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an het bestuur

Zaterdagmorgen vijf over half
acht ging mijn telefoon: Fokje.
We zijn er om half negen. Actie! De telefoonketting kon in
werking worden gesteld. De
tijd was wat krap voor iedereen
om op tijd bij de Wegwijzer te
zijn, dus heeft de bus nog een
rondje extra door Zuidhorn gemaakt.
De Wegwijzer druppelde langzaam vol met allemaal mensen
die uitkeken naar “hun” kind of
mannen en een vrouw die blij
waren dat hun echtgeno(o)t(e)
weer thuis kwam.
Onder luid applaus kwamen de
kinderen de bus uit. Olga nam
het vriendschapsbrood mee
naar binnen. We moesten even
geduld hebben voordat we met
het indelen van de kinderen
konden beginnen. Gastouders
namen mooi de tijd om alle kinderen te observeren en alle kinderen hadden al lang ontdekt
bij welke familie ze zouden
gaan logeren. Maar daarna had
de gastoudercommissie vlot
alle kinderen gekoppeld aan elk
gezin. Alle gezinnen namen een
stukje van het brood. Dit zoete
brood staat symbool voor
vriendschap, verbondenheid en
saamhorigheid wanneer je daar
allemaal een stukje van eet. Er

is ook zout bij als teken van
duurzaamheid en houdbaarheid.
Rond tienen konden de kinderen met een tasje, geregeld
door de kledingcommissie, en
big bag en hun eigen tas mee
naar het gastadres.
’s Middags op school was er
een gezellige ontmoeting met
elkaar en konden de kinderen
alvast de school verkennen.
Zondagmiddag de welkomstdienst, uitstekend georganiseerd door de Bijbelcommissie,
in een goed gevulde Gastkerk.
Ds. Kreuk ondersteunde zijn
verhaal over Fillipus met prachtige tekeningen op de beamer.
De kinderen konden Lees je
Bijbel al in het Nederlands zingen. De Gastkerk kreeg een cadeau aangeboden: een beeld
van twee engelen, met de wens
dat engelen ons zouden beschermen. Al met al een prachtige start van het project.
Maandagmorgen kwam wethouder Henk Bakker op school
om de kinderen namens de gemeente welkom te heten en tasjes met allerlei schoolspullen te
overhandigen. In de Streekkrant
en op
www.welkominzuidhorn.nl
stonden foto’s en een verslagje.
Vanavond (wanneer ik dit
schrijf is het woensdag) gaan
we als werkgroep samen met
Marya, Galina en Lyudmilla
aan tafel zitten om officieel
kennis te maken en allerlei informatie uit te wisselen. Ook
willen we graag van hen horen
hoe zij de start hebben ervaren
in de gezinnen en op school.
We zullen hen uitleggen waar1
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om we een dergelijk project
organiseren: wij zijn allemaal
Christenen. God heeft ons lief
en daarom willen wij graag
Zijn liefde doorgeven en erover
vertellen aan andere mensen.

Cd's op kan draaien.

Het bestuur wenst alle gastouders, werkgroep leden en vrijwilligers veel liefde voor de
kinderen en veel plezier bij hun
taak. Bovenal bidden wij jullie
Gods zegen toe.

v

Olga, Fokje en Arina

Je kunt je opgeven bij Arina
Havinga ah@planet.nl 0651526891

an de bijbelcommissie

Bonte Avond
Op vrijdag 7 november staat er
een Bonte Avond op het programma in De Rank. Het duurt
nog even maar toch willen we
jullie aandacht daar vast op
vestigen. Het is de bedoeling
dat we met elkaar deze avond
gaan invullen en zoals de naam
al doet vermoeden dat kan en
mag met van alles en nog wat.
Je kunt iets doen met je eigen
gezin, met of zonder je rusje. Je
kunt ook iets verzinnen samen
met andere gastouders, of een
aantal kinderen doen samen
iets, etc.
Het is natuurlijk wel belangrijk
dat het leuk is voor zowel kinderen als volwassenen. Het is
wel belangrijk dat je iets verzint 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

