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En dan is het alweer de laatste
week. De week waarin ook
dankdag valt. En wat hebben
we ook in dit project veel te
danken! Neem alleen al de vele
dagen mooi weer, zodat alle
kinderen heerlijk veel buiten
konden spelen. Dankbaar voor
de vele sponsoren en vrijwilligers, het project wordt gedragen door velen.
Afgelopen zondag mochten we
samen met de mensen van de
Gastkerk een mooie kerkdienst
vieren met het thema “de
vreemdeling huisvesten”. Toen
ik om me heen keek naar al die
Russische snoetjes tussen hun
Nederlandse gezinnen, zag ik
dat ze allang geen vreemdelingen meer zijn. Fijn hè, dat we
met elkaar deze kinderen gastvrij mochten opnemen in de
afgelopen weken.
Prachtig, om al die kinderen op
het podium te horen zingen en
hen toe te zingen:
Ga in vrede,
ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap,
en zijn zegen,
Ga met God, tot de volgende
keer.

Dit is mijn gebed voor jou,
elke dag steeds weer:
Ga in vrede,
ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap,
en zijn zegen,
Ga met God, tot de volgende
keer.
Dit lied zullen we vast in de
afscheidsdienst zondagmiddag
nog wel een keer zingen. We
kunnen elkaar dit niet vaak genoeg toewensen!
Nog even een aanvulling bij
alle informatie (in het vorige
Tsjernootje) over de terugweg:
de gastouders hoeven inderdaad
alleen een ontbijt met drinken
mee te geven voor onderweg.
Wij zorgen voor fruit en wat
lekkers. Zo willen we voorkomen dat de kinderen te veel
snoepen.
Dit is het één na laatste Tsjernootje. Wanneer Sandra, Martje
en ik weer terug zijn komt het
laatste Tsjernootje van dit project uit. Kees zal daar ook wat
in schrijven over een gastouderreis.
Namens het bestuur,
Arina
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S

asha en
Andrei

Wij, de fam. Matter genieten
volop van onze mannetjes Sasha en Andrei.
Er gaat een wereld voor ons
open na drie eigen dochters,
nu twee jongens. Een vloer
bezaaid met lego, een wc bril
die beter omhoog kan blijven
staan.
Bij ons is eigenlijk geen heimwee geweest, vanaf het begin
ging het goed, ze zijn gezellig. Ze kletsen al een aardig
woordje Nederlands. We begrijpen elkaar vrij goed en het
zijn vrolijke mannetjes die alles leuk vinden: lego, rolschaatsen, zwemmen, computer, t v kijken, tekenen, spelletjes , kortom ,ze zijn altijd bezig.
Het is ons duidelijk dat ze uit
een liefdevol gezin komen.
Dat maakt het makkelijker om
ze weer terug te zien gaan,
want missen zullen we ze zeker.
Deze weken zullen we niet
gauw vergeten. We hopen dat
de kinderen een goede reis terug hebben.
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En dan nu een verslag van alweer de laatste week dat we de
Rusjes in ons midden hebben.
Wat vliegt de tijd toch.
Afgelopen dinsdag zou er gezwommen worden, maar uit
hygiënisch oogpunt hebben we
ervoor gekozen dit niet door te
laten gaan.
Het ging ons aan ’t hart, temeer
daar we wisten dat er enorm
naar dit uitje werd uitgekeken.
Maar goed.... ‘t was niet anders.
Vlug is er naar een alternatief
gezocht en dit werd het Stadspark.
Uiteindelijk werd ‘t een groot
succes, gelukkig maar!
Woensdag werden in een reuzenspurt de haardossen van de
jongens gekortwiekt.
Ook hier werd naar uitgekeken.
Misschien nog wel meer naar
de kleurtjes na het knippen dan
naar het knippen zelf.
In eerste instantie zou bij alle
kinderen, waar toestemming
door de ouders was gegeven,
het haar worden geknipt, maar
doordat collega kapster Jeanet
er niet bij kon zijn, hebben we
gekozen voor het knippen van
de jongens en de pony's van de
meiden bij te werken.
De overige lestijd wordt gebruikt voor uiteraard les, maar
ook voor ‘t oefenen voor de

