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Van Lyudmilla heb ik begrepen 

dat de kinderen genoten hebben 

van het weekje herfstvakantie 

en dat ze allemaal wel wat bij-

zonders hadden beleefd. Ook 

de twee “vrije” dagen van deze 

week: naar Sanjesfertier en de 

manege werden zeer gewaar-

deerd. Lekker weer geen 

school! 

We zijn de donderdag in de va-

kantie met de drie dames op 

stap geweest. We hadden hen 

gevraagd waar ze het liefste 

naar toe wilden en daar hoefden 

ze niet lang over na te denken: 

Amsterdam. Eerst met de rond-

vaartboot, daarna naar het 

Rijksmuseum, lopend naar het 

Leidseplein en op het terras een 

kop koffie drinken en daarna 

via o.a. de Kalverstraat naar de 

Dam. Op de Dam stond de ker-

mis: met z’n allen in het reu-

zenrad. Terug in Zuidhorn heb-

ben we met elkaar genoten van 

een rijsttafel bij de Chinees. 

Dat prachtige restaurant waar 

ze altijd langs fietsen onderweg 

naar de Action. 

Het was een gezellige dag! 

A.s. dinsdag is de gastouder-

avond. Jullie krijgen dan ook 

big bags mee voor de terugweg 

en vitamines. Deze kunnen de 
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kinderen meenemen voor thuis 

in Belarus. 

Thuis….ja, het aftellen zal vast 

in verschillende hoofdjes hier 

en hoofden daar in Belarus zijn 

begonnen nu we alweer over de 

helft zijn. Informatie over de 

terugreis zullen jullie krijgen op 

de gastouderavond en ook in 

het volgende Tsjernootje zal 

daarover het een en ander staan. 

We wensen jullie nog een paar 

gezegende weken samen met je 

Rusje! 

Olga, Fokje en Arina 

 

 

 

 

Google Translate aan de kant 

gegooid… 

Daar is ze dan, lang verwacht, 

een meisje; ‘Veronika’. Wat 

hebben we uitgekeken naar 

haar komst en wat was het 

spannend om tot het laatste mo-

ment niet te weten wie onze 

Wit-Russische gast voor de ko-

mende 7 weken zou worden. 

Dit gevoel komt jullie allen 

vast bekend voor. 

Maar daar is ze dan, kennisma-

ken met een hand, eerste horde 

overwonnen. Er zouden vast 

wel meer hordes komen. Waar 

we het meest tegenop zagen, de 

grootste horde, is de taalbarriè-

re. Maar gewapend met Google 

Translate op onze gsm’s zou 
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het vast goed komen. Niet dus. 

Google Translate bleek geen 

lange Russische zinnen aan te 

kunnen en het Nederlands wat 

wij inspraken werd niet duide-

lijk genoeg vertaald en overge-

bracht naar Veronika. Na een 

dag of 2 knoeien met Google 

Translate, hebben we ‘m maar 

aan de kant gegooid. Gewoon 

met handen en voeten bleek 

veel beter te werken. Gaande-

weg leerden wij wat Russische 

steekwoorden en we staan er 

versteld van hoe snel Veronika 

Nederlands oppikt en gebruikt. 

Yoram en Yair, onze jongens, 

spelen en ‘praten’ lekker sa-

men met haar. Van een taal-

barrière hebben zij geen last. 

Het gaat hartstikke leuk sa-

men. 

Andere hordes, zoals het ver-

driet wat er was in de eerste 

week omdat we elkaar niet 

goed begrepen, toch wat heim-

wee, wennen aan ons eten etc. 

zijn gelukkig ook allemaal 

overwonnen. En nu zijn we al 

over de helft van het verblijf. 

Wat vliegt de tijd! Ze past zo 

goed in ons gezin dat het raar 

is als ze er straks niet meer bij 

is. Nog maar niet aan denken, 

lekker genieten van de komen-

de weken. En misschien gaan 

we wel in op de uitnodiging 

van Veronika’s ouders; op be-

zoek komen in Belarus. 

Misschien dat we dan toch 

maar wel weer Google Trans-

late gaan gebruiken… ;) 

Jan Melle, Rachel, Yoram en 

Yair Brinkman 

 

B 
onte Avond 

 

 

De eerste aan-

meldingen voor 

de Bonte Avond zijn al binnen. 

