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Beste gastouders,
Inmiddels hebben we bijna de vierde week met onze Wit-Russische
gasten achter de rug. Dat betekent dat we al weer over de helft van
het project zijn!
Afgelopen week ontvingen we het schokkende bericht van het
overlijden van Galina’s man Arkadii. Een hartstilstand werd hem
fataal. Al een aantal jaren had hij al hartritmestoornissen, maar met
de medicatie die hij had en door het vermijden van zwaarder werk,
kon hij daar goed mee leven.
Enkele personen binnen onze werkgroep kennen hem sinds 2016.
Arkadii heeft ons toen met zijn goedonderhouden groene Lada naar
verschillende adressen gereden. Hij was trots op zijn Lada! Ook enkele
weken geleden, in de week dat we de groep gingen ophalen,
hebben Ina en Ronald hem nog enkele dagen meegemaakt, omdat
zij bij Galina thuis logeerden. Zij hebben toen, voorafgaand aan de
reis, gelijk met Galina afscheid van hem genomen.
Arcardii was betrokken bij de projecten. Dacht mee over het verblijf
van de Nederlandse gasten. En deelde mee in de gesprekken aan
tafel, ook al sprak hij geen woord Engels of Nederlands.
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Agenda
Donderdag 5 april
Gastouderavond De Bron
Aanvang 19.45 uur.
Zaterdag 7 april
Werkgroep gaat op pad
met de kinderen naar het
Spoorwegmuseum en
Zandvoort.
Zondag 15 april
Afscheidsdienst
Zaterdag 21 april
Afscheidsmiddag

Daarnaast heb ik zelf ervaren dat hij zich verantwoordelijk voelde
voor zijn gasten. Op één van de middagen was ik wat gaan
wandelen in het dorp. Genietend van het sneeuwlandschap. Toen
Arcardii met zijn Lada mij achterop kwam rijden. Uit wat hij mij
duidelijk probeerde te maken, maakte ik op, dat hij wilde weten of ik
de weg wel wist te vinden naar huis en of hij me thuis moest brengen.
Toen ik aangaf dat ik naar de kerk ging wandelen, ging hij ervan uit
dat ik de weg wel wist in Remel.
Vorig jaar had ik hem een Lada als modelauto cadeau gegeven.
Deze stond nu te pronken in de kamer.
Zaterdagmorgen zullen we hem samen met Galina herdenken!

Arkadii
Met vriendelijke groet,
Ronald Tamerus
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Herdenkingsmoment
Aanstaande zaterdagochtend 31 maart om 11.00 uur wordt er in samenwerking ds.
Nap, ds. Kloosterman en ds. Hansum een kort herdenkingsmoment voor Galina’s
man Arkadii georganiseerd in Het Meestershuis.
Hiervoor willen we de gastouders, vrijwilligers en belangstellenden van harte
uitnodigen.
Ook de leden van de andere werkgroepen in Nederland en bekenden van Galina
hebben deze week een uitnodiging ontvangen.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Verjaardagen
April
1-4 Dasha
5-4 Katia
8-4 Vlad
22-4 Nastia
23-4 tolk Galina

Activiteitenrooster week 14
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Benefietconcert De Horizon

Tip: Kom tweede Paasdag
naar de gratis AH
Buitendag
Het leukste uitje voor het hele
gezin op maandag 2 april.
Ontdek de smaak van het land op
ruim 88 locaties in Nederland.
Tijdens de AH Buitendag zetten
onze enthousiaste telers, boeren
en leveranciers hun deuren voor je
open. Zo ontdek je waar de
producten uit jouw Albert Heijn
nou echt vandaan komen.
Leerzaam, leuk en ook nog eens
gratis.
Kijk op ah.nl/buitendag voor alle
locaties en ontdek wat er te
beleven valt bij jou in de buurt

Wij willen graag aandacht geven aan bovenstaand
benefietconcert.
Het kinder- en tienerkoor laat op een mooie manier zien wat
het kan.
Daarnaast zal de opbrengst voor onze stiching zijn!
Twee initiatieven die zich verenigen in Lunteren!
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Extra informatie komende activiteiten

Tip:

Zaterdag 7 april

Roofvogelshow

De kinderen, juf en tolk gaan een dagje uit met de TKLwerkgroepleden.
We gaan met de trein naar het Spoorwegmuseum in
Utrecht en brengen daarna een bezoek aan het strand.
⚓ Om 8.15 uur verzamelen op het station Lunteren
⚓ 1 lunchpakketje mee voor tussen de middag
⚓ 1 extra set droge kleding mee, voor het geval dat ;-)
⚓ We verwachten rond 19.00 uur weer op station
Lunteren terug te zijn. Exacte tijdstip zal aan het
einde van de middag via de gastouder-app worden
gecommuniceerd.

