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LET OP: een jarige vandaag 
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Vorige week hebben we als 

werkgroep een “vergadering” 

gehad met Marya, Galina en 

Lyudmilla. We hebben verteld 
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over onze stichting en alle com-

missies voorgesteld. Zij hebben 

ons via een PowerPoint foto’s 

van het dorp laten zien. Ook 

hebben we allerlei vragen kun-

nen stellen. Ira was weer de 

tolk en zo konden we elkaar 

ook aardig verstaan. Lyudmilla 

sprak haar waardering uit voor 

de werkgroepleden die mee ge-

weest waren met de reis: hun 

betrokkenheid met en zorg voor 

de kinderen. “Ze zaten niet met 

de armen over elkaar”.  

We hebben de dames ook ver-

teld dat we als bestuur een dag-

je uit voor hen regelen om wat 

van Nederland te laten zien. Ze 

mogen zelf hun wensen ken-

baar maken. ”Ook naar Amster-

dam?” “Ja, ook naar Amster-

dam?”. In de herfstvakantie 

gaat het gebeuren. 

 

Fokje had twee lekkere cakes 

gebakken, aan het eind van de 

avond waren die bijna op. 

Het opstarten van de fotopagina 

via picasa ging even wat stroef 

met het delen en wachtwoorden 

en zo, maar volgens ons loopt 

het nu goed. Leuk, om zo alle 

activiteiten te volgen als je er 

niet bij bent geweest. Al die 

enthousiaste, blije, afwachtende 

en ingespannen koppies! 

Fokje, Olga en Arina 

 

In dit nummer: 

Hoera 

Vandaag 

3 oktober 

ben ik 10 jaar geworden 

Yarik 

 

 

 

 

 

 

Feest in huize 

Spriensma 
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D 
anik 

 

 

 

Welkom Danik! 

Op de terugreis, na de laatste 

tussenstop, kregen de kinderen 

uit Wit-Rusland allemaal het 

A-viertje, met daarop de foto’s 

van het gastgezin, waar ze 7 

weken zouden verblijven. Een 

spannend moment voor de kin-

deren, maar ook mijn hart 

sloeg over. Wie zou er bij ons 

komen.  

 

Nadat alle formulieren waren 

uitgedeeld, kwam Danik met 

een glimlach op zijn gezicht 

mijn kant op lopen: ”mama 

Hollandia”. Samen keken we 

naar de foto’s van de andere 

leden van ons gezin. In de bus 

spraken we samen met de tolk 

af in Noordhorn niet samen de 

bus uit te komen, om het zo 

ook voor Karel, Martijn, Eline 

en Michiel een verrassing te 

laten zijn wie bij ons te gast 

zou komen. 

 

Danik was onderweg een stille 

en rustige jongen. Wij zouden 

zeggen: ” iemand die de kat uit 

de boom kijkt”.  

 

Bij Kuis haalden we direct een 

fiets. Een jongensfiets met een 

stang ertussen, bleek lastig 

voor Danik. Dan maar een 

meidenfiets met jongenskleu-

ren, helemaal goed. Hij fietste 

er zo op weg! Eenmaal thuis 

pakte hij zijn zwaar bepakte 

reiskoffer uit. 1 Broek, 2 on-

derbroeken en 2 T-shirts en 

veel cadeautjes. Nu wisten we 

ook waarom deze tas bijna niet 

te tillen was. Voorzichtig nam 

hij overal een kijkje en liet 

zich door onze kinderen door 

het huis heen leiden, dat was 

dag 1. 

Inmiddels kunnen we jullie ver-

tellen dat we een gezellig jon-

getje in huis hebben. Hij eet 

lekker mee en schroomt niet 

om zelf vaker op te scheppen, 

hij slaapt goed. We weten dat 

de kinderen uit Wit-Rusland 

vaak laat op bed gaan. Wij kun-

nen dat niet goed begrijpen. 

Hier gaat het lampje eigenlijk 

om 19.30 u. al wel uit. Hij 

hangt dan heerlijk met onze 

kinderen op de bank.  

Ze moesten er wel even aan 

wennen dat hij het lekker vindt 

om tegen ze aan te hangen. 

Voor ons een teken dat hij zich 

prettig voelt! Hij geniet verder 

van het spelen met de kinderen, 

vriendjes, gaat mee naar hoc-

key, speelt heerlijk met lego, 

houdt van skeeleren en ook 

looming vindt hij prachtig. 

