Neem gerust contact op met één van de werkgroepleden als u vragen
heeft of als u wilt meehelpen om het project tot een succes te maken.
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Van de voorzitters
Hierbij de 1e nieuwsbrief voor het project in 2018.
We zijn blij dat we kunnen vertellen dat er een
groep van ongeveer 25 kinderen uit Belausha
komt. Belausha is een dorp dichtbij Stolin.
De kinderen zijn in de periode van 28 april – 11
juni 2018 in Nederland.
De werkgroep is al druk met de voorbereidingen.
De uitnodiging is verstuurd - Aan alle papierwerk
wordt gewerkt - Gastgezinnen worden gezocht
- Een schoolgebouw wordt gezocht - Uitjes en
activiteiten worden bedacht - Vrijwilligers worden
gevraagd – en nog veel meer.
U merkt dat er veel komt kijken om de Wit Russische kinderen een geweldige tijd te geven in
Nederland.
De werkgroep kan dit niet zonder uw steun.
We willen u daarom vragen of u zich wilt inzetten als vrijwilliger. U kunt denken aan gastouder
zijn, chauffeur zijn, oppas voor als een gastouder
werkt, helpen met de activiteiten op school en
daarbuiten, en nog veel meer.

We zijn onze hemelse Vader dankbaar dat alles tot nu toe voorspoedig
gaat.
De situatie in Wit Rusland is op dit moment rustig op politiek gebied.
Maar de gevolgen van de Tsjernobylramp zijn nog steeds aanwezig.
De gezondheid van de kinderen is niet optimaal. Door de kinderen 7
weken naar Nederland te halen, wordt de gezondheid een groot stuk
verbeterd. Zij hebben hier jarenlang profijt van.
Laten we de kinderen en elkaar mét elkaar een onvergetelijke tijd
geven!
Van de gastoudercommissie

We willen ons even aan jullie voorstellen. Wij zijn Jocé vd Zee en
Jolanda Flikkema en zijn enkele jaren de gastoudercommissie binnen
de werkgroep. Om ieder kind en volwassenen, tijdens een project,
een slaap-en thuisplek te geven, gedurende de periode dat ze hier
zijn, gaan we gastgezinnen zoeken. Gezinnen die voor het eerst mee
willen doen, gaan we bezoeken en leggen we uit wat het inhoud om
gastgezin te zijn. Waar krijg je mee te maken, wat kun je verwachten,
hoe gaat het tijdens een project, hoe communiceer je met een kind en
zo zijn er nog veel meer zaken. Daarnaast worden er ook gastouderavonden georganiseerd. Op zo’n avond kom je in contact met andere
gastgezinnen, wordt er informatie gegeven betreffende het project en
is er gelegenheid om vragen te stellen. Maar het belangrijkste op dit
moment is dat we voor ieder kind (ongeveer 25) een gastgezin krijgen.
Lijkt het jullie leuk om mee te doen, neem dan contact met ons op. Dan
kunnen we een afspraak maken om het een en ander uit te leggen.
Jocé vd Zee

0596-591407 / 06- 33373352 email: jocevdz@live.nl

Jolanda Flikkema 0596-591529 / 06-12782621 email: patmos@zonnet.nl

www.tsjernobyldz.nl
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Van de activiteitencommissie
De afgelopen projecten hebben we weten te vullen met goed gevulde
weken. De kinderen gingen zwemmen, knutselen, maakten uitstapjes,
kregen gym en muziekles en dit alles werd mogelijk gemaakt door
vrijwilligers. We hadden een enthousiaste groep vrijwilligers die zich
inzette voor 1 of meerdere taken, en we hopen dit jaar weer net zo’n
fantastische groep vrijwilligers te vinden. Dus lijkt het je leuk om je in te
zetten voor 1 van de bovenstaande activiteiten als begeleider 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

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
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