De Bijbelcommissie heeft haar
eerste uitvoerende stappen gezet. De welkomstdienst stond in
het teken van ons samen op reis
gaan door de Bijbel. We hebben Gods hulp gevraagd. Hij
gaat voor ons uit. We willen
Hem volgen, want alleen dan
wordt het zeker weten een project om nooit te vergeten!
Bibliotheek: donderdag 25 september hebben we onze eerste
bibliotheek op school. Uw gastkind zal vast en zeker een boekje of cd in de tas hebben als hij
die middag thuiskomt. Dit mogen ze een week thuis houden.
Volgende week donderdag
graag weer meegeven naar
school, dan kan het omgeruild
worden.
Bijbelles: donderdag 13.00 uur
starten we met de eerste Bijbel-

les op school. We beginnen met
zingen, dan komt de vertelling
die zal gaan over de schepping
en zondeval. We gebruiken
hiervoor een dvd met Bijbelse
geschiedenis speciaal voor kinderen. Daarna drinken we wat
met elkaar en gaan we aan de
slag met de figuurzaag etc. Het
werkje komt in een map die
ook tijdens de bijbelles wordt
uitgereikt aan de kinderen en de
juffen.
Ook zullen we voor de drie kinderen die niet meekonden naar
Nederland een map vullen met
werkjes en ook die krijgen van
de Stichting een Bijbel en Kinderbijbel.
Zondag 28 september: Dan vervolgen we onze reis door de
Bijbel in “De Wegwijzer”.
(toepasselijke naam) Dan begint de Bijbelles om 11.00 uur.
De vertelling gaat dan over
Noach. Wie hierbij aanwezig
wil zijn is welkom om 11.00
uur of om half 12. U zult begrijpen dat we het tijdens de
Bijbelvertelling graag rustig
houden. Komt u om 11 uur dan
staat er koffie en thee voor u
klaar.

Afmelden: als uw kind op een
zondag of donderdag niet aanwezig kan zijn tijdens de Bijbellessen willen jullie dit dan
mailen naar gerrie@pakka.nl
dan zorgen wij ervoor de ze wel
de werkjes krijgen.
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Welkom zijn ook: Alle lagere
school kinderen van de gastgezinnen. Ook zullen de kinderen
van de zondagsschool in
Noordhorn aanwezig zijn.
Kinderbijbel: De kinderbijbels
hoeven niet mee naar school of
Bijbelles genomen te worden.
Het is echt bedoeld voor u thuis
om uw kind eruit te laten lezen
zodat ze gaandeweg al heel wat
over God te weten komen. En
we hopen natuurlijk dat ze er
thuis in Wit-Rusland over gaan
vertellen aan hun ouders.
We gaan samen op reis door de
Bijbel. Gastouders, vrijwilligers, gaan jullie ook mee?
Namens de Bijbelcommissie
Cocky, Hennie, Maria en Gerrie.

A

lijk favoriet zodat we ‘s middags een stukje gingen fietsen.
Hij fietst als een grote en heeft
veel energie. Mathijs zijn tractors werden ontdekt. Model
boerderij werd opgezet, hij vind
het prachtig.
Aliosha is een rustige jongen en
gemakkelijk in de omgang. Hij
durft zich te uiten in zijn eigen
taal, wat voor ons een gevoel
geeft dat hij zich op z’n gemak
voelt.
Z’n eerste Hollandse kost boerenkool met worst ging er goed
in: очень вкусна.

Zaterdagmorgen, een spannend
moment, vooral voor de kinderen. Waar kom ik terecht,
wat voor mensen zijn het, zullen ze me begrijpen? Maar ook
voor ons! We stelden ons aan
elkaar voor en onze eerste indruk was een rustige en bescheiden jongen! Na thuiskomst wat gegeten en gedronken en gepraat te hebben, hebben we een rondje door huis en
tuin gemaakt. De fiets was ge-

De afgelopen week heeft u de
klassen kunnen zien veranderen
in gezellige lokalen.
Ze hebben genoten van het
raamschilderen.
Best vreemd, verf op de ramen..
Eerst ging ‘t nog wat twijfelend, maar toen de eerste
kwaststreken een feit waren
gingen ze los!
Ze hebben mooie kaarten versierd, wat zullen hun ouders het
leuk vinden, de gezinsfoto met
hun kind te zien, de eerste verhalen per brief...
De kinderen hebben genoten!

Wij voelen ons vereerd met zijn
bezoek en gaan voor 7 leuke
weken.

Vrijdag eerst lekker gymmen
en daarna een lesje tandverzorging, het was allemaal reuze
interessant!!

Wij wensen iedereen een leuke
tijd, wat de betrokkenheid ook
zijn mag.

