De school in Belousha heeft 420 leerlingen in 22 klassen. Omdat er
te weinig ruimte is heeft de ene groep kinderen ’s morgens les en de
andere groep ’s middags. Vijf dagen per week.
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Gezondheid is niet te koop, maar een gezonder leven is wel te geven!
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Van de voorzitters
De start van het project komt nu snel dichterbij.
Op 23 april vertrekt een aantal werkgroepleden
richting Belarus. Ze reizen samen met de werkgroep uit Lunteren, die hun kinderen weer naar
huis brengen.
Tijdens het verblijf in Belarus gaan de werkgroepleden alle kinderen die naar Nederland komen
bezoeken.
De kinderen komen uit het dorp Belousha. Belousha (spreek uit bella oesja) is een meer dan
gemiddeld besmet gebied ongeveer 20 kilometer
van de Oekraïne, 250 km ten oosten van Brest.
Het dorp is 7 kilometer lang en ligt langs een soort
provinciale weg. Alle huizen zijn vrijstaand en
hebben in het algemeen een grote tuin, die vaak
wordt gebruikt voor het kweken van eigen groenten, of voor de augurkenteelt.

Op zaterdag 28 april hopen we met de kinderen aan te komen in Delfzijl. De aankomst is bij de Molenberg. Daar worden we ontvangen door
de burgemeester. Daarna worden de kinderen uit Belarus en de gastgezinnen voor het eerst aan elkaar voorgesteld. Altijd een spannend
moment.
De hele periode dat de kinderen in Nederland zijn gaan ze in de ochtend naar school en in de middag gaan ze veel leuke dingen doen.
Laten we er met elkaar een mooi project van maken.

Stichting Hulp Tsjernobyl
kinderen Delfzijl
p.a. fam. G.J. Steenbergen
Midscheeps 89
9934 RR Delfzijl
gj.steenbergen@ziggo.nl

Van de gastoudercommissie
We hebben voor 20 kinderen en 2 volwassenen een onderdak kunnen
vinden. Veel “oude” gezinnen, maar ook veel nieuwe gezinnen hebben
zich aangemeld als gastgezin.
We hebben inmiddels de informatie en foto’s van de kinderen binnen.

IBAN
NL28INGB0005330539
www.tsjernobyldz.nl
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Veel mensen in Belousha hebben telefoon, de meeste hebben een TV
en alleen degenen die het financieel beter hebben bezitten een (vaak
oude) auto. Sommige gezinnen zijn heel arm en hebben veel moeite de
eindjes aan elkaar te knopen.
Er zijn verschillende scholen in Delfzijl en omstreken die ons helpen
aan schoolspullen en toiletspullen voor de kinderen uit Belarus. Ook
ondergoed en sokken worden geregeld door scholen in Delfzijl en
omstreken. We zijn hier erg blij mee.
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Er zullen 10 meisjes en 10 jongens komen. Een mooie verdeling.
We kijken er naar uit om ze in levende lijve te ontmoeten. Het is altijd
afwachten of de gekregen informatie klopt met het geen wat wij zien en
meemaken tijdens de reis vanuit Wit Rusland naar Nederland. Een kind
kan zich in thuis-school situatie heel anders gedragen dan tijdens de
reis en verblijf in hun gastgezin. Die puzzel moeten we zo goed mogelijk proberen te leggen .Een mooie uitdaging.
We hopen dat de kinderen en de gastgezinnen samen een hele leuke
tijd met elkaar zullen hebben, waar ze altijd met veel plezier en dankbaarheid op terug zullen kijken.
Op 12 april staat er een gastouder avond gepland, waar de laatste
informatie wordt gegeven over het project.
Jocé v.d Zee en Jolanda Flikkema

Collectanten gezocht !!!
Van 29 april t/m 12 mei
wordt er een huis aan huis
collecte 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.

Van de activiteitencommissie
Tijdens het project is er een kledingbeurs waar de kinderen kleding
kunnen uitzoeken. Daarvoor moet er wel kleding zijn. We vragen
daarom uw hulp.

U kunt zich als vrijwilliger ook opgeven bij één van de
onderstaande contactpersonen:
Hebt u kinderkleding jongens/meisjes van ongeveer maat 128 tot 140
over dan kunt u dit inleveren op de onderstaande momenten/plaatsen:
Zaterdag 14 april van 11 tot 12 uur in Bierum, Hereweg 26
Zaterdag 21 april van 11 tot 12 uur in Delfzijl,
Willem Barentszstraat 9-1
Wouter Stalman en Jannet Wiersema
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GKV Delfzijl:
		
CGK Delfzijl:
		
Bapt.Delfzijl:
		
Bapt.Appingedam:		
GKV Appingedam:
PKN Delfzijl		
PKN Spijk:
		
PKN Bierum/Holwierde
Krewerd:		
PKN Tjamsweer:		
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Judith Steenbergen
Zwier Koning
Wouter Stalman
Heleen Gast
vacant
Jitze Dam
Jolanda Flikkema
Jan de Weerdt
Dorien Lalkens
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