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TSJERNELSJE
WERKGROEP ELST

AGENDA:
- Za 18 februari, 10:00u-17:00u
Strandwandeling, ovb
- Wo 22 februari, 13:00u-14:10u
Bezoek aan de Molen, Amerongen
- Za 25 februari, 15:00u – 17:00u
Afscheidsfeest, Beste Goed

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!

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 Goudzwaard
Na lang aarzelen besloten we toch ook
deze keer weer een kind uit Belarus in
ons gezin op te nemen. Inmiddels zijn er
al weer 5 van de 7 weken voorbij. Wij
hebben het met Kristina getroffen, ze is
een lief meisje, erg netjes. Ze verzorgt
zichzelf en ruimt alles keurig op wat ze
gebruikt heeft. Met het eten heeft ze zo
haar voorkeur, graag macaroni of patat.
Pizza gaat er ook wel in, maar bij de
groente is het meestal nee.
De spelletjes mens-erger-je-niet,
memory(wat ze altijd wint) zijn favoriet
en nu heeft ze de sjoelbak ontdekt.
Ze is al heel vertrouwt met onze
kleinkinderen, ze weet alle namen en
speelt vaak met hen.
Ze verrast ons door steeds meer
Hollandse woorden te gebruiken, leuk!
Met de waterbus van Papendrecht naar
Rotterdam was ook spannend, maar de
roltrappen in de diverse winkels gaven
wel de nodige gilletjes. Helaas hebben
we geen huisdieren, waar ze wel gek op
is, maar toen we bij Groenrijk waren,
werd de vogel voor haar uit de kooi
gehaald.
Joop en Adriana Goudzwaard
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

…..de familie van Ledden
Mag ik bij Vika spelen...?
Ay ay ay Mashenka toch...
Spalkoenye notsjye zegt ze elke avond...
Hallo, in het Nederlands groet Masha
mensen.
Altijd skypen, als dat toch een mocht!
Deze eerste letters van de zinnen
vormen haar naam, het is alweer de 5e
week waar we in zijn gegaan. Masha
heeft heerlijk gezwommen in de Vallei
met ons en een ander vrolijk gastgezin!
Wat genoot ze, glijbaan
op en af..en in de
stroming die steeds
sneller ging. Wandelen is
ook een groot succes!
Frisse neus halen, ay die
heeft ze al...nog 3 weken,
we maken er nog iets
moois van met ons allen!
Iedereen weer veel
goedheid toegewenst!
Groetjes van Marijn,
Adriana, Frank, Selena en
Masha...
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Madurodam
WERKGROEP ELST

Madurodam
Een dagje Klein Holland
Zaterdag 4 Februari, om 10 uur kwam
Jacolien en Ludmilla voor rijden, Katja,
Galina en ondergetekende stapten
vrolijk in op weg voor een dagje uit
richting Den Haag, Madurodam of zoals
onze gasten het noemen Klein Holland.
Na ruim een uur rijden kwamen we op
plek van bestemming. Was wel wat fris
toen we uitstapte, maar daar waren we
op gekleed.
Zo zien ze wel heel
Holland in een keer,
zelfs Keukenhof
bezocht.
Hansje Brinker
stond ons op te
wachten. En hield de
boel dicht.
Toen we eenmaal binnen waren
kwamen de fototoestellen tevoorschijn.
Overal foto`s van maken als herinnering.
Halverwege de toertocht door
Nederland zijn we lekker koffie gaan
drinken, even wat opwarmen.
Na lekker opgewarmd te zijn, hebben
we onze tocht weer vervolgd zie foto`s
deze spreken voor zich. Veel portretfoto
zijn er gemaakt.
Na deze onvergetelijke tocht, door ons
mooie Nederland. Toch nog even
richting zee gegaan, waren in de buurt
dus die kans konden we niet laten
schieten. Was wel heel koud.

