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In dit nummer:
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Bestuur
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Nastia
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Een jarige

V
De terugreis

Op de gastouderavond hebben
we het een en ander gemeld
m.b.t. de terugreis. We zetten
hier nog even alles op een rijtje:
Met betrekking tot de big bag:


Yarik
Activiteitencomm.
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Contactpersonen
Een jarige
Wika en Evelina

het kan goed zijn om ook
tape om de big bag heen
te wikkelen, de ritsen en
naden zijn niet zo sterk



op de big bag ook naam
en adres van het kind. Iets
herkenbaars erop plakken
kan ook handig zijn.



op de gastouderavond
heeft een ieder vitamines
gekregen. De kinderen

Kalender
Calamiteiten

de kinderen mogen allemaal
de big bag mee
voor thuis. Niet meer dan
alleen deze big bag, daar
moet ook de tas in die ze
mee hebben genomen
hierheen. Kinderen die
een koffer meehebben:
deze hoeft niet in de big
bag, maar mag leeg in de
bus (zodat alle kinderen
evenveel mee terug kunnen nemen en we geen
scheve gezichten krijgen)



Vitalik
6

an het
Bestuur



Bijbelcommissie
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krijgen nog een
“cadeautje”: hierin zitten
allerlei zaden. Dit cadeautje niet uitpakken.
Graag de zaden en de vitamines onderin de big
bag. Deze mogen officieel niet zo meegegeven
worden, wanneer er dan
een tas open moet bij de
grens is het niet direct
zichtbaar.

Kopij

de schoolspullen gaan
apart mee in de bus, maar
de spullen van de zondagschool en de bijbel die ze
voor hun ouders bij de
afscheidsdienst krijgen
moeten ook in de big bag.

Tas voor in de bus:


ontbijt (ook drinken) voor
dinsdagmorgen



pyjama, tandenborstel
enz. voor de overnachting



spelletjes e.d. voor in de
bus



houdt er rekening mee dat
het in Debe Wielke en
onderweg al aardig koud
kan zijn (Lyuda had het
over -2)

Andere tips:


er zijn ouders die vragen
wat je mee zou kunnen
geven als cadeautje voor
de ouders (dit hoeft niet!,
maar mag wel): douchegel, shampoo, tandpasta
o.i.d. of gasaanstekers
voor kaarsen of chocola.



bij Blokker zijn zakken
waarin je kleding kunt
doen en die je daarna met
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de stofzuiger vacuüm
kan trekken, dit kan
ruimte schelen in de big
bag
Tijden:






De bus wordt door
Veenstra ’s middags al
gebracht om in te laden,
daarom de big bag
maandagmiddag tussen
16.00 en 16.15 uur afleveren. De bus staat die
middag om praktische
redenen bij De Rank!
’s avonds om half acht
verzamelen in De Wegwijzer. Daar sluiten we
met elkaar, kort, het project af en zullen we een
zegen vragen aan God
voor de reis.
om 20.00 uur vertrekt de
bus vanaf De Wegwijzer.



we verwachten rond de
lunch in Debe Wielcke
te zijn, de volgende ochtend vroeg (heel vroeg)
gaan we verder om op
tijd bij de grens te zijn
voor de drukte.



Als alles volgens planning verloopt zijn we
rond 16.00 (14.00 onze
tijd) op woensdagmiddag in Fiadory.

Nog vragen over bovenstaande? dan kun je met Arina mailen ah@planet.nl

N
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astia

Na Jana, Dima, Dasha en Vika
en weer een Dima in huis te
hebben gehad tijdens voorgaande projecten kregen we nu heel
onverwacht Nastia voor 7 weken bij ons in huis.
We stonden eerste reserve dus
je blijft altijd op je hoede want
er kan zo maar iets gebeuren in
de gezinnen. Dat was ook nu
het geval door ziekte haakte
een gastgezin af en werden wij
gastouder in hun plaats.
Dan loop je op de bewuste zaterdagochtend naar de Wegwijzer en al weet je nog maar een
uur of 12 waarvan je er 8 hebt
geslapen dat je een kind in huis
krijgt toch ben je dan al weer
zover en heb je er zelfs zin in
om een Wit-Russisch kind een
7 tal fijne weken te geven.
We kregen Nastia mee naar
huis. Een ietwat stuurs uitziend
meisje met blonde haren en een
bril. Hadden we voorgaande
projecten zelf nog kinderen in
huis nu niet. Maar voorgaande
projecten hadden we geen
kleinkinderen en nu wel. Met
name Anouk heeft ons helemaal door de eerste dag heen
geholpen. Ze belde op en zei:
“Oma, zal ik even bij jullie komen. Ik heb namelijk een kadootje voor Nastia”. Wat super
lief van haar! En daar kwam ze

