
 

 

  

 

07-03  Zehenia   Verkerk  jarig geweest 

10-03  Dascha   Heerikhuize  jarig geweest 

16-03  Sascha   Slijkhuis  jarig geweest  

18-03  Vera (leerkracht) Speelziek  jarig geweest 

20-03  Dima   De Bruin 

10-04  Dima   Brinkman 

20-04  Dima   Brinkman 

23-04  Galina (tolk) Tombroek 

27-04  Andrei   Lagemaat 

 

Nieuwsbrief nr. 4      19 maart 2016 

 

Vandaag de vierde nieuwsbrief. Volgend op de tweede week samen met onze Wit-Russische 

gasten. 

Deze week een korte terugblik, ervaringen en feiten uit Wit-Rusland en daarnaast vooruitkijken 

naar komende week! 

 

 

Tweede week De tweede week zit er bijna op. Een week met de verjaardag van Sascha en 

Vera, maar ook de nodige activiteiten op school. 

Er zijn wat ervaringen opgedaan met het bellen en skypen naar Wit-Rusland. 

Dat verliep bij enkele kinderen niet zo soepel. Ook in Wit-Rusland gaf dat wat 

onrust. Maar naast dat gegeven zien we de kinderen opgewekt en 

enthousiast rondlopen! 

 

Jarigen We hebben dit project nogal wat jarigen onder onze Wit-Russische gasten. 

Best wel bijzonder! Hier volgt een overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasviering Op het activiteitenrooster staat Paasviering De Bron. Op de scholen 
De Wegwijzer en Nederwoud wordt ook een paasviering 
georganiseerd. 
Natuurlijk kunnen jullie zelf kiezen welke paasviering er eventueel 
bezocht gaat worden. Afhankelijk van waar jullie eigen kinderen op 
school zitten. 
Een fijne paasviering toegewenst! 
 

Tandartsbezoek Nog even in de herhaling, op 25 april, Goede Vrijdag, is er een 

tandartsbezoek gepland. 

De kinderen worden in groepsverband voorgelicht over gebitshygiëne om 

vervolgens een controlebeurt te krijgen.  

Om 13.00 uur starten, zoals het er nu naar uitziet, drie tandartsen in de 

praktijkruimte van het Mondzorgcentrum Lunteren aan de Kastanjelaan 3A.  

Elke tandarts neemt zo’n acht kinderen onder zijn hoede.  

Rond 14.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. 

 



 

 

  

 

Schoolvoetbal Van de week is bekend geworden dat we een echt Wit-Russisch voetbalteam 

hebben! De Lunterse organisatie heeft groen licht gegeven aan ons Wit-

Russische team. Zij nemen hen op in het complete programma! 

Hans van Eck gaat volgende week dinsdagmiddag onder schooltijd de jongens 

trainen bij Eck-stra. Hij hoopt ook de jongens te gaan coachen. 

Inmiddels zijn er 14 jongens die zich aangemeld hebben.  

Er zijn zelfs heuse sponsors gevonden die de jongens gaan voorzien van T-

shirts. Fantastisch! 

Daarnaast heeft Greta Tombroek aangeboden de T-shirts te willen wassen.  

Mogelijk hebben we daar meer mensen voor nodig. Meld je gerust aan! 

 

Let op! 

*Er komt vanaf volgende week een speciale groepsapp! Via deze weg krijgen 

de betrokken gastgezinnen de benodigde informatie door. 

 

*Geef nog even de kledingmaat door aan Gerita veldhuizen voor de T-shirts! 

 
*De fam. Evers heeft wat voetbalschoenen gekregen. Wie nog schoenen 
nodig heeft, kan haar benaderen. 

 

Dit onderwerp gaat waarschijnlijk de geschiedenisboeken van Lunteren in!  

 

Foto’s Heb je leuke foto’s die je wilt delen met anderen, stuur deze dan naar Gerita 

Veldhuizen: gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl. Dan plaatsen wij die in 

het webalbum. 