Maar de kop is eraf!
De eerste week hebben we achter de rug, op naar de tweede!

ДА БОГ ХОРОШ

liosha

met inhoud!

Fam G. Geertsema
Noordhorn

V

an de Activiteitencommissie

Hoi allemaal!
De afgelopen week begon officieel met het welkom van de
gemeente.
Ze waren erg blij met het tasje

Maandag gaan de kinderen
weer lekker met hun creativiteit
aan de slag!
Ze mogen een T-shirt oppimpen.
Antoinet Burgler gaat dit met
hen doen.
Gezien Antoinet zelf met een
behoorlijke dosis creativiteit
behept is, zijn we erg benieuwd
naar de resultaten!
Dinsdag gaan de kinderen naar
de Fam. Geertsema, kijken op
de boerderij!!
Wilt u hen niet hun mooiste
kleding laten dragen?
En evt. laarzen meegeven, zodat ze lekker kunnen spelen en
genieten!
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Woensdag hebben de kinderen
gewoon les, donderdag de Bijbelles en vrijdag mogen ze
weer lekker gymmen!
Ook dan geldt weer: gymkleding mee!
Alvast een reminder voor week
3, dan gaan de kids lekker
zwemmen.
Nu hebben we gehoord dat er
kids zijn die geen zwemkleding
meehebben.
Misschien dat u wat kunt rondkijken en op zoek kunt gaan,
dan is dit vast geregeld!
En als laatste, ik hoorde van
iemand dat die nog wat jongenskleding (truien/vesten)
maat 140 en groter had liggen,
heeft u daar belang bij, graag
een berichtje naar angelastenekes@hotmail.com
Voor u allen, een fijne week!
Groeten, AC

W

anja

De spanning in de afgelopen
week nam steeds meer toe.
De foto's met kinderkoppies
werden door onze kids nog
eens uitgebreid bekeken, en er
werden voorkeuren uitgebracht
welk jongetje er nu bij ons zou
komen.
Maar al met al bleef het natuurlijk onbekend, tót die zaterdagmorgen 20 september.
De telefoon ging, spanning en
sensatie...
Hup de kleren aan en op naar
de Wegwijzer!! Zoals Anouk
zei toen we in de zaal zaten en
de kids in ‘t echt bekeken: 'wat
zijn het allemaal een schatjes!!'

en: 'mam... eigenlijk maakt het
niet zoveel uit wie we krijgen,
ik kan toch niet kiezen'.
En dat is maar goed ook.
Fijn dat de gastoudercie dit op
zich heeft genomen!
Zoveel gezinnen, met zoveel
eigenschappen en al die verschillende Wit Rusjes.....
het zal vast een heel gepuzzel
zijn geweest!
Wij kregen Wanja, een klein
dapper kereltje met maar een
klein hartje.
Hij liet ‘t allemaal maar wat
over zich heen komen en knikte
op alles ja, maar begrijpen deed
hij ons niet echt.
Bij thuiskomst keek hij goed
om zich heen.
Eerst een rondleiding door ‘t
huis, ook ‘t toilet werd bezichtigd.
Toen Jozua wilde laten zien
hoe het toilet werkte en waar
het toiletpapier heen moest, had
hij zijn broek al naar beneden
en begon gelijk te plassen, met
ons om hem heen.
Waarschijnlijk dacht hij te begrijpen dat dit de opdracht was.
Het was een komisch moment.
Daarna wat drinken en samen
met onze kids lekker aan het
spelen.
Het leek eerst helemaal goed te
gaan, tot de drang om te bellen
naar huis te groot werd.
De waterlanders begonnen flink
te stromen en na hem op schoot
te hebben genomen en in mijn
professorisch russisch geprobeerd heb uit te leggen dat de
juf al heeft gebeld en dat hij
vanaf volgende week mag bellen, leek hij het te begrijpen en
knapte wat op.
En vanaf toen kan ik eigenlijk
alleen maar zeggen dat het heel

goed gaat.
De kinderen beginnen op hun
geheel eigen wijze met elkaar
te communiceren, mooi om te
zien.
Veel plezier hebben ze met elkaar! Skateboarden, de trampo,
lekker stunten met de fiets,
knutselen met kastanjes, Playmobil, alles is leuk!
‘s Avonds, zodra hij naar bed
gaat zingen we ' ik ga slapen ik
ben moe in' t Russisch en inmiddels kent hij ‘t eerste couplet uit z’n hoofd!
We kijken uit naar de komende
weken met elkaar, we genieten!!
Groetjes fam. Stenekes