optredens voor komende vrijdag
We zijn benieuwd!
Groeten de AC

A

ngelina

“Adien, dwa, trie!” Oftewel:
één, twee, drie! Inmiddels kan
onze Angelina gewoon tot 50
tellen! Waar een spelletje triominos al niet goed voor is……
Thuis speelt ze geen spelletjes
dan achter haar computer. Ze
vertelt met een smile van oor
tot oor: “Als papa en mama
gaan slapen, dan gaan wij (zij
en haar zusje) niet slapen, hoor!
Wij kijken t.v. of doen een
spelletje op de computer…..”
Dus……
Tja, dan komt “mama Karin”
aan met “computertijd” en hebben onze kinderen geen elektronische apparaten op hun slaapkamer dan een wekker en is
slapen: ogen dicht en lamp
uit……
Dat was wel even wennen voor
onze Angelina! Regels blijven
regels en gelden voor allemaal,
ook voor jou. Inmiddels heeft
ze dat geaccepteerd en mag ze
graag buiten spelen op de trampoline, skaten en fietsen en
heeft triominos plaats gemaakt
voor het spelletje
“regenwormen”! En vindt ze
het fijn om ’s avonds nog wat
te lezen en te zingen voor ’t
slapen gaan. Dat doet ze thuis
dan weer niet, zei ze.
Ze geniet ook erg van leuke
dingen ondernemen: een ritje
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met de trein, de Martini toren
beklimmen, een happy meal bij
de Mc. Donalds, maar ook vetbollen maken, koekjes bakken,
broodjes en marshmallows
roosteren boven een vuurplaats
op Lauwersoog en natuurlijk
naar de zee! Dat Nederland dan
ook nog eens onder de zeespiegel ligt, wekt veel verbazing.
Inmiddels is de kalender voor
deze week alweer aardig vol,
maar zijn er ook nog leuke dingen in het vooruitzicht, zoals de
bonte avond!
Hé wat hoorde mijn oor daar?
Het leek de echo van 2 jaar geleden: “Het is te zwaar voor
mij!” En hoe zat het ook alweer
met die Russische muis????
A.s. vrijdag op de bonte avond
volgt het antwoord…..
Groetjes, Theo en Karin Mechielsen, Matthijs, Lianne,
Joas, Nathan en Angelina

Kalender
7 november 19.00 u.
Bonte Avond
9 november 14.00 u.
Afscheidsdienst in de
Gastkerk
10 november 20.00 u.

V

an de
Bijbelcommissie

Afgelopen donderdag hebben
we heerlijk gezongen met de
kinderen. We hebben de liederen die we zouden zingen in
de Gastkerk extra geoefend,
daarna moesten de kinderen
hun liedboek dicht doen en ze
uit het hoofd zingen. De kinderen waren zo zeker van hun
zaak dat bijna ieder kind het
liedboek bij ons op de tafel legde. Ze hadden hem niet meer
nodig vonden ze. Het was echt
een mooi gebaar en we hebben
er hartelijk om gelachen. Daarna kwam juf Maria, verkleed
als reisleidster, met in haar handen een EHBO koffertje. Ze
deelde royaal pleisters en
“tabletjes” uit aan de kinderen
die zogenaamd ziek/gewond
waren. De vertelling ging namelijk over de Barmhartige Samaritaan. Na de vertelling
kwam Juf Maria weer voor de
klas en sprak ze verder met de
kinderen over de betekenis van
dit verhaal. Toen was het tijd
voor een beker limonade met
wat lekkers. En werd er nog
volop gewerkt. Dit keer niet
voor hen zelf maar meer zeg ik
er niet over, want het is absoluut “secret!” aldus de kinderen. We komen er nog op
terug.

Vertrek kinderen
Zondag hebben we gezongen in
de Gastkerk. De meeste kinderen waren hierbij aanwezig.
De commissie van voorberei-

ding had veel aandacht besteed
aan de Wit –Russische kinderen. Qua tijd werd het toch
later dan gepland. We zijn dan
ook in sneltreinvaart naar de
Wegwijzer gegaan om daar onze laatste gezamenlijke Bijbelles te beleven. We hebben in de
vertelling van “De Verloren
Zoon” gehoord, dat wanneer
wij spijt hebben van de verkeerde dingen, we vergeving
mogen vragen aan God. Zo
hebben Maria en Lyudmilla
ook hun zware last (last van
hun zondige dingen) die ze al
die weken in hun rugzak meedroegen afgedaan en bij het
Kruis gebracht. Dat is immers
de plek waar vergeving wordt
geschonken door God. De harten waar de kinderen op de eerste zondag aan hadden gewerkt
zijn afgemaakt en aanstaande
zondag in de afscheidsbijeenkomst krijgen de kinderen het
hart mee naar huis als aandenken aan dit gezamenlijk bijbelles project.

