
 

 

  

 

Nieuwsbrief nr. 1       27 februari 2016 

 

Vandaag de eerste nieuwsbrief. Nog voor het eigenlijke verblijf van de Wit-Russische kinderen en 

hun begeleiders is gestart, willen we jullie graag het laatste nieuws doorgeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Wit-

Russische kinderen 

De gastgezinnen krijgen spoedig na aankomst opnieuw de gegevens 

van de kinderen met daarbij de adressen van de gastgezinnen. In 

deze versie zijn de laatste aanvullingen doorgevoerd. 

 

Contact van 29-02 t/m 

05-03 

Zijn er in de week van 29 februari tot 5 maart bijzonderheden 

betreffende u als gastgezin, dan kunt u contact opnemen met Gerita 

Veldhuizen.  

Zijn er plotseling onoverkomelijke problemen bij u in het gezin, dan 

kan eventueel een van de reserve gastgezinnen ingezet worden. 

 

NL-tijd en BY-tijd In tegenstelling tot wat eerder is genoemd, is het tijdverschil tussen 

Nederland en Wit-Rusland (BY) 2 uur! 

Zeker de eerste dagen is het goed om daar rekening mee te houden.  

Voorbeeld:  ’s Morgens 06.00 uur is in Wit-Rusland 08.00 uur!  

’s Avonds 20.00 uur is in Wit-Rusland 22.00 uur! 

 

Bezoekerslijst 

leerkrachten 

De bezoeklijst van de leerkrachten en tolk is nog niet helemaal 

ingevuld door iedereen. 

De lijst blijft hangen op school. Mariëlle Verkerk kijkt met ons mee 

om te kijken of er niemand vergeten wordt tijdens het project en of 

er veranderingen nodig zijn. 

Voor vervoer van de leerkrachten dient men zelf te zorgen in overleg 

met de leerkrachten en tolk, zodat zij ook weten wat er van hen 

verwacht wordt.  

Mocht dat niet lukken, trek dan even aan de bel, dan is er iemand 

die de leerkrachten wil rijden. Wilt u dan bellen met Gerita, zodat zij 

dat kan regelen. 

Mocht er een bezoek gepland zijn voor/na u, dan graag even 

contacten met elkaar (gastgezinnen) voor overleg halen/brengen. 

Graag daarna aan de tolk (Galina) doorgeven. 

Heeft u moeite met het verstaan van Engels, dan kunt u dat ook 

aangeven aan uw contactpersoon.  

 



 

 

  

 

De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon staat per abuis niet vermeld in de ABC 

handleiding. 

Wel staat haar nummer op de telefoonboom. U kunt  haar bellen 

voor zaken waarvan u denkt dat het goed is om met haar te 

bespreken. 

Zij zal ook wel af en toe bij school staan, zodat u haar kunt leren 

kennen en zij u.  

 

De tandarts De tandartsen in Lunteren hebben aangeboden om alle kinderen op 

hun gebit te controleren en uitleg te geven hoe ze goed  kunnen 

poetsen.  

Voor hen was dat alleen mogelijk op een vrijdagmiddag.  

Omdat er voor alle vrijdagmiddagen al een activiteit stond, wordt dit 

nu georganiseerd op 25 maart van 13.00-1400 uur, dit is op Goede 

Vrijdag.   

 

Afsluitmiddag In het activiteitenrooster staan tijden bij de afsluitingsmiddag. Deze 

tijden kloppen niet, waarschijnlijk wordt dit van 16:00 uur tot 19:00 

uur.  

Maar ook hiervan volgen te zijner tijd de precieze tijden. 

 

Telefoonboom/ 

woordenlijst 

Als bijlage vindt u hier de aangepaste lijst met telefoonnummers en 

de woordenlijst in pdf-formaat. 

U dient de telefoonboom zelf uit te printen.  

De woordenlijst heeft u per boekje ontvangen, maar u kunt deze 

eventueel per bladzijde uitprinten, zodat u een paar handige 

bladzijden in een ruimte op kunt hangen (bijv. in de keuken of 

badkamer). 

De woordenlijst is ook vanaf de website te downloaden. 

 

De heenreis De personen die de kinderen gaan halen zijn: Rita Codée, Liesbeth 

van Malsen (oudbestuurslid en i.p.v. Gerita Veldhuizen die haar pols 

gebroken heeft), Hannie van Grootheest (één van de vrijwilligers) 

en Ronald Tamerus.  

Zij vertrekken maandagmorgen 29 februari en hopen dinsdagmiddag 

1 maart rond het middaguur aan te komen.  

Die middag zullen we kennismaken met de leerkrachten en het 

andere personeel van de beide scholen.  

Ook zullen de ouders van de kinderen de laatste informatie krijgen 

van Aist Polesia, de officiële instantie die ter plaatste alles regelt, en 

vanuit Lunteren van ons als werkgroep. 

Woensdag en donderdag zullen wij proberen zoveel mogelijk 

gezinnen te bezoeken om een beter beeld te kunnen krijgen van de 

thuissituatie van de kinderen. Mogelijk krijgen we dan nog meer 

informatie over de kinderen dan dat we nu al hebben. 



 

 

  

 

Vrijdagmorgen rond 10.00 uur BY-tijd (08.00 uur NL-tijd) zullen we 

vertrekken uit Tereblichy/Tolmashevo. 

Rond 15.00 uur/13.00 uur (BY/NL) hopen we bij de grens Wit-

Rusland/Polen aan te komen. 

Rond 11.00 uur (NL) hopen we in Lunteren aan te komen. 

Maar de tijd is een indicatie. De reis  is lang en we zijn van veel 

factoren afhankelijk of de reis verloopt zoals we gepland hebben. 

De grens Wit-Rusland/Polen is altijd een onzekere factor. 

 

Aankomst Zaterdagmorgen 5 maart als de bus de grens over is, krijgt u via 

whatsapp de aankomsttijd door. 

Aankomstlocatie is bij basisschool De Bron. 

 

Tot slot Als leden van de St. TsjernobylkinderenLunteren zijn we dankbaar 

dat jullie als gastouders je huis openstellen voor één of meerdere 

kinderen of voor de leerkrachten en de tolk! 

Reken maar dat dit een onvergetelijke tijd gaat worden voor jullie 

gast(en). Maar we hopen ook dat het voor jullie een hele mooie tijd 

zal worden. 

 

 
 
We wensen een ieder een goede voorbereiding toe. 

We hopen en bidden dat de reis, het verblijf bij de gastgezinnen voor een ieder een goede en 

gezegende tijd mag zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Diny Mostert 

Henk-Jan van Noort 

Rita Codee 

Adriëtte van Veenschoten 

John en Gerita Veldhuizen 

Ina en Ronald Tamerus 

 

www.tsjernobylkinderenlunteren.nl 

info@tsjernobylkinderenlunteren.nl 

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 01067.52.626 
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