R

eisverslag

Op weg naar Fiadory
Na maanden van voorbereiding
was het vorige week maandag
zover. Met zijn zessen verzamelen we ons bij de Wegwijzer
voor de lange reis naar WitRusland. Als ik het voor mezelf
beschrijf; toch wel een beetje
een schoolreis gevoel.
We maken kennis met onze
Friese chauffeurs: Ebele en
4
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Bouwe, zij gaan ons begeleiden richting het Wit- Russische
land.
Na een woordje van Arina en
het lied: “Stel mijn vertrouwen…”, gaan we in de bus. Om
1 minuut voor 20.00 laten we
ons uitzwaaien en maken we
ons op voor het eerste deel van
de reis met als bestemming:
“Hotel Pajero” in Polen. Dat
ligt 20 minuten van de grens
met Wit - Rusland en 1400 km
hebben we voor de boeg. Wat
zal de reis ons brengen? Hoe
hebben de kinderen en de juffen zich voorbereid? Maar ook:
hoe ga je slapen in de bus? Vol
verwachting kloppen onze harten en er is veel om over te praten. Na een lekker drankje komen de kussens en de fleecedekens tevoorschijn, de schemering valt in. De chauffeurs wisselen rond 00.30 u., dan verdwijnt Bouwe in de ruimte onderin de bus en wordt het langzaam stil. Toch liggen de stoelen wel heel anders dan mijn
bed…vreemde geluiden, soms
stilstaan en optrekken en lichtflitsen bij de tolwegen, geven
ons niet de nachtrust waarop
we hadden gehoopt. Na een
lange nacht komt vroeg in de
morgen de zon prachtig op.
Vroeg wakker zijn heeft ook
zijn voordelen! Na een voorspoedige reis arriveren we net
na de middag bij ons hotel in
Polen. Het weer is er heerlijk.
We genieten lekker van de zon,
leven ons even uit op de trampoline en doen een paar rondjes
kaarten. De jokers vliegen ons

om de oren en ook Oebele
maakt voor het eerst in zijn leven kennis met “pesten”. Aan
het eind van de middag schuiven we aan voor een heerlijke
maaltijd, tenminste dat hopen
we. Met een Poolse menukaart
is het maar afwachten wat we
op ons bord krijgen. Maar de
goed gevulde borden en lekkere
salades gaan er goed in. Wel
staat de TV erg hard aan en
wanneer we vragen of het uit
mag krijgen we een blik toegeworpen, dat we maar saaie Nederlanders zijn, tenminste zo
voelt het.. Na de koffie en de
thee worden de praatjes al wat
minder en beginnen de blosjes
zichtbaar te worden op de wangen. 20.15 u.Een mooie tijd om
naar bed te gaan, na een dag
van veel vermaak en reizen en
niet te veel slaap. We hebben
nog wat slaap in te halen en
kijken uit naar een goed liggend bed! En nu maar hopen
dat we lekker slapen. Er reizen
ook boswachters mee zzzzzz.
Fris en fruitig staan we op als
om 4.15 u. de wekker gaat, het
ontbijt staat om 5.00 voor ons
klaar. We willen op tijd aankomen bij de grens voordat daar
de wisseling van de wacht
plaatsvindt en we misschien
nog langer moeten wachten. Er
wacht ons een nieuwe dag. Wat
zal deze woensdag ons brengen? Om 5.40 u. vertrekken we
richting de grens. Het is koud
en vooral erg mistig deze morgen. Binnen 10 minuten zijn we
Polen uit, nu nog de Wit – Rus-