Wel moeten we af en toe hel-

pen hem onder de douche te 

sturen en schone kleding aan te 

laten trekken . Heel veel uit-

leggen in het Russisch doen we 

niet. We laten hem zijn gang 

gaan.  

Vorige week had hij wel een 

vraag en wij kwamen er niet 

goed uit. Zijn woordenboek liet 

ons zien: “ van harte gefelici-

teerd met je verjaardag”. Daar 

kwam een “ mama” achteraan. 

Mama was jarig en hij mocht 

van ons even bellen. We heb-

ben geen idee wat er zoal be-

sproken wordt, maar we horen 

het prachtige taaltje aan. Met 

een glimlach sloot hij het ge-

sprek af.  

Wij hopen van die glimlach de 

komende weken nog volop te 

genieten! 

Karel en Rieneke, Martijn, Eli-

ne en Michiel Geertsema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
an de Activi-

teiten-

commissie 
 

 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal! 

 

Week 2 is ook alweer bijna 

voorbij, de tijd gaat snel..! 

U heeft vast allemaal de foto's 

gezien van het T-shirt verven! 

De kinderen vonden ’t  leuk 

om te doen en de shirts zien er 

mooi uit!! 

 

Dinsdag ging de klas incl. be-

geleiders naar de boerderij. 

Er stonden al wat ouders bij 

school te wachten toen de kids 

aankwamen. 

De uitgelaten gezichten van de 

uitstappende kinderen getuig-

den van een geslaagd uitje! 

De verhalen die ze vertelden 

in rap Russisch waren enthou-

siast, we zullen niet alles be-

grepen hebben maar we kun-

nen  er vast een voorstelling 

van maken wat ze op de boer-

derij gedaan hebben! 

 

Dan zouden de kinderen 

woensdag een les over Neder-

land hebben. 

Alle voorbereidingen waren 

door juf Iety gedaan, maar de 

griep bracht roet in ‘t eten. 

De les is verplaatst naar 29 

okt. 

 

Vrijdag is er weer gegymd. 

Gezien het enthousiasme 

waarmee Greetje de les vorige 

week gegeven heeft, zal ook 

deze les weer een succes wor-

den!! 
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En dan week 3. 

 

Maandag hebben de kinderen 

de hele dag les. 

 

En dan eindelijk.....de dag dat 

ze gaan zwemmen met elkaar. 

Er is al vaak om gevraagd. 

De juffen hebben, toen ze hoor-

den dat ze naar Nederland zou-

den gaan, geïnformeerd bij de 

leerkrachten uit Recyca (van 

het vorig project) hoe hun ver-

blijf was en wat de activiteiten 

zijn. 

Daar werd ook het woord 

zwemmen genoemd. 

Een zwembad is niet iets wat je 

veel tegenkomt in Wit Rusland 

en zeker niet in de dorpen. 

Gezien de ervaring vanuit ande-

re projecten zal dit uitje, waar 

al lang naar uitgekeken wordt, 

vast zeer geslaagd zijn! 

Vergeet u dan ook alstublieft de 

zwemkleding en de handdoek 

niet!! 

 

Dan gaan de kinderen woens-

dag en vrijdag naar de molen en 

de bakker. 

De groep die woensdag taartjes 

gaat bakken, zal vrijdag een 

bezichtiging in de molen van 

Noordhorn hebben en anders-

om. 

 

We hopen op weer een fijne 

week met elkaar! 

Als er vragen zijn, we horen het 

graag! 

 

Groetjes, de AC 

 

A 
nton 
 

 

 

 

 

Een spannende dag, zaterdag 

21 september. Dat begon met 

een telefoontje dat de bus bijna 

bij Noordhorn was. Spannend, 

wie zouden er allemaal komen? 

