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HET

TSJERNELSJE
WERKGROEP ELST

AGENDA:
- Wo 22 februari, 13:00u-14:10u
Bezoek aan de Molen, Amerongen

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

- Za 25 februari, 15:00u – 17:00u

Middels het inmiddels bekende

Afscheidsfeest, Beste Goed

“Tsjernelsje” willen we jullie als

- Ma 27 februari, 11:00u
Tassen inleveren

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

12:30u Verzamelen
13:00u Start terugreis :(

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 bericht van……..
WERKGROEP ELST
……Katerina, Galina en Ludmila
Dear Dutch Friends,

More than 30 years ago Belarus took
upon itself the main blow of the
Chernobyl disaster.
Throughout this difficult period Belarus
felt and continue to feel the invaluable
support of the people of Holland.
You organize a trip for healthness and
give the childeren a lot of happiness
with all the different activities.
It wasn’t easy for our childeren at first.
They were crying and missing their
parents first two weeks, but now it’s
much better.
because you treated them as they were
your own children.
From the first days of staying in the
families you helped the childeren to
learn Dutch.
And you tried to learn Russian.
We see that children express great
gratitude to the guestfamilies who give
them hospitality, kindness and love from
their hearts.
Children like to travel through the Bible,
to sing Bible songs and read Bible
stories at the church together with
adults at the services on Sunday.
They like excursions to the zoo, railway
museam, bowling, Bombardon, sport
lessons, lessons of handicraft with Wim
and Matilda etc.
We are sure that our children never

forget their
impressions of being in Holland.
We hope that our friendly relations will
strengthen in the future.
With Love,
Katerina, Galina, Ludmila
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Een bericht van……..
& Eet smakelijk
WERKGROEP ELST

Vertaling:
Lieve Nederlandse vrienden,
Meer dan 30 jaar is het nu geleden van
de ramp in Tsjernobyl. Gedurende deze
periode werd er een van onschatbare
waarde van support ontvangen door
Nederland.
Jullie organiseerde reizen om de
gezondheid te verbeteren en geven de
kinderen veel plezier en leuke
activiteiten.
Het was in het begin niet makkelijk voor
de kinderen, ze huilde en miste hun
thuis! Maar dit gaat nu vele malen beter,
omdat jullie ze beschouwen als eigen
kinderen.
Vanaf dag één proberen jullie de
kinderen Nederlands te leren en
proberen jullie Wit-Russisch te leren.
We zien dat de kinderen zeer dankbaar
zijn naar de gastgezinnen die ze
onderdak, vriendelijkheid en liefde uit
hun hart geven.
Kinderen vinden het lezen in de Bijbel
mooi, zingen graag Bijbelse liederen en
lezen graag in de kerk samen met de
ouders.
Alle activiteiten buiten school om
worden enorm gewaardeerd en vinden
ze erg leuk.
We weten zeker dat onze kinderen de
indruk die ze hebben gekregen nooit
zullen vergeten.
We hopen dat de goede
verstandhouding blijft bestaan.
Liefs, Katerina, Galina en Ludmila

Babka
Benodigheden:
• 6 aardappels, geraspt
• 2 uien, gesnipperd
• 100 gram spekblokjes
• 3 eieren
• 1 eetlepel bloem
Roerbak de uien met spek 5 minuten.
Meng dit met de andere ingrediënten.
Schep het mengsel in een ingevette
ovenschaal en bak deze 45 minuten op
180 graden.
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

……de familie Franken
Anzhalika lijkt zich aardig
thuis te voelen, ze was al
snel op haar gemak. Iris
ziet ze als haar grote zus
en ze hadden samen
gelijk een goede klik.
Thomas was bijzaak voor
haar en dus even wennen
toen ze merkte dat Iris en
Thomas echte maatjes
van elkaar zijn. "Met mijn
broertje heb ik altijd ruzie", legde ze uit
en ik krijg altijd de schuld. Nu we een
paar weken verder zijn zie je de
acceptatie, niet alle broertjes zijn
hetzelfde, en spelen ze heel leuk samen.
Het eten valt lang niet altijd in de smaak,
maar ze proeft alles wel. Afgelopen
week was ze het er niet mee eens dat ze
haar bord leeg moest eten en zei ze:
'tsjonge jonge!'
Vorige week zaterdag zijn we bij mijn
(Marian) werk langs gegaan, het
Maarten Maartenshuis in Doorn. Een
bezoekje aan een kasteel is natuurlijk
altijd leuk en met een vers
laagje sneeuw is het
helemaal prachtig
op Landgoed
Zonheuvel.
Verder
vindt
Anzhalika het