sische grens. 6.20 u. is het als
we bij Terespol aankomen en
dan de grote vraag: hoelang
zullen we deze keer moeten
wachten? De eerste formulieren: de verzekerings- en migratieformulieren liggen al netjes
op ons te wachten. Geregeld
door de consulent in WitRusland, dat scheelt al veel tijd.
Dan komt de ochtendploeg inderdaad aangereden en vindt er
een wisseling van de wacht
plaats. De nieuwe groep heeft
duidelijk zin in hun werk, als
we om ons heenkijken… (lees;
geen zin). Eén ding wordt ook
deze reis weer duidelijk, wij als
Hollanders krijgen geen zicht
op de chaos die zich afspeelt bij
deze grens. Lang wachten, veel
overleg, douaniers die lang weg
blijven, blikken worden ons
niet gegund en stempeltjes ontbreken. Na 3 uur is het dan eindelijk zover, dat we mogen
gaan. Daarna volgt nog de aanschaf van een tolkastje. Wij bestellen en halen die mooi vlot af
bij de ANWB. In Wit-Rusland
doen ze daar anderhalf uur
over. Zelfs het nummer van de
Kamer van Koophandel moet
worden overlegd. Als dit allemaal achter de rug is kijken we
uit naar Lyuda. Zij wacht ons
op ter hoogte van de grens om
verder met ons mee te reizen.
Al 2 uur zit zij te wachten op
een stoel bij een parkeerplaats,
ze is nog niets veranderd! Met
een kopje DE-koffie verwelkomen we haar. Ook hebben we
de klok inmiddels een uur voor-
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uit gezet en om 11.50 u. nieuwe
tijd, reizen we af naar Fiadory.
De dag gaat daarna snel voorbij. Lyuda krijgt verschillende
telefoontjes vanuit Fiadory,
waar we blijven. We komen
steeds dichterbij….wie gaan we
allemaal zien, leraren, de kinderen? Het is een grote verrassing. Dan slaan onze harten
over. Keurig opgesteld, netjes
gekleed (sommigen in een 3delig pak) staan ze alle 27 op
de trap voor de school, zwaaiend met rode en groene ballonnen. De rood - wit en blauwe
ballonnen waren op, zo vertelt
de juf later. Blij ze te zien en
lichtelijk opgewonden komen
we de bus uit, wat een feestelijk
ontvangst! Blijde gezichten en
een letterlijk hoorbaar:
“welkom”, geweldig!
Het vriendschapsbrood en de
daarbij horende klederdracht en
de ingestudeerde versjes ontroeren ons. Dan mogen we mee
de school in. Een juf vertelt dat
een kindje had aangegeven er
tegenop te zien, wat allemaal te
doen in Nederland. Maar wanneer de eerste ballonnen door
ons de lucht in worden geslagen en overgegooid, lijkt het ijs
gebroken!
Er wordt contact gezocht met
ons door sommige kinderen.
Anderen staan afwachtend aan
de kant, lopen wat rond of laten
vol trots hun mapje zien, met
daarin een aantal Nederlandse
woorden, die ze al hebben geleerd. We worden rondgeleid
door de school, de verschillen-

de lokalen en het gymlokaal.
Daarna sluiten we deze middag
af met thee/koffie en veel lekkers in de lerarenkamer, waar
zelfs een rekje met gordijnen
hangt, een heus pashokje. Dan
gaan we ieder naar ons eigen
gastgezin. De mensen van ons
die achterblijven in Fiadory
schuiven aan voor een barbecue, de anderen van het gezelschap reizen af voor een avond
en nacht in Rechytsa. De bus
wordt netjes in een garage geparkeerd. Morgen wacht ons
een nieuwe dag!
Om 9.00 u. verzamelen we ons
allemaal weer bij de school in
afwachting van wat er allemaal
gaat gebeuren. Er lopen mensen
en kinderen druk heen en weer.
Dan komen er een aantal auto’s
voorrijden voor een rondleiding
door hun dorp. Autogordels
hoeven niet gedragen te worden
wordt ons verteld, maar met
deze mannen als chauffeur
voelt dat wel veiliger….
Als eerste zijn we te gast bij
een staatsboerderij. Een bedrijf
met 19.000 koeien, waarvan
11.000 stuks melkvee. De
melkronde is om 6.00 u. gestart
en duurt tot 11.00 u., goed voor
30 liter melk per koe. Daarna
bezoeken we de familie van
Samira, we krijgen een klein
pianoconcert van haar. Bij
Vadim zijn familie mogen we
ook even binnenkijken. In de
gang treffen we een ontroerde
vader. Wat zal er allemaal door
hem heen gaan? Kippenvel!
Daarna volgt een zeer gastvrije

