zien wat ze wel en wat ze niet
wil. Knakworstjes vindt ze heel lekker, ze
pakt ze het liefst al uit de pan voordat wij ze
aan haar geven.
We zijn blij dat we toch weer aan dit
avontuur zijn begonnen. We vermaken ons
prima met onze lieve Dascha en hadden dit
voor geen goud willen missen!
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Bowlen
WERKGROEP ELST
Ginkelduin
Vrijdagmiddag 3 februari zijn we naar
Leersum gegaan om in Ginkelduin te
bowlen. Zo aan het einde van de week moet
je even afwachten hoeveel energie er nog
over is. Nou…. ik kan zeggen: genoeg, hoor!
Wat een fanatisme!! Het begon al bij
binnenkomst: in een ommezien waren de
schoenen verwisseld voor de
bowlingschoenen. En daarna waren de
jongens (vooral) en meisjes (iets minder)
bijna niet te houden, in een ommezien
hadden ze de ballen uit de houders gepakt
en wilden ze de baan te lijf… terwijl de
computer (en wat is er tegenwoordig niet
computergestuurd) nauwelijks opgestart
was, er nog geen groepen gemaakt waren
en wij niet de kans hadden gehad om een
wat overzichtelijke indeling van de groepen
te maken.
Die kans namen we natuurlijk toch en na
een paar minuten konden ze dan eindelijk
(…) gaan gooien. Ik val in herhaling: wat
een fanatisme! De één gooide nog feller dan
de ander, en gezamenlijk deden ze
verwoede pogingen om punten te scoren
(die automatisch geteld werden door de
computer, wat een gemak!) en soms zou je
denken dat ze ook een beetje probeerden
om deuken in de vloer van de baan te
gooien, maar dat lukt niet. Die vloer moet
wel erg hard zijn, degelijke kwaliteit!
Voor wie de baan niet kent: het is een erg
mooie baan, met aan de zijkanten een soort
“heuveltjes”, stootranden, die voorkomen
dat de bal voortijdig in de goot belandt,
waardoor je geen punten scoort. Tenzij….
Verreweg de meeste ballen kwamen dus
goed terecht en haalden punten. In hun

fanatisme is het sommigen toch wel gelukt
om de bal over die stootrand te krijgen. Dan
dus geen punten.
Het was prachtig om te zien hoe onze jonge
gasten de tactiek bespraken om toch zoveel
mogelijk punten te halen, en hoe blij ze
waren als dat lukte met een “spare” of zelfs
een “strike”. Ik verstond er natuurlijk niets
van, maar gebaren maken soms zoveel
duidelijk dat je geen woorden nodig hebt.
De ernst waarmee sommigen de manier om
een goede worp te maken deed vermoeden
dat het meer was dan gewoon maar een
spelletje. En 1 woord verstond ik wel als het
lukte om in 1 worp veel punten te scoren:
“yes!”
Na een half uur werd het even wat stiller in
de zaal. Toch een kleine energie-dip? Je zou
het bijna denken. Bowlingballen zijn dan
ook best zwaar voor jongelui van een jaar of
9, en dan hadden we de zwaarste
exemplaren er nog wel uit gehaald… Er
waren er, die de stoelen achterin opzochten.
Daarom kregen de chauffeurs op het laatst
toch ook nog even de gelegenheid om wat te
gooien.
Of ze het leuk vonden? Ik denk het wel, toen
de jassen aan waren klonk er uit 25 monden
een welgemeend “dankoewel”!
Kortom: een geslaagde middag!
Koos van Baalen
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Een kijkje bij……..