Ook op school wordt door Lyu-

da en de juffen al hard met de 

kinderen geoefend. In de wan-

delgangen heb ik ook al wat 

geroezemoes over plannen ver-

nomen… 

Je kunt iets doen met je eigen 

gezin, met of zonder je Rusje. 

Je kunt ook iets verzinnen sa-

men met andere gastouders of 

een aantal kinderen doen samen 

iets, etc. 

Het is natuurlijk wel belangrijk 

dat het leuk is voor zowel kin-

deren als volwassenen. Het is 

wel belangrijk dat je iets ver-

zint wat niet zo lang duurt. Er 

zal ook een tolk aanwezig zijn, 

al zal zij alleen noodzakelijke 

dingen vertalen en niet b.v. een 

toneelstukje. 

In de kerk is een beamer en een 

geluidsinstallatie waar je ook 

Cd's op kan draaien. Als je iets 

gebeamd wilt hebben, dan dat 

graag naar mij mailen (als het 

een groot bestand is dan kan het 

via www.wetransfer.nl) 

 

Je kunt je opgeven bij Arina 

Havinga ah@planet.nl 06-

51526891 

 

S 
erguey 

 

 

 

Ach waar te beginnen  

20 september, telefoon…….. 

Over een half uurtje zijn ze er. 

Ai, eerst maar uit bed en de 

kids roepen. 

Keurig op tijd aanwezig!  

 

“Wow, wat een kleintjes” zegt 

Lisanne en inderdaad, het zijn 

nog jonge kinderen.  

Wie zou het zijn?? De spanning 

is er zeker. 

Serguey, bijna kopie van onze 

Martijn. Wel grappig, hij past 

gewoon in ons rijtje!  

Bij ons thuis eerst wat onwen-

nig op de bank en even een 

traantje. Zo begrijpelijk! 

Eerst maar wat drinken en een 

koekje en even bijkomen. Even 

een rondleiding door ons huisje 

en laten zien waar hij mag sla-

pen de komende weken. Hij 

vond het gelijk wel fijn dat hij 

niet alleen op een kamer hoef-

de, maar gezellig met Rick. 

Even later waren Lisanne, Mar-

tijn en Serguey al een spelletje 

aan het doen. Memory, en vlo-

gen de Russische en Nederland-

se woorden al over de tafel. 

Wij ondertussen het kleine pa-

piertje even bekeken en dachten 

direct: “Och arm kereltje”.  

Niet een heel fraaie situatie 

thuis.  

Wij dachten eerst wel even: 

hopen dat het goed gaat hier. 

En het gaat goed  

Serguey is een vrolijk, blij en 

aanwezig mannetje. Moest even 

zijn plekje vinden, maar hangt 

tegen ons allemaal aan. Voelt 

zich, volgens ons, helemaal 

thuis.  

Spreekt al een aardig woordje 

Nederlands en begrijpt in ieder 

geval een hoop Nederlands. 

Here zegen dit eten……, tan-

denpoetsen, pyjama aan, pappa 

en mamma op bed en wij spe-

len, hahaha.  

We zijn een dagje naar opa en 

oma geweest in Hardenberg en 

hebben daar gezwommen. Wil-

de direct de volgende dag wel 

weer. Dagje naar familie op de 

mailto:ah@planet.nl
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boerderij geweest. Eén groot 

feest!  

Hij houdt van gezelligheid en 

dat komt vast nog wel goed de 

laatste weken.  

We hebben nog wat familie-

feestjes in het vooruitzicht.  

 

Groetjes Gertjan, Metty, Rick, 

Lisanne, Serguey, Martijn en 

Tim 

 

V 
an de Activi-

teitencom-

missie 

 
Week 5 is ook alweer ten einde, 

wat gaat de tijd toch vlug! 

De kinderen hebben een leuke 

week achter de rug! 

Dinsdag heerlijk spelen bij San-

jesfertier. 

Dit was een geslaagde dag! 

Ook het bezoek aan de manege 

was weer super! 

 

En de gymlessen, die vallen in 

de smaak!! 

Al met al, een fijne week! 

 

Voor de komende week hebben 

we niet zo heel veel te melden. 

