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Van de voorzitter

 
De Stichting Hulp aan Tsjernobyl Kinderen Delfzijl 
e.o. is weer begonnen met de voorbereidingen voor 
de komst van een groep kinderen in  2015.
Vanaf 19 september 2015 zal er een groep van 27 
kinderen uit Wit-Rusland gedurende 7 weken te gast 
zijn in Delfzijl e.o.
Wij zijn als werkgroep inmiddels bezig om alle voor-
bereidingen te treffen zodat de kinderen weer een 
leuke tijd krijgen in Delfzijl en omgeving. 

De diverse commissies zijn op hun terrein bezig om: 
1. Gastgezinnen te werven.  
2. Een activiteitenprogramma samen te stellen voor    
    de periode dat de kinderen in Nederland zijn.
3. Om het geld bij elkaar te krijgen.
4. De visums en het vervoer te regelen.  
5. En nog veel andere dingen, die geregeld worden.

Wij zijn blij en de Here dankbaar dat het allemaal voor-
spoedig gaat. Iedereen is enthousiast en we hopen 
dat de kinderen een goed verblijf krijgen in Nederland, 
wat ze niet snel zullen vergeten. 

Hoe we in 2015 zaken kunnen regelen met de Wit 
Russische overheid is nog niet bekend. We weten dat 
het allemaal weer aangescherpt is. Het blijft moeilijk 
om zaken te regelen met de Wit Russische overheid. 
Toch hopen we dat alles weer voor elkaar komt.
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De situatie in het Tsjernobyl gebied blijft zorgelijk. In de Oekraine is er weer een 
ontploffing geweest in een andere kerncentrale.  Er is medegedeeld dat er geen 
radioactieve stof is vrijgekomen. 

Vanaf deze zijde hopen wij  als Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl op 
een goede samenwerking en voorbereidingen voor de komst van de kinderen. 

Van de activiteitencommissie

Wij willen ons eerst even aan jullie voorstellen. Wij zijn Wouter Stalman uit 
Delfzijl en Jannet Wiersema uit Bierum. 
Wij zijn al enige jaren betrokken bij dit project en hebben een aantal keren 
kinderen uit Wit-Rusland te gast gehad. We vinden het fijn om de kinderen een 
fijne periode in Nederland te geven. 
Als de kinderen in september naar Nederland komen organiseren wij de activi-
teit voor de kinderen. Op dit moment zijn we druk doende  de vrijwilligers/orga-
nisaties uit het vorig project te benaderen om  de kinderen een fijne en leuke 
tijd te geven. Hebben jullie ideeën m.b.t uitstapjes of vinden jullie het leuk om 
ook iets voor de kinderen te  doen/organiseren dan horen wij dat graag.

Onze email adressen zijn: 
wouterstalman@gmail.com
en roelfwiersema@home.nl

Groetjes Wouter en Jannet

 

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

Even voorstellen…………

Mijn naam is Lena, ik ben 8 jaar en woon samen met mijn 2 broertjes en mijn 
vader en moeder in Wit-Rusland. Mijn moeder werkt op een kongoos(boederij) 
en mijn vader is veel van huis om te werken in de grote stad. Ik zorg veel voor 
mijn broertjes als mijn ouders er niet zijn. Mijn oma woont dichtbij en helpt dan 
soms wel als ze klaar is met haar werk. Gelukkig maar, want ik heb gehoord 
dat ik over een tijdje naar Holland ga dan moet oma maar voor mijn broertjes 
zorgen.

Het is wel erg spannend om zover weg te gaan, ik ga niet alleen mijn juf en 
klasgenoten gaan ook mee. Eigenlijk blijf ik liever thuis, maar ook weer niet 
want het is wel leuk om eens ergens anders te zijn, ik ben nog nooit ver weg 
geweest. We gaan 7 weken. Ik weet niet waar ik dan ga wonen of er wel 
mensen zijn die voor mij willen zorgen en of ze wel lief zullen zijn en goed voor 
mij…………

Zomaar een meisje, maar erg goed voor te stellen de onzekerheid die je proeft 
uit haar verhaal. Het zou je eigen kind maar zijn die je laat gaan,omdat je weet 
dat het goed voor haar en haar gezondheid is. Wat zou je dan het liefste willen 
voor je kind…….

Gevraagd…….

Juist en daarom zijn we opzoek naar (gast) ouders, die zich kunnen inleven in 
deze situatie en dan de keus willen maken om zich in te zetten.  Daardoor kan 
het  voor Lena en haar klasgenoten een goede en onvergetelijke tijd  worden. 
Wie wil geborgenheid en een veilige plaats bieden aan deze kinderen? Dat 
kan door er te zijn, wat van je tijd te geven en een plekje creëren in je huis 
maar vooral in je hart!    Als je dit ziet zitten, maar ook als je nog vragen hebt 
neem dan contact op met de gastoudercommissie:                      
Jolanda Fikkema  0596-591529
Jocé van der Zee  0596-591407                                                                                                                                      
     

Van de financiële commissie

De werkgroep Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen 
Delfzijl is begonnen met de voorbereidingen van een 
nieuwe groep kinderen in september 2015. Om de 
komst van de kinderen mogelijk te maken is er veel 
geld nodig. We proberen dit op allerlei manieren bij 
elkaar te krijgen. Daarom gaan we in week 19 en 
week 20  (3 t/m 16 mei) een huis aan huis collecte 
in Appingedam houden. 30 mei staan we op de jaar-
markt in Spijk. Daarnaast organiseren we in het voor-
jaar een zwemestafette waarover u binnenkort meer 
informatie ontvangt. De kinderen uit Wit Rusland zullen u dankbaar zijn dat 
mede dankzij uw gift, het voor hen mogelijk gemaakt wordt om gedurende 8 
weken in Nederlandse gezinnen te verblijven! 
Wilt u collecteren in Appingedam of wilt u meehelpen tijdens de zwemesta-
fette? Geef u dan op bij de financiële commissie!   
                                   
Zwier Koning 0596-614535 of Anja Oosterhuis 0596-592069 

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

GKV Delfzijl:            Geert Horst
CGK Delfzijl:                   Zwier Koning
Bapt.Delfzijl:            Sjoerd Bilder
Bapt.Appingedam: Heleen Gast
GKV Appingedam:          Dineke Lalkens
PKN Spijk:          Jolanda Flikkema
PKN Bierum/Holwierde 
        Krewerd: Jan de Weerdt
PKN Tjamsweer: Dorien Lalkens