 

Foto’s zijn te vinden op: https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums 

 

Bellen naar Wit-

Rusland 

Het is even onrustig geweest voor wat betreft het bellen en/of skypen. De 

rust schijnt nu weer teruggekeerd te zijn hier in Lunteren en onder de ouders 

in Wit-Rusland. 

Galina heeft een e-mail gestuurd naar Sascha, die de ouders van de kinderen 

in Wit-Rusland heeft ingelicht. 

De afspraak is voor ieder kind: 1 x in de week bellen en ongeveer een 

kwartier. 

Dit is besloten, omdat enkele kinderen nog gevoelig zijn voor heimwee. Uit 

ervaring is gebleken, dat het belangrijk is, dat alle kinderen gelijk gehouden 

worden v.w.b. de regels van bellen/skypen.  

We hopen de komende periode hiermee te bereiken dat heimwee minder 

last bij de kinderen veroorzaakt.  

  

Oproep Tot nog toe is bijna al het nieuws vanuit de stichting gekomen. Wij doen 

echter een oproep aan jullie als gastouders en vrijwilligers of andere 

betrokkenen om jullie ervaringen met ons te delen via deze nieuwsbrief! 
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Stuur je bericht naar info@tsjernobylkinderenlunteren.nl en wij zetten  

het bericht in de nieuwbrief. 

 

Opticien Deze week is er op school voor elk kind een lijst ingevuld voor de opticien. 
Deze lijst is ingeleverd bij de fa. Kaasschieter en die zal kijken voor welk kind 
een oogcontrole gewenst is. 
De betreffende kinderen zullen daar de komende week (weken) onder 
schooltijd naar toe gaan. 

 

Paasvieringen en 

schooltijden 

Op donderdag 24 maart gaat de school , i.v.m. de paasviering die avond, 
om 13.30 uur uit. 
De kinderen krijgen van school een lunch aangeboden en hoeven die 
dag geen eten mee te nemen.  
Diezelfde avond worden de paasvieringen gehouden in de verschillende 
kerken: de Bron viert dit in de Oude Kerk, de Wegwijzer in de 
Maranathakerk.  
Tijdens beide vieringen is er aandacht voor de Russische  kinderen: zij zingen 
het lied: 'De Heer is waarlijk opgestaan'.  Het is daarom handig dat de 
kinderen bij elkaar voorin de kerk zitten. 
De kinderen hebben dit lied op school, tijdens de bijbellessen, geoefend, 
maar zit er nog niet helemaal goed in. Zou u dit komende dagen thuis nog 
willen oefenen?  
Het is nummer 44 uit het liedboekje! Ze zingen dit in het Russisch. (Vier 
coupletten!) 

 

Zondagsschool 

Bethelkerk 

Op eerste paasdag, 27 maart, zijn de juffen en kinderen uitgenodigd in de 
Bethelkerk, om daar de paasviering van de zondagsschool mee te maken.  Dit 
is van 14.00-15.00 uur. 
Vera en Pascha krijgen hier de gelegenheid om de kerkelijke gemeente iets 
aan te bieden.  
Tanja Ederveen zal erbij zijn om te vertalen. 
(Dit is uiteraard niet verplicht voor alle kinderen!) 

 

Zwemmen in Ede Er is wat verwarring over de datum, waarop de kinderen gaan zwemmen in 
Ede.  
Dit is vrijdag 1 april!  
Voor deze activiteit zijn we nog op zoek naar 3 vrijwilligers om mee te 
zwemmen. Vervoer is er voldoende! 
U kunt zich hiervoor opgeven bij de activiteitencommissie: 
activiteiten@tjernobylkinderenlunteren.nl 

 

Schoenen Inmiddels zijn er verschillende gezinnen die gebruik hebben gemaakt van het 

aanbod van de Lunterse schoenenzaken. 