Dinsdag de crea, en vrijdag de 

gym. 

We hadden een uitje naar fysio-

fit geregeld, maar deze kan he-

laas niet doorgaan, 

We kijken nog naar een alterna-

tief en anders mogen de juffen 

deze middag invullen zo ze zelf 

willen. 

 

     Dan nog een vriende-

lijk verzoek van de kap-

sters.. 

     Zoals jullie weten zijn 

er luizen geconstateerd 

bij 2 kinderen. We weten 

dat de leerkrachten de 

kinderen hebben nageke-

ken, maar gezien een luis 

zich makkelijk ver-

plaatst, vragen wij u als 

gastouders uw kind zelf 

ook na te kij-

ken en evt. te 

behandelen, 

ook bij twij-

fel...!! 

     Het zou erg vervelend 

zijn als we de luizen over-

brengen op anderen, ze-

ker als dit niet nodig is.... 

 

Vr. gr. de AC 

A 
nton 

en 

Kolja 

 

 

 

 

Ook wij hebben met veel ple-

zier 2 jongens in huis gekregen 

om 7 weken voor te zorgen. 

 

Anton en Kolja, 2 broertjes. 

 

We hebben wel goed nage-

dacht, want we zijn niet de 

jongsten meer en het moet voor 

de kinderen ook leuk zijn. 

 

Gelukkig hebben we na 5 ande-

re kinderen uit Belarus wel de 

nodige ervaring.  

 

De 

eerste dag was het de kat uit de 

boom kijken, maar ze waren al 

heel gauw op hun gemak. 

 

Wij denken dat we de primeur 

hebben van al de projecten 

want tot onze verrassing wer-

den we baboesjka en djedoesjka 

genoemd. 

Hoezo proberen om je grijze 

haren te verbergen. 

Kinderen spreken "altijd" de 

waarheid. 

 

Het zijn 2 heel verschillende 

jochies . Anton kijkt het liefst 

waar wij allemaal mee bezig 

zijn, terwijl Kolja uren met lego 

en ja jullie lezen het goed.... de 

barbies kan spelen. Ze krijgen 

regelmatig een ander outfit.  

 

Intussen genieten de jongens 

volop, en wordt djedoesjka 

flink in het ootje genomen. 

 

In de herfstvakantie zijn we 

naar de camping in Hardenberg 

geweest waar ze de hele dag 

buiten aan het spelen waren. 

Lekker over de camping met de 

skelters crossen en fietsen. 

Het hoogtepunt was Slagharen. 

Het begon in de draaimolen, 

maar 's middags zaten ze al in 

de achtbaan over de kop. 

Nergens waren ze bang voor. 

 

Toen naar een echt restaurant 

( de Mac) en hun dag kon niet 

meer stuk. 

 

Dan begint de school weer, 

waar de heertjes helemaal geen 

zin in hadden. 

Maar met leuke uitstapjes in het 

verschiet is de week ook zo 

weerom. 

 

Wij gaan nog een paar weekjes 

heerlijk genieten van onze 

"kleinkinderen" en het zal 

straks stil zijn in huize Meer-

veld. 

Bij calamiteiten kunt u in 

week 6 bellen met: 

Fokje      0594-528123 of 

                06-36226824  

of 

Martje   0594-505802 of 

  06-46721602 
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K 
erkdienst 
  

  

 

 

Zondag 2 november wordt in 

de Gastkerk een dienst gehou-

den in samenwerking met de 

Russische kinderen. 

Een aantal Russische kinderen 

zullen hun medewerking verle-

nen aan de dienst, samen met 

de Nederlandse kinderen. 

Hans en Gerrie zullen met zang 

en gitaarspel een gedeelte van 

de dienst begeleiden. 

 

Het thema van de dienst is heel 

toepasselijk: “vreemdelingen 

huisvesten”. Eén van de serie 

diensten over de zeven werken 

van Barmhartigheid. 

 

De dienst begint om 9.30 uur 

en we zouden het leuk vinden 

als u en jij gezellig komt aan-

schuiven met je Russische kind.  

Van harte welkom dus! 