ontvangst bij de ouders van
Veronika, waar we mogen aanschuiven aan een goed gevulde
tafel en daar hoort volgens de
traditie 3 keer een klein beetje
wijn bij…Het voelt speciaal om
te gast te zijn bij mensen die je
niet kent en die alles zo goed
voor je verzorgen, opnieuw een
warm gevoel (naast de wijn)
van gastvrijheid. We sluiten de
morgen af met koffie en thee en
een vruchtencake. Er wordt op
school op ons gewacht. Gespannen gezichten, blijde gezichten en tranen. Allemaal
emoties van ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en
tantes, wachtend op wat er komen gaat.
Olga spreekt ze toe namens de
werkgroep en spreekt onze
dank uit aan hen voor het vertrouwen, waarmee zij de kinderen met ons mee laten gaan.
Ook de dank voor het welkom
en dat wij er alles aan zullen
doen om vertrouwenswaardig
te zijn. Ook spreekt zij haar
hoop uit om de kinderen hier
een onvergetelijke tijd te geven
en vraagt aan God of hij ons
hierin wil sterken. We delen
suikerbrood uit en overhandigen aan Maria en Galina een
ingelijste wereldkaart voor de
school.
Daarna volgen de familiefoto’s
bij de bus en het afscheid. Met
een lach en een traan vertrekken we om 12.45 u. met een
volle bus naar Hollandia.
We zijn het dorp nog niet uit of
de tassen komen al open: veel
6
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snoep en chips worden tevoorschijn getoverd; als dat maar
goed gaat. Snel delen we reispilletjes uit en hangen alvast
wat afvalzakjes klaar voor het
geval dat… De reis tot aan de
grens loopt voorspoedig. Om
17.10 u. arriveren we al bij de
grens. Na de controle van de
paspoorten, visa en verklaringen van de ouders, begint het
wachten. Na 2 uur krijgen we
bericht dat we verder mogen en
alles in orde is: blij! Het is dan
19.00 u. Dan vervolgen we onze reis naar Debie Wielkie,
waar we met de kinderen gaan
overnachten. Na een rit van
twee-en-een half uur komen
we om 22.00 u. aan in Debie
Wielkie. Voor de meeste kinderen is de nacht al begonnen…slaperige gezichtjes worden weer wakker als de bus
stopt. Maria en Gustaf hebben
heerlijk gekookt en voor iedereen staat er bij binnenkomst al
een bord met warm eten klaar:
aardappels, schnitzel en salade.
Zo hartelijk wij door Maria en
Gustaf zijn ontvangen zo
“warm” krijgen de kinderen en
wij laat op de avond onze kamers toegewezen. Een lekker
bed, daar zijn we allemaal aan
toe. Na een drankje valt ook
voor ons de nacht in, de kinderen horen we allang niet
meer. De volgende dag mogen
we uitslapen. Om 9.00 u. staat
het ontbijt voor ons klaar. Buiten is het nog koud en mistig.
Om 10.30 u. kunnen we ook
pas naar buiten, de zon breekt
voorzichtig door en we gaan

met zijn allen de buitenlucht in.
De kinderen genieten zichtbaar
van het grote terrein, het veld
en de speeltoestellen. Ze vermaken zich met voetballen,
springtouwen, badmintonnen,
touw slingeren en bladeren verzamelen. Er valt nog niets te
merken dat ze hun thuis hebben
moeten verlaten…. Tijdens het
buitenspelen is de gastoudercommissie druk met het observeren en indelen van de kinderen bij hun gastgezinnen. Een
hele klus, maar om 13.45 u.
staan alle namen op papier;
shampoo!
De warme maaltijd bestaat uit
soep, pasta en worst en gaat er
om 14.00 u. heerlijk in. Daarna
volgt nog een uurtje spelen en
zingen. We willen graag wat
Nederlandse liedjes laten horen
als we weer terug zijn. En we
zijn verbaasd, na 2 keer het
liedje: “Lees je bijbel”, klinkt
het al mooi Nederlands! Daarna
is er nog ruimte om even te
spelen en de benen de strekken
voor we ons gaan opmaken
voor de lange reis naar Noordhorn. Om 16.00 u. is het dan
zover. We maken ons klaar
voor het laatste deel van de
reis: op naar Noordhorn! Na 2
stoppen wordt het om 22.00 u.
al heel stil achterin de bus. Niemand wagenziek en iedereen
slaapt, tot nu toe gaat alles
voorspoedig. Ook tijdens de
chauffeurswissel in de nacht,
waarin wij nog wel even wat
rek- en strekoefeningen doen,
blijft het rustig. Daarna is het
ook tijd voor ons om te probe-