op haar fietsje, en in haar
mandje het kadootje voor Nastia. Ze hebben zonder dat ze
elkaars taal spreken met elkaar
gespeeld, samen gegeten samen
de school bekeken en weer samen eten bij Jozua en Angela
die gastouders zijn van Wanja.
Toen was het acht uur namen
we afscheid van elkaar we gingen met Nastia naar huis stopten haar onder een lekker warme douche en daarna slapen en
zo was de eerste dag eer we het
wisten…. voorbij.
En dan komen de dagen dat je
alles van jezelf geeft; alle aandacht, alle liefde, alles heel intens en kijk je/verlang je naar
kleine respons. Dat zijn ook de
momenten dat je ontdekt wie de
ander is. Dat ze nog maar 8 jaar
is en dat heel erg verlangt naar
haar zusje van 6 en haar broertje van 3 maanden, en natuurlijk naar haar papa en mama.
Maar ook merk je dat ze het
moeilijk vindt om al het mooie
uit deze tijd in Nederland te
halen. Dat ze soms te veel bezig is met haar thuisfront om
echt te kunnen genieten.
Ze doet ons heel vaak denken
aan onze eerste Dima die ook
niet huilde maar er kwam ook
niet veel uit. Pas toen hij weer
naar huis ging merkte hij op dat
we twee vijvers hadden in de
tuin i.p.v. één. En toch is hij
degene waar we nog het meest
contact mee hebben. Zo gaat
het met Nastia ook. Haar ouders vragen van alles over ons;
ons huis, ons gezin, en meestal
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antwoord Nastia: “Ja nje snajoe” (ik weet het niet).
Soms maken we ons druk over
haar houding/gedrag. Maar aan
de andere kant… waarom zouden we ons er druk over maken.
Ze speelt graag met Anouk en
met haar Russische vriendinnen. Ze is gehoorzaam, ze rommelt wat aan. Hans en ik vinden haar een echte Wit-Rus. Ze
blijft niet hier. Nee, over drie
weken gaat ze weer naar WitRusland terug, dus gaan wij
daar niet aan sleutelen. Maar
we kijken veelal met een glimlach op ons gezicht hoe Nastia
hier in Nederland haar WitRussische nationaliteit handen
en voeten geeft.
Hans en Gerrie.

Er is er een jarig
Hoera Hoera

5 november
wordt Danik
9 jaar

Fam. Geertsema
GEFELICITEERD
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an de
Bijbelcommissie

deren een prachtig schilderijtje
gemaakt over dit Bijbelverhaal.
En wat super dat de ouders
weer hebben geholpen zodat
iedereen het werkje af kreeg en
mee naar huis kon nemen.
Ook hebben we zoals het spel
gaat:” ik ga op reis en neem
mee” gespeeld.

Vorige week donderdag hebben
we fijn gezongen met elkaar en
speelde juf Maria de reisleidster
en maakte ze de kinderen duidelijk dat de Here Jezus het
grootste geschenk (padarak) is
wat je maar kunt krijgen. We
hebben een prachtig huisje gemaakt met vier ramen. In ieder
raam zie je een afbeelding over
de Here Jezus. De geboorte, het
Lijden en Sterven, de Opstanding en de Hemelvaart van de
Here Jezus. Door de kleurplaten in te smeren met olie lijkt
het net glas in lood. De kinderen en juffen vonden het erg
leuk om te maken en ook hebben wij een glazen potje en een
waxinelichtje meegegeven met
de hint om dit tijdens de Kerst
neer te zetten en het lichtje aan
te steken. Onze hoop is dat er
dan thuis gesproken gaat worden over dat wat er in de raampjes te zien is.
Afgelopen zondag was het ook
erg gezellig in de Wegwijzer.
We hebben verteld over het
wonder dat de Here Jezus vijf
broden en twee vissen vermeerderde zodat 5000 mensen te
eten kregen en er bleef zelfs
eten over. Met wat kleur, knip
en plakwerk hebben de kin-

WE GAAN OP REIS EN NEMEN MEE…..