heel leuk om te
schminken en te
verkleden.
Skeeleren is ook
een uitdaging. We
hebben in een
kreuk van het
lachen gelegen toen
ze voor het eerst op
de skeelers stond,
het was net een
tekenfilm. Iris en
Thomas hielden
haar stevig tussenin,
maar haar benen vlogen alle kanten uit.
Gelukkig kon ze er zelf het hardst om
lachen. Maar ze is een doordouwertje en
inmiddels gaat het redelijk goed.
Deze week kwam ze trots thuis om te
vertellen dat ze nog niet een keer was
gevallen die dag.
Nog ruim een week en dan gaat ze weer
naar huis, onvoorstelbaar hoe snel
het gaat. We gaan er nog een paar leuke
dagen van maken.
Geurt, Marian, Iris en Thomas Franken
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

…..de familie van Ledden
Gezellig uit de kerk lopen we naar huis,
Galina, Katia, Lyudmila, Masha en ik. Het
is zondag 12 Februari...al babbelend op
naar de Prinsenweg. Wit- Russisch
bezoek. Koffie, thee en een lekker stukje
cakerol...dat gaat er goed in.
We praten over van alles! De dames
vinden ons huisje mooi. Masha glundert,
ze vindt het wel leuk de juffen en de tolk
op visite. Het wordt een leuke dag, we
eten met elkaar Bapka en fruit toe. Leuk
om hen in ons huis te hebben.
Selena bidt en dankt in het Belarus en
we spreken Wit- Russisch en
Engels...van Lyudmila leren we nog
leuke zinnen. Wij helpen haar graag met
de Nederlandse taal! Zo wordt het een
mengelmoes van talen aan tafel. Een
echte
talenfamilie
aldus het
bezoek!

Maar het mooist is dat we zo'n fijne tijd
met elkaar mochten hebben die dag.
Tegen vieren lopen de gasten weer naar
het huis van Jan en Janet...kunnen ze
bijkomen van de maaltijd!
Vriendelijke groeten Adriana van
Ledden
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De Bombardon
WERKGROEP ELST

De Bombardon
Donderdag 9 februari stond als uitje
Bomdardon op het rooster. Nou wat is
Bombardon eigenlijk. Bombardon is een
verkleedwinkel, waar je dus
verkleedkleren kunnen kopen, maar ook
huren. Deze winkel wordt gerund door
mensen met een handicap. Ook kan je er
gezellig wat drinken, met wat lekkers
erbij. Er is ook een kunstafdeling,
bakkerij, en het naai-atelier waar de
kleding voor de winkel wordt gemaakt.
Rond negen uur vertrokken we met de
eerste groep richting Bombardon. Daar
werden we opgewacht door ‘onze’
fotograaf en werden we welkom
geheten door iemand die leiding geeft
daar. De bakkerij werd getoond, de
kunstafdeling werd bekeken, en het
naai-atelier aangewezen en toen kon het
grote verkleden beginnen. De helft van
de groep ging eerst cup-cakes versieren
en de andere helft begon met verkleden
en werden daarna geschminkt. Daar
kwamen de vreemdste creaties uit, maar
iedereen genoot ervan en vermaakte
zich.
Na een half uurtje werd er gewisseld. De
verkleedgroep ging nu cupcakes maken
en andersom. Ook de juf ging eens
kijken of er wat voor haar bijhing, en
warempel ze vond een jurk die ze mooi
vond. Maar als we probeerde een foto
van haar te maken maakte ze dat ze weg
kwam, om even laten als de

fototoestellen en telefoons verdwenen
waren, weer met een grote glimlach
tevoorschijn te komen.
Nadat iedereen klaar was gingen we
terug naar het Visnet om de tweede
groep op te halen. Nou die zagen aan die
geschminkte gezichten al wat hun te
wachten stond, en reageerde daar
enthousiast op. Heel wat kinderen van
de eerste groep verdween gelijk in de
toilet om vervolgens met een gewassen
gezicht weer tevoorschijn te komen. Ze
schaamde zich toch wel een beetje om
zo rond te lopen.
Op met de tweede groep naar
Veenendaal. Bij deze groep werd er niet
meer rond geleid, maar gelijk begonnen
met verkleden en schminken. En de
andere helft met cup-cakes maken. Nu
waagde de tweede juf en onze tolk zich
ook aan een verkleed partijtje en zij
hadden en gelukkig geen problemen
mee om gefotografeerd te worden.
Na veel plezier en gelach zijn we ook
deze groep weer naar Elst gaan brengen.
Het was echt een geslaagde ochtend, en
toen ik aan de tolk vroeg wat zij ervan
had gevonden zei ze: “funny” met een
brede lach. Wat dat betreft is het dus
voor een volgend project weer voor
herhaling vatbaar.
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Foto impressie
De Bombardon
WERKGROEP ELST
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