B

IBLIOTHEEKBOEKEN

Ouders mocht het zijn dat de
boeken niet zijn ingeleverd,
neem ze dan mee naar de bonte
avond en geef ze aan Cocky.
UITNODIGING
GRAAG NODIGEN WE ALLE
GASTGEZINNEN, FAMILIELEDEN, VRIJWILLIGERS EN
IEDER DIE BETROKKEN IS
BIJ
HET
PROJECT
“TSJERNOBYL
KINDEREN
NOORDHORN” UIT VOOR
DE
AFSCHEIDSBIJEENKOMST. IN DEZE BIJEEN3
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KOMST WORDT HET PROJECT AFGESLOTEN EN WILLEN WE GOD DANKEN
VOOR ALLES WAT WIJ SAMEN
MOCHTEN
DOEN
VOOR
ONZE
WITRUSSISCHE GASTEN. OOK
ZULLEN WE GOD VRAGEN
OM EEN GOEDE TERUGREIS, ZODAT KINDEREN EN
OUDERS ELKAAR WEER IN
DE ARMEN MOGEN SLUITEN EN WIJ ONZE LEIDING
WEER IN GEZONDHEID TERUG MOGEN ZIEN.
DEZE BIJEENKOMST ZAL
GEHOUDEN WORDEN OP
D.V. 9 NOVEMBER 2014 IN
DE GASTKERK TE ZUIDHORN EN BEGINT OM 14.00
UUR.
GRAAG TOT 9 NOVEMBER.
DE BIJBELCOMMISSIE
COCKY, HENNIE, MARIA EN
GERRIE.

V

adim

ste week was. Hoe het gelukkig
al beter ging na een keer
skypen met papa en mama. Hoe
Vadim in de tweede week echt
niet mee wilde naar een bruiloft
van een nichtje. Na tussenkomst van de tolk bleek dat in
Wit-Rusland dat nogal eens uitloopt op een slemppartij. En
wat heeft hij genoten toen hij
wel ging en de dag erna van de
familiedag met elkaar. Klimmen en klauteren in Dokkum;
Adventurepark.
We hebben zoveel beleefd met
elkaar. Het meest ontroerend
vond ik nog wel dat het laatste
sokje wat mijn moeder breidde
voor Vadim bedoeld was. Baboeshka, zoals hij zegt.
En verder? Vadim is veranderd
van een rustige afwachtende
jongen in een vrolijke gezellige
jongen. Hij is helemaal opgebloeid. We spelen met elkaar
Uno, memory, Halli Galli en
hoedje wip. De kinderen zorgen
af en toe voor een vreselijke
Babylonische spraakverwarring
door in Wit-Russisch en zogenaamd Wit-Russisch tegen elkaar te praten. Het bedritueel is
uitgebreid met lezen uit de Russische kinderbijbel en zingen:
Lees je Bijbel, in Nederlands
Russisch en Engels. Het is een
onvergetelijke ervaring geweest
en wat zal het raar stil en leeg
zijn als hij straks weg is…….
Erik & Klary, Hermen, Anne
Wil, Vadim.

L

yuda

Fietsfeest deel 2
Wat valt er veel te vertellen na
7 weken. Hoe moeilijk de eer-

(Vorige project is deel 1 al geschreven)

Het was zaterdag 22 september
dat de groep kinderen uit
Fiadory arriveerde. Samen met
de juffen en de tolk. Wie de
tolk zou zijn was voor ons geen
verrassing. Lyuda kennen we
van het vorige project en we
hebben haar ook bezocht in
Minsk, de hoofdstad van Belarus.
De stad Minsk is een grote stad
met 2 miljoen inwoners. In heel
Wit Rusland wonen ongeveer
10 miljoen mensen. De hoofdstad Minsk ligt niet in het
Tsjernobyl gebied. De “wolk”
is niet over deze stad getrokken, het ligt veel noordelijker.
Lyuda is al jaren met pensioen,
maar geeft nog steeds full time
les. Ook in deze stad is het economisch niet geweldig. De prijzen van alles wat je nodig hebt
stijgen snel, maar de salarissen
volgen niet.
Lyuda vindt het belangrijk dat
zij, maar ook de kinderen zoveel mogelijk over Nederland
leren. De les over Nederland is
erg belangrijk en leerzaam voor
iedereen. Lyuda leest elke dag
de krant en begrijpt aardig goed
wat erin staat. Ze ziet wel positieve verschillen. Wij hebben
een grondwet, in Belarus is het
maar afwachten welke regels er
gelden, het is elk jaar een verrassing.
Lyuda heeft Engels gestudeerd
en vroeger in de reiswereld gewerkt. Als kind heeft ze in verschillende delen van de Sovjet
Unie gewoond. Reizen zit wel
in haar bloed. Deze reizen doet
ze met erg veel plezier en met
veel verantwoordelijkheidsgevoel. Zij is degene die de eindverantwoordelijkheid heeft.
Na deze serieuze inleiding het
fietsen. We hadden die zaterdagmorgen 20 september niet
kunnen bedenken dat we zes
weken prachtig weer voor de
4
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boeg zouden hebben.

