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Van de voorzitter

Vrijwilligers gezocht!
Er staat voor het komende project weer een erg leuk programma klaar voor de
kinderen. Net als vorige jaren komen de zwem- en gymlessen weer terug en
ook wordt er weer druk geknutseld.
Lijkt het jou leuk om ons te helpen tijdens één van deze activiteiten of wil je
bijvoorbeeld meehelpen als chauffeur? laat het ons weten en stuur een mailtje!
Dit kan naar: wouterstalman@gmail.com

De tijd vliegt. Voor je het in de gaten hebt stappen
leden van de werkgroep in de bus om samen met de
werkgroep van Siddeburen kinderen weg te brengen
en onze kinderen op te halen.
Op zaterdag 9 januari 2016 willen we de kinderen
welkom heten in de Molenberg te Delfzijl.
Wij zijn druk bezig om alles in gereedheid te brengen.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er zoal gedaan
wordt.
Tijdens het verblijf van de kinderen in Nederland
zullen ze naar school gaan. Wij hopen dat de kinderen een fijne tijd mogen hebben in de Brede School
in Tuikwerd. Daar hebben we met de directie en het
onderwijsteam enthousiaste gesprekken gehad.
Wij voelen dat de kinderen daar erg welkom zijn.
Er zullen ook weer diverse activiteiten georganiseerd
worden. Door dit alles krijgen de kinderen ook een
vakantie gevoel.
De komende weken zullen wij op enkele plaatsen een
presentatie verzorgen over het doel en de noodzaak
van dit project.
We hopen op positieve reacties.

Stichting Hulp Tsjernobyl
kinderen Delfzijl
Lapland 21
9933 PB Delfzijl
IBAN
NL28INGB0005330539
www.tsjernobyldz.nl
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Van de gastoudercommissie

Van de financiële commissie

We kunnen u meedelen dat we voor bijna ieder kind, wat hier in januari februari komt logeren, een gastgezin hebben gevonden! Afgelopen tijd hebben we
veel nieuwe gezinnen mogen bezoeken die zich voor deze kinderen willen
inzetten.Ook gezinnen die eerdere projecten hebben meegedaan doen dit project weer mee. Daar zijn we als werkgroep erg dankbaar voor.
Op 10 november en 15 december zullen er informatie avonden worden georganiseerd voor gastgezinnen,waar belangrijke zaken zullen worden besproken.

Inzamelen kleding:
Woensdagmiddag 13 januari 2016 houden we een kledingbeurs. Dit is bedoeld
voor de kinderen uit Wit Rusland. Er zijn altijd kinderen die zonder of met
weinig kleding naar Nederland komen. We willen daarom u/jou vragen om
gebruikte kinderkleding voor zowel jongens als meisjes.(7 /8 jaar)
Het gaat om de maten 122, 128, 134 en 140 graag heel en schoon in te leveren bij:
Inleveradres : 12 dec *Delfzijl Huibertplaat 57 van 9.00 uur tot 11.00 uur.
19 dec * Spijk Grote Dijkstraat 16 van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Ben je ver van huis
En zoek je in de donkere nacht

Of in overleg: Zwier Koning, Delfzijl 0596-614535
Anja Oosterhuis, Spijk 0596-592069

Naar een plek om uit te rusten
Weet dat hier een bedje wacht
Vele handen om te groeten
En stemmen die verblijd
Om jou komst zullen roepen
Welkom, welkom knul of meid
Er zijn open armen
Waar je rust en warmte vind
Wat er ook gebeurd in je leven
Er is hoop en liefde, ook voor jou, lief kind

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

Jocé v.d Zee en Jolanda Flikkema

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