……de familie Innemee
Stas gaat alweer bijna naar huis. We
hebben het goed gehad met elkaar.
Stas moest even wennen:
- we eten ook gewoon groenten
- we gaan op tijd naar bed.
- we zitten met elkaar aan tafel
tijdens het eten en we wachten op
elkaar.
- je mag niet gooien met spullen in
Nederland.
- de hond wordt niet geschopt.
- niet alle katten krabben.
- 6 bakjes chips is echt teveel.
Stas geniet van veel dingen:
- lego
- puzzelen
- Donald Duck lezen
- kleuren
- Op dit moment gaat hij rennend
door het huis als een aap. Het leid
me een beetje af van mijn verhaal.
Maar goed, dat is de schuld van
Jaap. Papa Jaap gaat namelijk op
zijn vuisten en op zijn hurken
rennend en krijsend achter de
jongens aan. Ik denk dat het huis
zo instort.
- computeren is ook super leuk
- met klappertjes pistolen en nerf
geweren is het som redelijk
dekking zoeken hier.
- De kat is inmiddels zijn goede
vriend geworden.

Ons Russisch is weer wat vooruitgegaan.
We hebben weer wat nieuwe woorden
van Stas geleerd. En Siebe is een van de
weinige kleuters ook al een aardig
woordje Russisch spreekt: njet mosna,
njet mosna, njet mosna en njet mosna.
Het was gezellig met Stas de
houthakker. (Want dat wordt hij later
zegt ie).
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Een kijkje op……..
WERKGROEP ELST

… vrijdagmiddag bij Wiem en tante
Mathild
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Een kijkje bij……..

WERKGROEP ELST

…….de familie van Dijk
Sinds 5 weken maakt Veranika deel uit
van ons gezinnetje. Wat waren er binnen
ons gezin zenuwachtige mensen die
bewuste zaterdag dat de kinderen
aankwamen. Omdat het ook nieuw was
voor ons was het toch ook best
spannend. Voor ons allemaal een kleine
aanpassing echter het gaat heel erg
goed.
Zoals overal heeft ze soms haar
moeilijke momenten, gelukkig duurt dit
nooit lang. Ook Niek en Iris vinden het
erg leuk. Veranika en Iris liggen samen
op dezelfde kamer en er komt zeer
regelmatig gegiebel uit deze kamer ook
(eigenlijk vooral) wanneer het allang
tijd is om te gaan slapen.
De uitstapjes die we gedaan hebben
vindt ze erg leuk, ze is snel tevreden.
Afgelopen weekend zijn we gaan
zwemmen en bowlen met de gezinnen
van haar vriendinnen Mascha en Vika.
Dit was erg gezellig.
Ook de Nederlandse woordjes komen
meer en meer net als de Wit Russische
woordjes door ons gebruikt worden.
Spelletjes doen vindt ze erg leuk, vooral
mens-erger-je-niet en sjoelen zijn
favoriet. Nog regelmatig verbazen we
ons hoe mooi de knutselwerkjes en de
kleurplaten zijn, dit kan ze erg goed.
Ook de wit Russische meisjes vinden

winkelen
leuk hebben we gemerkt:)
Als het erg druk is wordt het handje
goed vastgehouden en dat snappen we
best.
Eten was wel wennen voor haar en gaat
inmiddels goed. Opvallend was wel dat
ze bij de gele M totaal geen problemen
had en alles wel lekker vond.
Al met al zijn de weken voorbij gevlogen
en wordt er al opgezien tegen 27
februari maar tot die tijd proberen we te
genieten van elkaar.
We hopen dat Veranika later met een
goed gevoel en met plezier terug kan
kijken op deze periode.
Groet,
Bert, Anne, Niek en Iris van Dijk
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Peter’s Vis
WERKGROEP ELST

Peter de Visboer
Er is elke week wel een gezellig uitje
met onze Russische gasten, waar ze
erg van genieten en als er geen uitje
op het programma staat , wordt er
wel een knutselwerkje gemaakt.
Dinsdag hadden wij een extra
verrassing voor ze, eigenlijk niet wij
maar Peter de visboer die op dinsdag
in Elst staat. We hebben voor elk
kind een heerlijk bakje kibbeling
gekregen.
Wat hebben ze gesmuld en ook de
juffen en de tolk hebben ervan genoten.
Een van de kids hield niet van vis maar
dat was geen probleem zijn bakje werd
al snel verdeeld.
Mooi om te zien dat ze een goede eetlust
hebben (gekregen).
Ina
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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