Onder luid applaus werd de bus 

verwelkomd en stapten de kin-

deren uit. In de Wegwijzer kre-

gen wij als contactouders te 

horen wie er bij ons in huis zou 

komen. De Russische kinderen 

hadden al een voorsprong door-

dat zij al een brief van hun 

gastouders in de bus hadden 

gekregen. Na de kennismaking 

en een stukje van het vriend-

schapsbrood gingen we naar 

huis. Ja, en dan begint het ei-

genlijk pas echt. Wennen aan 

elkaar en voor de Russische 

kinderen komt dan alles los. De 

vermoeidheid en het verwerken 

van al het nieuwe en vreemde 

slaat dan toe. Dan komt er 

ruimte om de ouders in Rusland 

te missen. Dat doet wat met je 

om zo’n kind verdrietig te zien, 

waar je mee meevoelt en wat 

lastig is die taalbarrière dan, 

wat het troosten moeilijker 

maakt. Dan is het goed ervarin-

gen uit te wisselen. Voor de 

kinderen zelf onderling, maar 

ook voor ons als gastouders 

onder elkaar. Het doet ons alle-

maal goed. Maar al na twee da-

gen, als ze naar school gaan en 

het dagelijkse ritme weer gaat 

draaien, merk je hoe flexibel 

kinderen kunnen zijn. Ons Rus-

je pakte dat al heel gauw op en 

begint zijn draai al goed te vin-

den. Het communiceren gaat 

ook beter; hij kent al Neder-

landse woorden en wij wat 

Russische woorden. En voor 

het geval we elkaar niet begrij-

pen is daar google translate, 

wat echt een uitvinding is. Wij 

hebben het gevoel dat de kin-

deren goed voorbereid zijn op 

hun bezoek aan Nederland, de 

dingen die hier anders zijn. De 

kinderen hebben elkaar nu ook 

gevonden en met handen en 

voeten kom je ook een heel 

eind. We genieten van deze tijd 

met elkaar en zien uit naar wat 

de komende weken ons nog 

gaan brengen. 

 

Ruud en Annemieke, Yoram, 

Rafael Birza en Anton 

 

 

F 
amilie”dag” 

 

 

 

Jullie hebben vast deze activi-

teit al in het rooster zien staan: 

11 oktober!  

Het programma is dan: 

Inloop van alle gastgezinnen en 

kinderen 14.30-14.45 u. 

Uitleg van spelletjes e.d. 14.45-

15.00 u. 

Allerhande spelen en spelletjes 

in gemengde groepjes 15.00-

17.00 u. 

Gezamenlijk spel (ook de vol-

wassenen) in de kerkzaal 17.15

-17.45 u. 

Eten (catering wordt verzorgd 

door Hero en Ankie Meerveld) 

18.00-19.30 u. 

Gezamenlijk afsluiten 19.30 u. 

De spelletjes zijn voor alle Wit-

Russische en Nederlandse kin-

deren. De ouders kunnen dan 

aanmoedigen en helpen. 

Tot dan! 

Gerrie, Martje en Arina 

Bij calamiteiten kunt u in 

week 3 bellen met: 

Fokje      0594-528123 of 

                06-36226824  

of 

Annemiek   0594-507828 of 

  06-54313090 
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O 
 

p de boer-

derij 

 

 

Ja,  daar zijn ze!  Onze Russi-

sche vriendjes en vriendinnetjes 

met juffen en de enthousiaste 

leiding. 

 

Ze komen een middagje van het 

boerenleven proeven. Onze 

hond komt ze enthousiast be-

groeten, maar daar schrikken 

sommigen toch een beetje van. 

Dan maar snel in de bench. 

 

Eerst maar eens de jongveestal 

bekijken. Ja,  kalveren, pinken, 

poep en kuil. Overal kun je 

naar kijken en aan ruiken.  De 

voermengwagen met de tractor 

is vooral bij de jongens in trek. 

 

Daarna het kruiwagenspel in de 

buitenbak. Wat een lol. Zelfs de 

juffen wagen een poging. Een 

gejuich gaat op. Heerlijk al die 

vrolijke kinderkoppies! 

 

Dan op de strowagen richting 

de boerderij van b(r)oer Frits, 

waar het melkvee staat en de 

allerjongste kalfjes. Er is er één 

pas geboren, die nu al staat en 

bij de moeder drinkt, wat 

prachtig toch! 

 

Terug naar de jongveeboerderij 

op de strowagen. We rijden 

stapvoets en de kinderen genie-

ten. Bij aankomst is er voor ie-

dereen een heerlijke beker melk 

en blokjes kaas. 

 

De kinderen mogen nu zelf 

eens proberen om een echte 

(kunst)koe te melken. Met de 

hand.  De vreugde is groot als 

blijkt dat deze koe ranja geeft 

in plaats van melk. 

 

Na de consumpties  mogen de 

kinderen laten zien hoe sterk ze 

zijn met een potje touwtrek-

ken. Voor het zware werk op de 

boerderij moet je immers wel 

een beetje sterk zijn nietwaar? 