Nog even lekker gegeten, De Pier op
geweest, stukje langs de Boulevard
gelopen.
Aan het eind van de dag begon het te
regenen. Gauw de auto opgezocht en
richting huis gegaan.
Het was een leuke en gezellige dag.
Marjon
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In de les bij……..
WERKGROEP ELST

……Wim en Mathilde
Ja… daar stonden we dan als 2 oude
‘Visnetrakkers’ vrijdag 13 januari oog in
oog met de groep ‘Rusjes’ in een voor
ons intussen bijna onbekende plek maar
met in de buurt wel een aantal collega’s
die we nog kennen en contact mee
hebben!
Sommige mensen geloven het niet…
maar na allebei ruim 40 jaar voor de
klas te hebben gestaan, vonden wij het
nu toch echt wel weer heel spannend.
Hoe reageren de kinderen en kunnen wij
ze nog bezighouden?
Intussen hebben we 5 vrijdagmiddagen
met hen doorgebracht en weten we van
de werkgroepsleden dat de meeste
kinderen het ook leuk vinden.
Voorgaande keren als we het
vrijdagmiddagprogramma met hen
deden, zeiden we tegen elkaar: zulke
gedisciplineerde kinderen! Nu weten
we dat ook in Wit Rusland de kinderen
‘mondiger’ zijn geworden. Zo jammer
dat je hen door de taal niet echt kunt
begrijpen en aan kunt spreken. In
Tsjernelsje lezen we dat het in de
gezinnen gelukkig wel aardig lukt.
Ter gelegenheid van onze verjaardagen
hebben ze ons 3 februari een soort van
Happy Birthday in (waarschijnlijk)
Russisch toegezongen. We kregen
allebei nog een Russisch cadeautje, leuk

en
verrassend! Mathilde is voor hen wel
een soort van bekende naam. Als ze
hulp nodig hebben wordt er regelmatig
geroepen: Tante Mathild of Wiem.
De afgelopen weken hebben we
onderstaande activiteiten met ze
gedaan: krokodil van klei,
vogelvoederpopje, kaartenbal, appelflap
en broodje gebakken, iets met
papiermaché, (Visnet) vissen gemaakt
en er een spel mee gedaan, kaarten om
te versturen naar de ouders. De
komende weken doen we nog iets met
klei, bakken we een pizza, maken we een
mobile en nog een paar andere
activiteiten.
We hopen dat de kinderen, als ze weer
thuis zijn, van alles genoten hebben en
dat wij daar een kleine bijdrage aan
hebben mogen leveren.
Wim van Zanten en Mathilde Werner
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Een kijkje bij……..
En de gastouderavond
WERKGROEP ELST

…..de voordeur van Marjon

Gastouderavond

Een van de eerste weken dat Galina en
Katja hier waren.
Moest ik een avondje weg, uit eten, de
Dames had ik ook uit eten gestuurd bij
vrienden
Na mijn avondje uit, richting huis
gereden, zet auto op z`n plek, wil deur
open doen kan ik m`n huis niet in.
Hadden ze de haak op de deur gedaan
nadat ze thuis waren, dus daar stond
Marjon. Om 11 uur s `avonds, buiten
gesloten voor eigen huis. Kon ook niet
aan bellen want de deurbel deed het
niet. Ik al kloppen maar geen geluid te
horen. Wat moet je dan, ergens anders
gaan slapen, in de auto maar een tukje
doen, maar dat was ook geen optie,
kwam toen op het heldere idee om de
telefoon een paar keer over te laten gaan
en harder kloppen, en ja hoor daar
hoorde ik gestommel van boven., deur
werd open gedaan en Marjon kon naar
binnen. Pfffffffffff.
Dus als je een Rus 1 vinger geeft pakken
ze je hele huis. ( haha)

Woensdag 8 februari hebben we een
gastouderavond gehouden. Dit keer
geen klas vol met kinderen, maar juist
een klas vol met gastouders.
De tijd is altijd van onder geschikt
belang dus rond de klok van 20:00u zijn
we begonnen.
De avond werd met gebed en Psalm 99
uit de Bijbel door Koos geopend. Waarna
de gastouderavond kon beginnen.
De juffen en tolk begonnen te vertellen
over waar de kinderen vandaan
kwamen. Gastouders kregen dus een
stukje extra achtergrond te horen over
waar een iedere vandaan kwam. Hoe
groot de dorpen zijn, wat er in de
dorpen aanwezig is. De basisschool
bestaat bijvoorbeeld uit 200 kinderen
met maar liefst 25 leerkrachten! Zo
heeft iedereen werk. Veel mannen
werken ook in de bosbouw, andere in
kassen, welke niet te vergeleken kunnen
worden met die in Nederland.
Voornamelijk worden er komkommers
gekweekt, waar ze dan van rondkomen.
Er wordt zelfs in de kas geslapen.
De school heeft een maximale bezetting.
Want de eerste groep met kinderen
hebben les van 8:00u-14:00u. En om
14:00u start de tweede groep en die
hebben dan les tot 20:00u. Tijdens de
lessen krijgen de kinderen op school te
eten.
Helaas concluderen de juffen dat de
meeste kinderen na hun school niet