 

Namens de voorbereidingscom-

missie,  

 

Annet Buursema 

Rieneke Geertsema 

Sandra van der Hoek 

Rietje Poelstra 

 

M 
arya en 

Galina 

 

 

 

Voor ons waren de juffen geen 

onbekenden, omdat we tijdens 

ons bezoek in aug/sept. aan Be-

larus al kennis gemaakt hadden 

met ze en dus was het weerzien 

toen ze uit de bus stapten harte-

lijk. 

 

Ons huis vinden ze prachtig en 

de slaapkamer werd goedkeu-

rend in ogenschouw genomen. 

De slaapkamer is een vertrek 

waar ze veel verblijven om te 

Skype met het thuisfront en met 

een aantal bezorgde ouders, 

huiswerk nakijken, lezen en 

uitrusten. 

 

De eerste week was een week 

vol belevenissen. Op weg naar 

school op de fiets door 2 onbe-

kende dorpen. Heeeeeel lang-

zaam en voorzichtig hebben ze 

het geleerd en na een week zei-

den ze dat ze in de komende 

weken het wel alleen konden 

vinden. Ja, en dan gaan ze de 

weg in Noordhorn afzetten en 

bij de brug aan het werk. Pro-

bleem….. Oké, het gaat nu 

goed en zelfs zo goed dat ze de 

weg naar het centrum ook al 

weten. We kijken wel eens op 

de klok en zeggen tegen elkaar: 

“Nou ze doen er wel weer lang 

over om thuis te komen”. Uit-

eindelijk kwamen ze om 6 uur 

thuis en bleek dat ze samen met 

Lyudmilla naar de Action wa-

ren geweest. O..O.. de Action is 

zo’n grote en mooie winkel en 

wat verkopen ze daar een boel 

spullen en goedkoop! Op de 

slaapkamer is inmiddels van 

alles te vinden van de Action 

wat ze mee willen nemen naar 

huis. Maar ja, 1 big bag . Hoe 

moet dat? Het antwoord is snel 

gevonden: als Kees en Marion 

naar Belarus gaan nemen ze het 

wel mee in hun auto ! Ja, ja. 

 

Het eten smaakt ze zeer goed 

want elke dag eten ze 

“kak” (zo) restaurant zeggen 

ze. (Net zoals in een restau-

rant). We eten dan ook al 4 we-

ken, op 2 dagen na en de ge-

bruikelijke patat dag, elke dag 

iets anders. Of dat de komende 

weken ook gaat lukken ??  

Bij elk telefoontje dat wij kre-

gen werden de oren gespitst, 

want welk Rusje zou nu weer 

een probleempje hebben? Ge-

lukkig voor hen was dat niet 

altijd het geval. Het gaat goed 

met de kinderen vertellen ze en 

zelfs zo goed dat er al een aan-

tal zijn die niet naar huis wil-

len. Ze vertelden ook dat er 

kinderen zijn die, zodra ze thuis 

komen, wel eens in de proble-

men kunnen komen gezien de 

thuissituatie. Je zult als juf 

maar verantwoordelijk zijn 

voor het wel en wee van de kin-

deren ! Want dat zijn ze!  

 

We hebben al een rondje Ne-

derland gedaan de afgelopen 

weken. 

Varen van Groningen naar 

Electra, Groningen, Afsluitdijk, 

Volendam, de zee, Hoofddorp, 

Schiphol, Amsterdam. 

Van alle bezoeken, ook aan fa-

milie, genieten ze volop en net 

zoals de kinderen zien wij bij 

hen ook de blosjes op de wan-

gen verschijnen. 

 

Juf Marya heeft genoten van de 

belangstelling en felicitaties en 

cadeaus voor haar verjaardag. 

Ze zei geëmotioneerd dat dit de 

3de keer in haar leven was dat 

ze zo haar verjaardag had ge-

vierd. 

Juf Galina verheugt zich ook al 

op haar verjaardag 7 november 

en weet nu al welke snoepjes en 

koekjes ze bij de Aldi gaat ko-

pen voor het bezoek dat komt. 

Wij denken dat de komende 3 

weken net zo plezierig gaan 

verlopen als de afgelopen voor-

bij gesnelde weken. 

 

Kees & Marion Beeftink 

 

Gevraagd: Wie heeft er nog 

dames kleding voor deze da-

mes ??? 
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D 
asha M. 
 