Het is weer een waar fietsfeest
geworden voor Lyuda, elke
morgen stipt twintig minuten
voor acht op pad. Ze geniet dan
met volle teugen. Mooie groene
weilanden, grazend vee en dan
de schapen waarvan ze het gedrag observeert.
De stilte en de rust geven haar
energie lijkt het wel. Na een
hele dag school is het nog niet
genoeg, ze heeft de juffen geïnformeerd over het winkelcentrum van Zuidhorn. Bekijk
eerst de reclamefolders bij Kees
en Marion en je zult zien dat je
hier gezellig en goedkoop kunt
winkelen. Het duurde even
voordat Gallina en Maria waren
overtuigd, ze hebben vooral in
de Action hun draai gevonden.
Ze winkelen nu zelfs met een
strategie, op maandag gaan ze
niet want dan wordt de voorraad gewijzigd en hebben ze
op dinsdag een nieuw aanbod
van goederen. Het is vooral
veel kijken, afwegen en dan
verantwoorde aankopen doen.
Zo rond de klok van zes uur
komt ze weer thuis, het is nu
wat eerder, omdat het steeds
vroeger donker wordt.
We hebben allerlei uitstapjes
gemaakt o.a. Westerbork,
Kloostermuseum Aduard, Urk,
Amsterdam, het Wierdenmuseum in Ezinge en een dagje
Schiermonnikoog. Het dagje
Schiermonnikoog is ook een
bijzondere fietsdag geworden.
Na wat wikken en wegen hebben we een tandem gehuurd. Ik

had er zelf nog nooit op gereden,voor ons samen een avontuur. Lyuda vond het fantastisch en zij was dan ook de extra motor om in een rap tempo
de duinen op en af te gaan. “It’s
like an E-bike” riep ze met veel
enthousiasme. De zee, de schelpen en de natuur blijven nog
lang in mijn herinnering vertel-

de ze aan het einde van de dag.
Zaterdag zijn Maria en Gallina
op bezoek geweest en hebben
wij de boerderij bekeken, de
dames waren geïnteresseerd en
genoten. Samen eten en bloemzaden sorteren voor de gezinnen in Fiadory. Het aantal bloemen wat als zaad meegaat zal
het dorp volgend jaar veranderen in een vrolijke boel, als ze
allemaal tot bloei komen. Deze
week arriveren de groentezaden
en ze gaan dit weer netjes voor
ieder gezin verdelen.
Nog 1 week fietsen en dan zit
het erop. Gisteren vroeg ze of
ik ook politieke invloed heb in
Zuidhorn.
Ze had nog wel wat tips, een
verbreding van het fietspad, het
is wel erg krap als je tegenliggers tegenkomt. En dan nog het
aanleggen van een winkelcentrum in Noordhorn tussen de
nieuwe weg en het fietspad.
Vooral een Action moet er in
het winkelcentrum komen want
that ‘s my favourit shop.
“Noord- en Zuidhorn moeten
bedenken dat ik dan ook weer
een paar jaartjes ouder ben geworden en baat heb bij de win-

kels in de buurt”!! Ik heb haar
gezegd dat er wel wat mensen
politiek actief zijn binnen de
werkgroep en dat wij kunnen
vragen of zij hiermee aan de
slag willen gaan.
Afgelopen maandag zijn we
naar het Centre for Russian studies geweest in de Rijks Universiteit in Groningen. Lyuda
had een prachtig boek meegenomen over mensen die in Belarus zijn geboren en grote bekendheid genieten in de wereld.
Zij vindt het belangrijk dat wij
dat in deze bibliotheek kunnen
vinden. Het boek is in het Russisch en het Engels geschreven
dus toegankelijk voor ons. Iedereen kan het daar vinden en
ontdekken dat Perez, Sharon en
ook de schilder Chagall in Belarus zijn geboren.
Wij kijken terug op fijne weken
met elkaar en zijn samen met
Lyuda God dankbaar voor het
voorspoedige verloop van dit
project.
Hartelijke groet Foeke en Gerda van Gosliga.

Kopij
voor het volgende
Tsjernootje ontvang ik
graag woensdag
19 november vóór
19.00 uur.
Dus over 2 weken
Alvast bedankt
Janny Meijer
mebu@hetnet.nl

5