WERKGROEP ELST
……oh nee, in de klas
Dag beste lezers,
Op school werken met de Wit- Russen is
ook heel gezellig. Dinsdag en donderdag
mooie werkjes maken...een complimentje
van juf Katia gekregen. Ze vindt mijn
Russisch erg goed! Masha glundert mee.
Zelf hou ik het maar bescheiden...we spelen
lekker buiten met de kinderen. Bellen
blazen, touwtje springen, tekenen met
stoepkrijt en elastieken...het is voor de
jongens fijn om te voetballen...ze genieten
daarvan. In de klas kijken we soms filmpjes
en lezen we uit de Bijbel...we mogen ook
gebruik maken van het
handenarbeidlokaal...verven is dus ook
leuk. En wat kunnen ze druk zijn...zo komen
we de weken steeds door. Soms intensief
maar ook een hele uitdaging. De kinderen
zullen veel leuke werkjes mee naar Belarus
nemen. En af en toe een leuk uitje is ook
geregeld! De weken gaan snel voorbij!
Tot de volgende keer...
Marijn, Adriana, Frank, Selena en Masha...
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST
…..de familie Hardeman
Op zaterdag 7 januari was het dan eindelijk
zover… dat moment blijft bijzonder..
Welk meisje komt bij ons? Al snel had
Jasmien in de gaten welk meisje met ons
A4tje liep.
Die ene met die bruine muts en rode jas….
En ja daar herkennen we ze nog steeds aan
als ze met zijn alle in de groep lopen. Onze
Sasha. Wat was ze verlegen de eerste dagen.
Jasmien is haar voorbeeld.
Als je maar doet wat Jasmien doet komt het
goed… wat een lief , gezellig en leergierig
meisje.
Al snel was het welterusten .. goedemorgen
.. hallo.. leuk en nog veel meer Nederlandse
woordjes.
Vaak komt er na het eten even een moment
Nederland –Russische maar met zoveel
klinkers achter elkaar blijft moeilijk. Je zou
bijna je tong breken. De eerste dagen was
het alles ontdekken overal een kwartier
mee spelen en weer wat anders maar ja…
op een gegeven moment is al het speelgoed
en spelletjes wel op…en moet je maar weer
beginnen bij het begin. Strijkkralen en de
barbie’s blijven toch Sasha’s favoriet en
daar speelt ze onder tussen uren mee. Naar

de manege
met Jasmien vind Sasha ook
wel heel leuk.
Sasha is wel een vroege
vogel de eerst dagen was
het 6 uur. Dan stond ze
aangekleed en wel naast
haar opgemaakte bed. Pffff
wel een beetje vroeg. Ja
echt een net opgemaakt bed
vorige week stond ze naast
Jasmien bed te kijken (die is
dat niet gewent dat doet
mama wel) Jasmien
Jasmien met een schudden hoofd en ging
Jasmien’s bed netjes opmaken en al haar
boeken naast haar bed opstapelen.
Hier word opgevoed . Heerlijk.
Ondertussen zijn we al weer over de helft
van het project. Sasha gaat zich steeds meer
thuis voelen. En gaat ze steeds meer haar
eigen weg. Pizza eten is toch wel het
lekkerste maar ja dat doen we niet elke dag.
Alles proeft ze en het meeste vindt ze best
lekker. Hoe harder er word gesmakt hoe
lekkerder het is, als
haar neusvleugel
iets opgetrokken
wordt weten we hoe
laat het is.
Wat mooi om zo met
elkaar voor deze
kinderen te zorgen
en hen een stukje
van de Liefde van
Christus mogen
laten zien.
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST
……de familie van Mourik
We hebben al drie keer eerder meegedaan
met dit project en dan altijd twee jongens in
huis gehad. Dat ging altijd prima!
Nu onze eigen kinderen het huis uit zijn en
we een kleindochter hebben, leek het ons
leuker dat er twee lieve meisjes zouden
komen logeren. Nou dat is gelukt! Ze zijn
heel verlegen en heel lief. Na een dag
hoorden we voor het eerst stemmetjes van
boven komen.
In het begin hebben ze veel zitten kleuren
en tekenen en hebben ze met de Barbie’s
gespeeld. Maar het liefst zijn ze buiten op de
skelter en dan met stoepkrijt een heel
parcours tekenen. Na twee weken gingen
we hout zagen en ‘moesten’ ze ook helpen
sjouwen (dat waren ze zo te zien wel
gewend). Later bij het stapelen bleek dat
hun moeders dat thuis ook doen. Na deze
actie begonnen ze langzaam te ontdooien.
We zijn elke keer weer verbaasd hoeveel ze
eten! Ze lusten alles en scheppen regelmatig
twee keer op. Ze zijn alleen nooit ‘oestal’ en
vinden het altijd te vroeg om te ‘spatten’.
Hartelijke groeten van
Jan, Evelien, Katia en Sasha
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Het Spoorwegmuseum
WERKGROEP ELST
Het Spoorwegmuseum
Woensdag 1 februari zijn we naar de het
spoorwegmuseum geweest.
Onderweg kwamen we al een paar treinen
tegen, de jongens in de auto zeiden Wauw.
Toen kwamen we daaraan, en liepen we
naar binnen, en kwamen we langs wat oude
treinen, en konden zelfs een trein in, dit
bleek een Koninklijke trein te zijn. Van alles
te zien.
Toen we eenmaal binnen waren zijn we
eerst langs treinen gelopen, deze stonden in
de werkplaats daar staan ze klaar om te
vertrekken.
En toen gingen wij op grote ontdekking
naar 1838. Met een groepje van ongeveer 7
kinderen en 2 begeleiders ging je met een
lift (tijdmachine) naar beneden, daar was
van alles te ontdekken, Onze tolk Ludmilla
kreeg een koptelefoon met audio op zodat
ze het kon vertalen voor onze Russische
kinderen, helaas waren we vergeten om een
Nederlandse audio mee te nemen. Er was
een soort van werkplaats, daar lagen kolen
te roken en er liep een muis over de balk.
We kwamen bij de stalen monsters, en
moesten 5 minuten wachten, onze
Russische gasten verplaatsen wat spullen,
want toen de 5 minuten om waren, gingen 3
kinderen en een begeleider naar binnen, en
konden in een karretje gaan zitten een soort
achtbaan en die leiden je overal langs. Niet
iedereen houd ervan om in een achtbaan te
zitten,
Tijd voor wat drinken, en een snoepje. En
klimmen op de treinen natuurlijk.
og een musical gezien, daarna naar buiten
gegaan, en de groep werd in tweeën
gesplitst. De ene helft ging naar binnen om
de vuurproef te doen.