 

Ook kunnen ze laten zien hoe 

ze met z'n vieren in één werk-

broek zo snel mogelijk een par-

cours kunnen afleggen. Ook dit 

levert grappige taferelen op. 

 

Als afsluiter is er voor iedereen 

nog een heerlijk zuivel-

toetje  Dat valt in de smaak! 

 

De tijd is omgevlogen en we 

kunnen elkaar bedanken voor 

de geslaagde en plezierige mid-

dag. Van de kinderen hebben 

we een hele mooie plaquette 

gekregen, zodat we nog vaak 

eens aan deze leuke groep terug 

zullen denken. 

 

Ria en Theo 

 

 

 

 

 

 

 

V 
an de kle-

ding-

commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schoenenbeurs 

 

Afgelopen woensdag, 24 sep-

tember was er weer een schoe-

nenbeurs, waar alle kinderen 

nieuwe schoenen konden uit-

zoeken. Al om 13.15 u. stonden 

de schoenen netjes klaar in de 

Wegwijzer, met personeel van 

Land en De Vos. Bijna iedereen 

ging tevreden naar huis met een 

mooi nieuw paar schoenen,  

voor twee kinderen zou een op-

lossing in de schoenenwinkel 

gezocht worden, omdat hun 

maat niet aanwezig was. Ook 

de juffen en de tolk komen aan 

de beurt! 

Het was een gezellige middag, 

en mooi om te zien dat de kin-

deren zo blij waren met de 

schoenen. 

Foek, Gerdine, en Pien 

Agenda: 

11 oktober 15.00 uur 

 

FAMILIEDAG 
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P 
olina 

 

 

 

Zaterdag 20 september had ze 

ons eerder in de gaten dan wij 

haar. Ze zwaaide dan ook en-

thousiast toen ze als allerlaatste 

eindelijk naar ons toe kon lo-

pen. We hebben met haar een 

allemansvriend in huis die 

graag met iedereen en overal 

wil knuffelen en dol is op zeer 

veel aandacht. Ik heb nooit ge-

weten dat een kind binnen een 

tijdsbestek van een uur zo vaak 

mama kan zeggen. De eerste 

week was duidelijk wel lastig 

voor Polina omdat ze erg graag 

naar huis wilde bellen en heftig 

verontwaardigd  was dat dit 

niet mocht. Toen ze uiteindelijk 

mocht bellen en skypen en dit 

niet gelijk goed ging was ze 

dan ook bijna ontroostbaar.  

Ze gaat met plezier naar school 

en vertelt  steeds gelijk uit 

school dat het SUPER was en 

steekt dan beide duimen de 

lucht in. Ze is ook helemaal blij 

met haar nieuwe schoenen. 

Eerst waren er geen passende 

schoenen voor haar, dus zijn we 

later in de winkel geweest in 

Niekerk. Dat vond ze natuurlijk 

geweldig.  Ze liep helemaal en-

thousiast rond om alle schoenen 

te bekijken en ook met het pas-

sen nam ze de tijd, zodat ze met 

voor haar de allermooiste 

schoenen weer naar huis kon. 

Het fietsen met Polina is een 

uitdaging op zich. Ze slingert 

over de weg en ze slingert  van 

de weg naar de stoep en weer 

terug. Met haar handen aan het 

stuur of met haar handen in de 

lucht en rakelings langs gepar-

keerde auto’s of andere fietsers. 

Tot nog toe slechts 1 x gevallen 

zonder al te veel gevolgen, al-

leen een beetje vieze handen en 

vieze nieuwe schoenen. 

Polina wil ons aan tafel graag 

voorlezen uit haar bijbel daar-

naast is het allerleukste nog dat 

ze Luuk ’s avonds gaat voorle-

zen uit haar leesboek. Hij snapt 

er natuurlijk niks van (wij ook 

niet) maar Polina neemt haar 

taak zeer serieus, na het lezen 

krijgt Luuk een kus en gaat het 

licht uit.  

We zijn benieuwd wat de ko-

mende weken ons nog gaan 

brengen met deze duidelijk aan-

wezige dame in ons gezin. 

Fam. Bijlsma 

 

Dolblij!!! 

Kopij 

 voor het volgende  

Tsjernootje ontvang ik  

graag woensdag  

8 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 

Het weer in Pinsk 

Gedeeltelijk bewolkt 

11° 