Мы отправляемся в путь и берем с собой…

Bijbel
Библия
God de schepper
Бога-Творца
Redding
спасение,
Vertrouwen
доверие
Gods plan
Божий план
Een luisterend oor
слушающее ухо
Gods kracht
силу Бога
JEZUS
Иисуса
GENADE
Блгодатаь
Jezus liefde
Иисус любовь
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En het ging goed! Alle woorden die tot nu toe zijn gegeven
werden genoemd door zowel de
Russische als Nederlandse kinderen.
Zo reizen we verder door de
Bijbel en hopen en bidden we
dat de kinderen de God van de
Bijbel echt zullen ontdekken en
lief krijgen!
De Bijbelcommissie:
Cocky, Maria, Hennie en Gerrie.

Y

arik

Yarik is nu bijna 6 weken bij
ons. De eerste weken heeft hij
veel gehuild, hij had zo’n heimwee. De derde week ging het
beter, hij deed echt zijn best.
Daarna ging het weer minder
goed. Op de vraag of het goed
met hem ging, zei hij steevast
“Ja”, terwijl we aan hem kon3
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den zien dat hij niet gelukkig
was. Vooral de momenten dat
hij bij ons alleen thuis is vindt
hij vaak lastig, het liefst is hij
bij een klasgenootje. De eerste
weken ging hij dan wel op zijn
kamer spelen, maar daarna
maar weinig meer. Al zijn
speelgoed wat hij gekregen
heeft voor zijn verjaardag heeft
hij in zijn tas gestopt en het
komt er niet meer uit. Yarik is
duidelijk aan het aftellen. Zijn
juf vertelde ons dat hij een wisselend karakter heeft, somber
en dan opeens weer vrolijk. We
vinden het niet altijd even gemakkelijk om voor Yarik te
zorgen. We kunnen hem niet
goed helpen, hoe we ook ons
best doen. Gelukkig zijn er ook
mooie momenten, waar we van
genieten. Zoals die keer dat hij
speciaal voor het skypen zijn
nieuwe kleren aandeed en die
vol trots aan zijn moeder liet
zien. Of toen hij alle meetlinten
in de vorm van een dikke duim
(we hebben er wel 10!) verzamelde, die aan ons gaf en een
dikke duim opstak. Zo ook van
het klimmen bij Waddenfun en
samen een spelletje memory
doen. In het begin hebben we
veel met Yarik gepraat om hem
te helpen bij zijn heimwee; nu
we weten dat dit waarschijnlijk
niet gaat lukken houden we het
bij even kietelen, stoeien of een
knuffel. Yarik kijkt uit naar de
momenten dat hij mag skypen,
dinsdagavond en vrijdagavond.
Om 19.00 uur mag hij skypen,
al tijdens het eten wordt hij wat
onrustig. En precies om 19.00
uur wil Yarik dan voor de laptop zitten. Soms is hij blij, soms
huilt hij eventjes, daarna komt
er een waterval aan verhalen,
meestal over zijn belevenissen
met zijn vrienden. Yarik is gehoorzaam en kan (gelukkig)
ook een doerak zijn. Hij eet en

slaapt prima! Het zingen voor
het slapengaan, in het Russisch
en in het Nederlands, is een fijn
moment. De Nederlandse taal
pikt hij snel op. Zijn eerste Nederlandse woorden waren welterusten, goedemorgen en keukenrol!!!! Het zinnetje “die van
mij” komt ook regelmatig
langs….. We merken dat Yarik
van school en alle activiteiten
op school geniet, ondanks de
heimwee. Ook geniet hij van
het spelen met zijn Russische
vrienden. De afgelopen dagen
gaat het gelukkig weer beter
met hem. Hij speelt weer, voornamelijk met onze tractors en
nog steeds het liefst met klasgenoten, en we zien dat hij meer
geniet. En wij ook!
Een hartelijke groet van Tjerk
Spriensma, Nynke Schievink,
Rina, Gert en Jouke
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an de Activiteitencommissie