in 3 rijtjes
van 5, en 3 verschillende kleuren, deze
moest je volgen, maar lastig uit te leggen
zonder de tolk.
Maar het is gelukt. Leukste was dat je op het
laatst overal heen reed met de trein, af en
toe viel hij van de rails, en dan vloog je, er
was een stuur om mee te sturen, en een
rem, en allerlei knopjes. Gelukkig zijn we
allemaal weer veilig geland.
Nog even wat gedronken en geknabbeld, en
tenslotte nog op de foto en toen konden we
gaan. Het was een leuke gezellige middag

met ze alle.
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Een kijkje bij…..
WERKGROEP ELST
…..de familie Dorrestijn
Dag allemaal,
Hierbij even een verslagje van onze
belevenissen met ons Russische gastkindje,
Vlad Kaval.
Het was voor ons erg spannend, het is de
eerste keer dat we meedoen met het
project, dus keken we samen met onze
kinderen, Dianne (8), Jannice(6), Bart(3) en
Lieke 5maanden, al lange tijd uit naar DE
datum van aankomst, 7 januari..
Gelukkig ligt er die morgen sneeuw zodat
de kinderen zich nog even kunnen
vermaken, want o, wat duurt het lang
voordat eindelijk het appje aankomt dat de
bus in aantocht is.
Eenmaal in Elst (we wonen in Amerongen)
aangekomen zijn we net op tijd voor de bus.
En ja hoor, daar komen de kinderen met
begeleiders naar buiten.. Wat zijn ze
allemaal heerlijk warm ingepakt!
We kijken onze ogen uit..
Eenmaal in de school krijgen we, na een
kort welkom, ons gastkindje toegewezen,
Vlad Kaval!
Even heeft Vlad het erg moeilijk als we
richting onze auto lopen, wat wil je, als je
zomaar met een vreemd gezin mee moet!
Bij thuiskomst, maakt Vlad kennis met Bart
zijn speelgoed, een schuur met allerlei
combinaties van tractors en aanhangers..
dit valt erg in de smaak: Vlad gaat languit
op de vloer liggen spelen..!
Al gauw is het ijs gebroken en Vlad en de
kinderen wennen snel aan elkaar.. Super
leuk dat zijn interesses bij de