 

 

Dasha is een flinke meid van 8 

jaar.  Dasha draait vanaf het 

begin gemakkelijk mee in het 

ritme van ons gezin, waarbij zij 

goed heeft afgekeken hoe we 

het allemaal doen. Het ijs was 

al snel gebroken en sindsdien is 

ze nadrukkelijk aanwezig. Op 

het briefje stond dat Dasha een 

rustig meisje is, maar dat her-

kennen wij niet. 

De eerste periode ging ze op 

ontdekkingsreis door ons huis. 

Omdat je nu eenmaal niet over-

al aan kan zitten en alles over-

hoop  kan halen, hebben we 

gauw wat Russische woorden 

geleerd om haar duidelijk te 

maken waar ze wel en niet aan 

mag komen. Tegenwoordig 

wordt van het naar bed gaan, 

tandenpoetsen en aankleden 

een spelletje gemaakt. Zeg ik 

dat zij haar tanden moet gaan 

poetsen en naar bed gaan zegt 

ze eerst natuurlijk “nee”. Dan 

kom ik haar achterna en ver-

stopt ze zich achter de deur en 

laat mij schrikken…(ha, ha). 

Nou ja, jullie snappen het wel, 

denk ik.  Maar als de kinderen 

naar school moeten, ben ik niet 

zo van de spelletjes, maar van 

de sport. Hoe krijg ik iedereen 

op tijd in de kleren, aan tafel en 

op school. Hoewel Dasha let-

terlijk een grote meid is, is zij 

qua gedrag nog echt een kind 

van net 8 jaar. Ook na het eten 

zitten haar handen, mond en 

kleren er ook onder. (hoewel dit 

niet altijd leeftijdgebonden is..)

Aan tafel leest Dasha altijd 

hardop voor uit haar Russische 

Kinderbijbel. Eén van onze kin-

deren leest de Engelse versie 

ervan  in het Nederlands. Daar-

na doen we de vragen. Soms 

geef ze zelf antwoord of anders 

wijst zij iemand aan die de 

vraag moet beantwoorden. 

Sinds zij een boekje uit de bi-

bliotheek  heeft met het ‘Onze 

Vader’ er in, doet zij dit gebed 

aan het begin van de maaltijd. 

Als dankgebed leest zij nog iets 

uit het boek. Volgens mij is het 

een gedicht. Dasha is niet van 

het fijne (knutsel)werk, maar 

mag wel graag helpen. Sinds 

een aantal dagen wil ze mee 

koeien melken en gaat de over-

all aan. Het melkstel onder de 

koe hangen lukt nog niet, maar 

de spenen dippen, doet ze heel 

secuur. Kleuren doet ze ook 

graag. Vaak gaat ze bij Marte 

op de slaapkamer kleuren, on-

derwijl luisterend naar de CD 

met Russische kinderliedjes. 

Nu ze ontdekt heeft dat je via 

de computer kleurplaten kunt 

printen, wordt er een heus 

kleurboek aangelegd. In de va-

kantie zijn we met Dasha naar 

het zwembad in Leek geweest. 

Daar heeft ze echt van genoten. 

We hebben haar een beetje ge-

leerd hoe ze op haar rug kan 

zwemmen en het lukt best al 

aardig. 

We zouden nog veel meer kun-

nen vertellen, maar het blaadje 

is vol. 

Jan en Hennie, Marte, Sanne, 

Kees, Frances, Mark , Lydian 

en Dasha Kleefman 

 

 

Kopij 

 voor het volgende  

Tsjernootje ontvang ik  

graag woensdag  

29 oktober vóór  

19.00 uur. 

Alvast bedankt 

Janny Meijer 

mebu@hetnet.nl 

Contactpersonen: 

Bestuur:  

Fokje :528123/ 

           06-36226824 

Comm. PR: 

Greetje: 06-18884685 

Comm. AC: 

Angela: 528647 

Comm. Bijbel: 

Gerrie:   505465 

Comm. Gastouders: 

Annemiek: 507828/ 

                   06-54313090 

Comm. Kleding: 

Pien:           696661 

Kalender 

28 oktober: 20.00 u. 

Gastouderavond 

2 november: 9.30 u. 

kerkdienst 

7 november 19.00 u. 

Bonte Avond 