En dan nu alweer het laatste
Tsjernootje voor de komende
schoolweek!
De afgelopen week verliep
weer goed.
Dinsdag hielpen Kees en Jozua
mee met het figuurzagen.
De kinderen hebben allemaal
een mooie Hollandse klomp
gezaagd en er een sleutelrekje
van gemaakt.
Ik was vorige week vergeten te
vermelden dat de kinderen de

les over Nederland Woensdag
zouden krijgen, dit was een
groot succes!!
Ity Wierenga, zoals ze zei, 'een
echte kleuterjuf', vond het helemaal leuk om deze groep enthousiaste kinderen les te geven.
Er was een Nederlands sprekende tolk bij om te vertalen en
zowel Ity als de tolk zeiden naderhand dat ze zich verbaasd
hadden over de vragen die de
kinderen hadden gesteld, deze
waren heel doordacht en erg
geïnteresseerd in Nederland.
Ik bracht de tolk weer naar huis
en ze zei gewoon meer energie
door deze morgen te hebben
gekregen!
Al met al waren dit dus erg
mooie reacties op een informatieve les!
Op het rooster stond voor Vrijdag fysio fit gepland, maar dit
kon niet doorgaan, dus mogen
de juffen de tijd zelf invullen.
Voor komende week, de laatste
schoolweek.
Dinsdag wordt er weer lekker
gezwommen!
De kinderen kijken er naar uit!
We hopen dat nu iedereen kan
mee zwemmen!!
Woensdag worden de kinderen
geknipt. Wilt u de kinderen met
schone haren naar school laten
komen?
De kapsters zullen hun best
doen, want er zit alweer heel
wat haar op de hoofden van een
aantal kids.
We hopen op
een fijne afsluitingsweek!
Groeten de AC!
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Contactpersonen:
Bestuur:
Fokje :528123/
06-36226824
Comm. PR:
Greetje: 06-18884685

W
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ika en
Evelina

We kunnen bladzijden vol
schrijven maar beperken ons tot

Comm. AC:
Angela: 528647
Comm. Bijbel:
Gerrie: 505465
Comm. Gastouders:
Annemiek: 507828/
06-54313090
Comm. Kleding:
Pien:

696661

En weer feest
in huize Beeftink
Juf Galina is
7 november jarig

поэдравляем
Van harte gefeliciteerd

een paar woorden; WE GENIETEN ALLEMAAL.
Fam. Veenstra

V

ITALIK

Direct na de zomervakantie een
oproep gelezen; gastgezin gezocht. Nu toch maar even informeren wat dat inhoudt. En zo
hebben we een paar weken later
een “Wit-Rus” in huis. Zijn
enorme koffer mee in de auto
die voornamelijk gevuld was
met lucht (rekening mee gehouden voor de terugweg )? Vitalik
past zich snel aan maar laat
ook, net als ieder ander kind,
weten wanneer iets niet leuk ,
of waar hij geen zin in heeft
(wandelen) ! Een trampoline
doet het altijd goed en de skelter rijdt in zeer korte tijd veel
kilometers bij elkaar. Na een

aantal weken is te merken dat
zijn conditie wat beter wordt .
Toen wij Vitalik vertelden dat
hij voor het eerst naar huis
mocht bellen leek het nog niet
zo nodig te zijn, maar twee dagen later vroeg hij alweer om te
bellen. Dus maar snel Skype
geïnstalleerd. Zo leer je de
mensen aan de andere kant ook
kennen. Oma, opa en oma, tante, neefje, ja bijna de hele familie. De eerste vraag van zijn
vader was; wat voor auto’s hebben ze? Hij vindt het leuk om
mee te helpen in en om het
huis. En wanneer je in de tuin
aan het spelen bent en er komt
iemand langs die met jou gaat
kletsen! In het Russisch nog
wel! Dan sta je wel even te kijken. Best handig zo’n overbuurvrouw. Maar helaas is hij
ook even geveld door keel/
hoofdpijn en misselijkheid en
toch die duim weer omhoog,
gaat wel goed hoor. Kortom,
een gezellige jongen die eet als
een slootgraver (oké, soms
schuift hij wat met groente),
ons graag wil helpen, zich prima aanpast en met onze jongens letterlijk de vloer aanveegt. We genieten nog even
van hem en Vitalik verheugd
zich op een weekend uitwaaien
op Texel.

Arjan en Arike Veldman

Allard, Jurriaan, Maarten en
Laurin
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Kalender
2 november: 9.30 u.
kerkdienst Gastkerk
5 november: 17.00 u.
“Dankdag”, dienst
in De Rank
7 november 19.00 u.
Bonte Avond
9 november 14.00 u.
Afscheidsdienst in de
Gastkerk

Bij calamiteiten kunt u in
week 6 bellen met:
Fokje

0594-528123

of

Kopij
voor het volgende
Tsjernootje ontvang ik
graag woensdag

06-36226824
Annemiek 0594-507828
of
06-54313090

5 november vóór
19.00 uur.
Alvast bedankt
Janny Meijer
mebu@hetnet.nl

10 november 20.00 u.
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