landbouwvoertuigen liggen, daar dat ook de
grootste hobbies van papa Jan en kleine
Bart zijn! Dat geeft gelijk een klik!
En het is natuurlijk helemaal geweldig als je
dan zaterdags met Jan mee mag naar de
boerderij van oma en in een heuse grote
Fendt tractor mag rijden..
Dit levert een glunderend gezichtje op!
Ook met de meisjes lukt het spelen goed,
playmobil in combinatie met de tractor lukt
ook prima, dan spelen ze de hele middag
met z'n vieren op het vloerkleed, 1 van de
playmobil baby's is Vlads zusje Ksenia en
die mag steevast meerijden! Ook schooltje
spelen is leuk: Dianne is juf en rekenen op
z'n Russisch gaat hetzelfde als reken op z'n
Nederlands.
Vlad geniet er ook van als hij Lieke op
schoot mag houden.. en ons kleine meisje
lacht direct als ze hem ziet.
Na een week mag Vlad skypen met zijn
ouders en zusje, erg gezellig! Dit doen we
voortaan iedere zaterdag en dat weet hij
precies!
Aan het eten kan hij maar slecht wennen,
pannenkoeken zijn geweldig en als we
macaroni eten schept Vlad drie borden vol,
maar groenten kunnen hem echt niet
bekoren: Nein Lekker!!! roept Vlad
regelmatig uit. Proeven? Nein, nein! Zaftra
patat eten, zegt hij dan..
Geweldig als we erachter komen dat Vlad
een aardig mondje Duits spreekt, zo
begrijpen we elkaar steeds beter..

Ook de kinderen leren steeds meer
Russische woordjes.
Kortom, wij genieten van dit gezellige
ventje, met z'n vele grapjes: mama nul euro,
Vlad zweitausendmillion euro:), Dianne en
Jannice zijn Russia schweine, (Vlad ligt in
een deuk) nein spat, nein skola, papa skola,
Vlad kraan.. ja ja Vlad kan er wat van..
We hopen hem nog drie weken gezellig in
ons midden te hebben......
Hartelijke groetjes van Jan, Joke, Dianne,
Jannice, Bart, Lieke en Vlad
Paka!
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Een kijkje bij…..
WERKGROEP ELST
……de familie Gerritsma/Blommenstijn

Het is fijn om gastouder voor Serguey en
Vadzim te zijn.

Het is nu alweer ruim 3 weken geleden dat
Serguey en Vadzim bij ons zijn ingetrokken.
Onze zoon Fons is op de logeerkamer gaan
slapen en in zijn slaapkamer hebben we er
een bed bij gezet. Alle spullen uit de kast
gehaald en veel auto’s, tractors en knuffels
teruggezet. De tienerkamerkamer
omgetoverd tot een jongenskamer voor
onze gasten.
Dag 1 Nog een beetje vreemd allemaal.

Vriendelijke groeten,

Het speelgoed op de slaapkamer is direct in
gebruik genomen en meegesleept naar de
woonkamer. Dagelijks wordt er mee
gespeeld. Ook de Wii is ontdekt en de eerste
dagen is er uren op gebowld en getennist.
Dat zal wat worden als ze naar een echte
bowlingbaan gaan. Ingegooid zijn ze in
ieder geval.
Dag2 We voelen ons al helemaal thuis!
Het eten was wel even wennen. Zowel voor
Serguey en Vadzim als voor ons. Brood eten
geen probleem maar van stamppotten en
alles wat groen is worden ze niet vrolijk. De
oplossing bleek hier om alles los aan te
bieden. Aardappels en vlees gaat altijd goed
en de groente is afwachten.
Dag 9 De Uilentoren in Leersum, heb je ooit
zoiets gezien?
Deze week zijn ze in bad geweest. Je hoeft
geen Russisch te spreken om te vragen wat
ze er van vonden, je zag aan ze dat ze ervan
genoten.
Onze dochters Bertine en Avelon en onze
zoon Fons vinden het gezellig dat Serguey
en Vadzim bij ons zijn. We beleven allen
veel plezier aan ze en zij zo te zien ook aan
ons.
Als wij of onze kinderen een tijd weg zijn
geweest en thuis komen dan worden we
steevast geknuffeld door de jongens.

Michel, Colinda, Bertine, Avelon en Fons
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Ter informatie
WERKGROEP ELST
Het Tsjernelsje uitgave

Onderdeel tijdens de kerkdienst

De nieuwsbrief van dit project zal via de
email worden verspreidt. Tevens zullen er
beperkte papieren versies in de kerken
zijn.

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.

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