We herhalen het nog maar eens even. Jullie als gastouder kunnen bij fa. Van 

Camp óf bij Shoes en More één paar schoenen per gastkind aanschaffen. Laat 

even jullie naam opschrijven. De rekening wordt later door de stichting 

betaald. 
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Verjaardag Vera De verjaardag was een geslaagde verrassingsdag voor Vera. Vrijdagmorgen 

werd Vera gewekt door Jaap en Marijke met een ontbijtje op bed met warme 

croissants. Vera was echt ontroerd. 

De dag zat vol met nog meer verrassingen.  Op school aangekomen kwamen 

er al een paar kinderen gelijk naar haar toe met cadeaus. Binnen werd ze 

verrast door een klaslokaal vol gehangen met slingers. Na een toespraak van 

Galina, kwamen de kinderen één voor één naar voren om de juf te feliciteren 

met haar verjaardag en wensten haar deze dag in Holland veel plezier toe. 

Geen snelle felicitatie, maar echt een opzegversje van ieder kind. 

Daarna werd ze toegezongen door de kinderen en hebben Marijke en Gerita 

haar toegezongen in het Nederlands. 

Vera bedankte iedereen voor de geweldige verrassing. Ook alle gastouders 

bedankte ze voor alle cadeaus die ze had ontvangen. Ze was zichtbaar 

ontroerd.  

Marijke had als verrassing snoepgoed meegebracht voor de kinderen, zodat 

ze de kinderen meerdere malen kon trakteren. 

Om 12.00 uur kwam er nog een traktatie. 25 cakejes werden naar binnen 

gebracht met 25 brandende kaarsjes. Een geweldig leuk gezicht. 

De foto’s komen op de site van Flickr. 

’s Avonds werd het diner een Hollands patatje met een kroket, genuttigd in 

het huisje bij Vera en Pascha.  

 

In de avond wachtte haar nog een verrassing. Ze had nog twee wensen: naar 

huis bellen in Wit-Rusland en bellen naar Vriezenveen, naar vrienden waar 

ze al eerder gelogeerd  heeft tijdens een project. “De vrienden in 

Vriezenveen doen we morgen wel”, zei Marijke tegen haar.  

Wat Vera niet wist, was dat de vrienden uit Vriezenveen al onderweg waren. 

Om 19.30 uur werd ze geblinddoekt meegenomen naar het huis van Marijke 

en Jaap en als verrassing zaten haar vrienden daar. Ze was erg verrast en 

geëmotioneerd. 

Samen met een paar commissieleden, Galina en haar gastgezin, werd er 

gebak gegeten en werd deze dag met een drankje afgesloten. 

Vera bedankt iedereen voor deze geweldig verjaardag hier in Holland! 

  

Gezondheid Vera, Pascha en Galina merken duidelijk een verbetering van hun 

gezondheid, nu ze in Nederland verblijven. 

Na twee dagen zeiden ze dit al te merken. Een van hen kan haar medicatie 

voor haar bloeddruk laten staan, de ander gebruikt nog maar 1 tabletje op 

een dag, terwijl ze er normaal meerdere nam in Wit-Rusland.  

Ook over de kinderen zijn ze positief. Een paar kinderen zijn ziek geweest, 

maar in het algemeen kunnen de dames het zien aan de gezichten van de 

kinderen. De kinderen knappen dus nu al op. 

De verbeteringen zijn toe te schrijven aan de gezonde omgeving hier in 

Lunteren. Denk daarbij nog even aan het verhaal uit nieuwsbrief 3 over 

straling! 



 

 

  

 

Activiteiten- 

programma van de 

komende week 

In de bijlage vind je het activiteitenprogramma voor de komende week! 

 

 

 

 

We wensen een ieder voor nu een goed weekend toe en daarna een fijne week met jullie gast(en) 

thuis of op school bij de activiteiten. 

 

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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