Woensdagmiddag 11 april
De kinderen zijn deze middag uitgenodigd voor een
spelmiddag en het uitzoeken van een cadeautje voor
thuis in de Mulderschuur.
 Tijdstip: 14.30-17.00 uur
 Adres: Mulderschuur, Roskammersteeg 5

Zondagmiddag 15 april

Zaterdag 31 maart is er een
roofvogelshow in Het Uilenbos.
Tijdstip: 15.00-16.00 uur.
Zeker de moeite waard!
Kinderen tot en met 3 jaar
mogen helemaal gratis komen
kijken. De anderen betalen
slechts 3 euro per persoon
voor de entree.
Tickets zijn op de dag zelf bij
de ingang van de weide
achterin de Kinderboerderij
contant te verkrijgen. Er is daar
helaas geen pinautomaat
aanwezig.
Een leuk evenement voor jong
en oud
Tijdens de roofvogelshow kun
je genieten van roofvogels,
uilen, gieren en andere
bijzondere vogels. De vogels
tonen hun vrije vlucht en
misschien laat de valkenier wel
een vogel op jouw hand
landen…
Mis het niet, want een bezoek
is meer dan de moeite waard.

Afscheidsdienst voor onze Wit-Russische vrienden in de
Bethelkerk van 14.00-15.00 uur.
Alle Wit-Russische kinderen, gastgezinnen, betrokken
vrijwilligers en belangstellenden zijn uitgenodigd. Na
afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee of fris
te drinken en nog even na te praten.
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Voorstelling in de Maranathakerk
De tweede zondag dat de kinderen uit Wit-Rusland er
waren, was er ‘s middags in de Maranathakerk een
kindervoorstelling over het verhaal van Zacheüs. Dat
verhaal werd verteld door een buikspreker samen met zijn
pop Henkie en vogel Theun. We gingen er met een aantal
gezinnen naar toe en zaten lekker op de eerste rij zodat we
alles goed konden zien.
Van te voren hadden we tegen de buikspreker gezegd dat
er Wit-Russische kinderen onder zijn publiek zaten. En op
een gegeven moment mochten 3 jongens naar voren
komen om een Rubix Cube op te gaan lossen.
Onze jongens gingen druk aan de slag. Jammer genoeg
kregen ze het niet voor elkaar om hem goed te krijgen,
maar toen pakte de buikspreker de Rubix Cubes, gooide
hem in de lucht en ving hem gemaakt weer op!! De
koppies van de jongens waren één en al verbazing. Echt
heel leuk om te zien.
Van het verhaal over Zacheüs hebben ze niet veel kunnen
begrijpen, denk ik, maar ze hebben er wel weer een mooie
herinnering bij over samen zijn in een kerk.
NB. Van het telefoongesprek naar huis kon ik niks verstaan
maar hoorde wel een paar keer vol enthousiasme het
woord Rubix Cube voorbij komen 😉
Groetjes, Saskia van den Berg. Gastgezin van Fedia
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Gezinsabonnement Julianatoren
Wij hebben dit jaar een gezinsabonnement bij de Julianatoren.
Op dit gezinsabonnement kun je met het hele gezin(inclusief 4
extra volwassenen) naar binnen. Dus ook je Wit-Russische
gastkind!!
Hiervoor heb je wel een foto van hem of haar nodig en de
gastouderovereenkomst.
Superleuk, want met dit abonnement kan hij of zij dus mee naar
de Julianatoren, maar ook naar andere gratis parken, zoals
bijvoorbeeld de Apenheul.
Mocht je dit nu ook doen....laat het ons dan even weten, want
dat kunnen jullie én ons gastkind een keer samen met ons mee.
Groetjes,
Familie van den Berg, gastouder van Fedia.

Volgende uitgave
Enkele gastouders gaven aan dat een nieuwsbrief t.o.v. de
gastouderapp het voordeel heeft dat ook anderen dan de
werkgroepleden hun verhaal/ervaringen kunnen doorgeven.
Mag ik jullie als gastouders, vrijwilligers en andere betrokkenen
daarom hierbij uitnodigen om voor de volgende uitgave jullie
inbreng te sturen naar info@tsjernobykinderenlunteren.nl
We kijken ernaar uit!
Namens TKL,
Ronald Tamerus
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