ren wat te slapen. Ook deze
nacht is weer kort.
We rijden een mistig Nederland
binnen. Bij de grens klinkt een
“HOERA”. Om 6.15 u. hebben
we onze eerste stop van deze
dag. Langzaam wordt iedereen
wakker en komt het moment
dat de geweldig creatieve “Aviertjes” met daarop de foto’s
en de namen van de gastgezinnen worden uitgereikt aan de
kinderen. Blij en nieuwsgierig
worden ze goed bekeken en
overlegd met de juffen en tolk.
Daarna wordt het opnieuw stil
in de bus, we zijn er bijna en de
spanning van de ontvangst en
de ontmoeting neemt toe.
In Zuidhorn maken we nog een
rondje door het dorp, om ook
de laatste gastgezinnen de kans
te geven om voor de bus aan bij
de Wegwijzer te zijn. Met een
mooi spandoek worden we welkom geheten en onder luid applaus komt Olga met het
vriendschapsbrood als eerste de
bus uit, gevolgd door ons allemaal, een ontroerend moment!
Wit–Russische ogen kijken snel
de zaal rond, want ja, daar zitten ze. Ook Nederlandse ogen
kijken vol spanning rond, welk
rusje komt er bij ons? Arina
verwelkomt ons en spreekt haar
dank uit dat we allemaal weer
veilig terug zijn, samen met de
kinderen. Dan volgen de namen
van de kinderen met de daarbij
behorende gastgezinnen en vertrekt iedereen met een geschonken tasje en de wel dan of niet
meegekomen bagage uit Wit7

September 2014

Rusland naar zijn en haar
huis…

Bij calamiteiten kunt u in
week 2 bellen met:

“Met een glimlach kijk ik
“achterom”, dit had ik niet willen missen.

Fokje

06-36226824
of

“Met een glimlach kijk ik
“vooruit”, hopend op een mooi
project!”
Spannend, gezellig, dankbaar,
gastvrij, emotioneel, intensief,
vriendelijk en gastvrij: de ingrediënten van een zeer geslaagde reis!
Rieneke

D

asha

Ruslandkinderen in Noordhorn.
Ook dit jaar wilden we als gezin weer meedoen. En we mogen met dankbaarheid zeggen:
we hebben een mooi begin gekregen. Getuige de bijgaande
foto! Na het toch altijd weer
spannende eerste uur, dat samen met onze eigen meisjes
werd doorgebracht aan de knutseltafel, kreeg Dasha op een
zeker moment de skeelers in
het oog. Ze bedacht zich geen
moment, trok vlug een paar aan
dat haar paste, stond binnen de
kortste keren buiten, en toonde
daar haar kunnen. Een enkel
keertje onderuit (die van thuis
voelen vast toch wat anders
aan…) maar daarna toch echt
heel vrij, vrijmoedig en vrolijk.
En dat bracht dus, gewapend
met een echte paarden-cap, de
bijgaande brede glimlach. Wat

0594-528123 of

Martje 0594-505802 of
06-46721602

een kado! Natuurlijk staat het
gezichtje ook wel eens wat
minder blij, lust Dasha niet alles wat we voor haar klaarzetten, en is het steeds weer een
zoeken naar woorden. We hebben bewondering voor de moed
van het dappere meisje.

Contactpersonen:

Een tweede heel mooi moment
waar we graag van vertellen,
deed zich voor op dinsdagmorgen. We lazen uit de heel geschikte kinderbijbel van Gilbert
Beers, die de kinderen zondagmiddag hadden gekregen. Met
de Engelse variant erbij voor
onszelf (voor heel weinig geld
aangeschaft
via
www.zakbijbelbond.nl) kunnen we zo aan tafel ook iets
met elkaar delen over God en
Zijn Woord. Dinsdagmorgen
was het tweede verhaal aan de
beurt, over de schepping van
dieren en mensen. Toen we
Dasha wezen op vraag 3 – Wie
toch al deze dingen gemaakt
had? – zei ze, alweer met die
kenmerkende
blijdschap:
‘Bog’! Wat een mooi begin van
weer een goede dag! Laten we
hopen en bidden dat de kinderen een fijne tijd mogen beleven en vooral dat zij mogen
ontdekken wie ‘Bog’ voor hen
wil zijn!

Greetje: 06-18884685

Bestuur:
Fokje :528123/
06-36226824
Comm. PR:

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

Kopij
voor het volgende
Tsjernootje ontvang ik
graag woensdag
1 oktober vóór
19.00 uur.
Alvast bedankt
Janny Meijer
mebu@hetnet.nl

familie Kreuk
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