meer in het dorp blijven. Zeker niets als
ze de kans hebben om verder te
studeren dan doen ze dat zeker en
trekken dan dus naar de grote steden. Ze
merken dus dat de dorpen langzaam
leeglopen.
Vragen vanuit de ouders waren er ook
vragen. Bijvoorbeeld hebben ze in WitRusland ook fietsen, jazeker alleen niet
van die snelle als hier in Nederland. Op
de vraag wat de kinderen het meest gek
vinden, kwam het antwoord; kinderen
accepteren de dingen zoals ze zijn.
Kinderen kijken niet hoe het allemaal
gaat en loopt. Maar hanteren de
mentaliteit: "het is zoals het is!" De
docenten daarentegen vinden het design
hier al heel mooi. Hoe de huizen zijn,
hoe de omgeving is. Het lijkt allemaal op
een sprookje. Beide docenten zijn al
eerder in Nederland geweest en als iets
niet goed is of niet bevalt dan waren ze
niet terug gekomen. Kortom het is goed
hier! Als ze dan iets raars moesten
bedenken dan dat de padden die in een
emmer vallen tussen Elst en
Amerongen, zodat wij ze kunnen helpen
oversteken.
Vanuit de ouders wordt gezegd dat
kinderen meer gesloten zijn. Vertellen
niet zo snel wat er is, maar dit doen ze
niet omdat ze niet willen. Maar dit is
gewoon de manier van leven in WitRusland. Ludmilla vertelt ook dat ze hier
in Nederland heel open zijn en snel
vertellen als er wat is.
De kinderen uit Wit-Rusland praten niet
graag als er een probleem is. Als ik er
niet over praat dan is het er ook niet.
Terwijl de gastouders graag willen
helpen als er wat is. Ludmilla vertelt dat
kinderen in Wit-Rusland vaak buiten
zijn er dat er ook niet echt de tijd wordt
genomen, want die is er vaak niet, om
met de kinderen te praten. Kinderen
onderling praten ook minder met elkaar,
zeker als bijvoorbeeld het ene kind uit

een welvarender gezin komt dan een
ander.
Huisdieren zijn er ook, we praten dan
wel over varkens, kippen en bij
uitzondering een koe. Honden en katten
zijn er zeker, alleen leven die wel buiten.
Kinderen vinden het dan ook heel raar
dat ze in Nederland binnen zijn.
Vanuit de werkgroep waren er de
volgende mededelingen:
*De afscheidsmiddag op 25 februari is
van 15:00u-17:00u in het Beste Goed.
Tijdens deze middag krijgen kinderen
nog enkele verschillende soorten
medicatie mee met Wit-Russische
beschrijving. Ze krijgen bijvoorbeeld
paracetamol mee.
*Op zondag 26 februari is de
afscheidsdienst om 18:00u in de PKN
Gemeente aan de Rijksstraatweg.
*Voor als ze kinderen naar huis gaan,
krijgen ze een bigbag mee. Hier kunnen
ze de spullen in doen, inclusief de tas die
van huis uit hebben mee gekregen.
Maximaal twee tassen per persoon en
een rugzak voor in de bus is hetgeen ze
mee mogen nemen. Wel is het verzoek
dat alle kleding die ze vanuit huis
hebben mee gekregen ook weer mee
terug wordt gegeven, ook al is het kapot.
De tassen worden gelabeld. Hier zorgt
de werkgroep voor.
*Mocht je een cadeautje mee willen
geven dat kan natuurlijk! Bijvoorbeeld
een fotoboekje, maar maak het niet te
gek. Voor de ouders bijvoorbeeld zaden
voor groente of fruit. Hagelslag en pasta
is natuurlijk ook een aanrader.
Oploskoffie is ook een goed cadeau.
Maandag 27-2 11:00u moeten de tassen
worden in geleverd. Kinderen
verzamelen om 12:30u en vertrekken
om 13:00u. Wellicht handig om de
kinderen een warme hap tussen de
middag te geven, omdat ze dat die dag in
ieder geval niet meer krijgen.
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Foto impressie
Spoorwegmuseum
WERKGROEP ELST
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Foto impressie
Bowlen
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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

Gratis af te halen!
Een stuk tafelzeil of tafellinnen om mee te
geven naar Belarus. Het is ook daar nog een
veelgebruikt artikel, dat is wel te zien op de
foto's van de bezoeken.
Een telefoontje vooraf naar 0318-472042 is
prettig.
Fam. Goudzwaard - Schoolweg 97

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

