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Van de voorzitters

In april komen 26 kinderen uit Belarus met hun 
juffen en een tolk. Van 28 april – 11 juni zijn ze in 
Nederland. 
Dat lijkt misschien nog ver weg maar de tijd gaat 
snel en er moet nog veel werk worden verzet. We 
doen dit graag en we hebben er zin in .

Het is bekend waar de kinderen naar school gaan. 
Dit is in de Brede School Tuikwerd. Dezelfde 
school als het vorige project. We zijn hier blij mee. 
Het vorige project was de samenwerking met de 
school heel goed.
In de ochtend krijgen de kinderen les van hun 
eigen juf. Tussen de middag blijven ze op school 
en in de middag hebben de kinderen een acti-
viteit. Dit kan zijn sport, bijbel-/muziekles of een 
uitje. Op de woensdagmiddag zijn de kinderen 
vrij.

Een groot probleem waar we als werkgroep tegen 
aan lopen is dat er te weinig gastgezinnen zijn. 
We hebben bijna alles gedaan wat we konden 
doen, maar helaas met te weinig resultaat. We 
snappen dat er praktische punten kunnen zijn 
waarom u zegt: ‘deze keer doen we niet mee’. 
Maar graag horen we dat dan, zodat we kunnen 
meedenken over een oplossing. 

Colofon

Voorzitters:
Gerrit Jan en

Judith Steenbergen
0596-610242

Media:
Albert Boven: 
0596-613352

Activiteiten:
Jannet Wiersema

0596-591999
Wouter Stalman

06-12520258

Gastouder com.
Jolanda Flikkema

0596-591529
Jocé van der Zee

0596-591407

Financiën:
Zwier Koning
0596-614535

Anja Oosterhuis
0596-592069

Redactie nieuwsbrief:
Albert Boven

aboven@home.nl

Stichting Hulp Tsjernobyl 
kinderen Delfzijl  

p.a. fam. G.J. Steenbergen
Midscheeps 89
9934 RR Delfzijl

gj.steenbergen@ziggo.nl

IBAN
NL28INGB0005330539

www.tsjernobyldz.nl

Nieuwsbrief
     februari 2018

Gezondheid is niet te koop, maar een gezonder leven is wel te geven!

Neemt u alstublieft contact op met één van ons, zodat we met u 
kunnen overleggen.

We vertrouwen erop dat het goed komt, maar het is erg spannend. We 
bidden God om kracht en doorzettingsvermogen zodat dit project kan 
slagen. We vragen u ook om in uw gebeden het werk van de werk-
groep te gedenken.
 

Van de gastoudercommissie

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal….
Afgelopen periode zijn er heel veel mensen benaderd met de vraag of 
ze gastgezin willen zijn voor de periode 28 april - 11 juni. Helaas zijn 
we nog niet zover dat we voor ieder kind en volwassene een onderdak 
hebben gevonden. Heeft u in deze periode nog een bed vrij,  neem dan 
snel contact met ons op. Zijn er nog twijfels, vragen … die kunnen we 
misschien wegnemen / beantwoorden tijdens een gesprek bij u thuis.
De kracht van een project als deze is het “samen doen”.                                                    
Is het bijvoorbeeld lastig om ’s morgens zelf het kind naar school te 
brengen, of ’s middags op te halen? In voorgaande projecten is altijd  
gebleken dat hij/zij dan bij iemand anders gebracht mag worden. 
We wachten op jullie telefoontje en hopen dat we binnenkort voor 
iedereen een onderkomen hebben.

Jocé vd Zee           tel. 591407 / 06- 33373352   email: jocevdz@live.nl

Jolanda Flikkema   tel. 591529 / 06-12782621    email: patmos@zonnet.nl



Nieuwsbrief                                                              februari 2018                    Nieuwsbrief                                                  februari 2018 3 4

Van de activiteitencommissie

De afgelopen periode hebben we ons bezig houden met het  voorberei-
den van het programma. Met dit programma willen we de kinderen hier 
een fijne en gezellige tijd bezorgen. De school is inmiddels bekend. 
Dit is de Garven in de Brede School Tuikwerd. 

De kinderen gaan hier 6 weken naar school. In de ochtend zal er les 
worden gegeven aan de kinderen, de middag staat in het teken van 
activiteiten. Te denken aan  zwemmen, knutselen, gym en muziek/bij-
belles en leuke uitstapjes . Als je dit leest en je denkt ik wil wel helpen 
om de kinderen een fijne periode te bezorgen, geef je dan voor 1 van 
de bovenstaande activiteiten als begeleider op of wil je bijvoorbeeld 
chauffeur zijn om de kinderen naar 1 van deze activiteiten te brengen 
meld je dan aan bij: Jannetwiersema@hotmail.com of 
wouterstalman@gmail.com 

Groetjes Wouter en Jannet

Collectanten gevraagd !!

Van 29 april t/m 12 mei wordt er een huis aan huis 
gehouden in
Delfzijl , Bierum en Spijk.
We zoeken hiervoor collectanten!!!!
Draagt u de Tsjernobyl kinderen een warm hart toe?
Maak dan wat tijd vrij om te collecteren.
Geef u op bij de contactpersoon van uw kerk of bij:
Zwier Koning tel.614535 / Anja Oosterhuis tel.592069.

U kunt zich als vrijwilliger ook opgeven bij één van de 
onderstaande  contactpersonen: 

GKV Delfzijl:             Judith Steenbergen
CGK Delfzijl:                 Zwier Koning
Bapt.Delfzijl:             Wouter Stalman
Bapt.Appingedam:  Heleen Gast
GKV Appingedam:       Dineke Lalkens
PKN Delfzijl  Jitze Dam
PKN Spijk:           Jolanda Flikkema
PKN Bierum/Holwierde 
        Krewerd:  Jan de Weerdt
PKN Tjamsweer:  Dorien Lalkens


