Wij hopen dat ons project weer mag slagen en dat wij kinderen uit een arm land
een onvergetelijke tijd in Delfzijl e.o kunnen bezorgen. Daarvoor hebben we uw
gebed en medewerking nodig.
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Van de voorzitter
De vakanties zijn weer voorbij en de werkgroep gaat
nu volop aan de gang om het verblijf van de kinderen vanuit Wit Rusland in januari 2016 mogelijk te
maken. Zoals bekend gemaakt is, krijgen wij de kinderen van zaterdag 9 januari 2016 tot en met maandag 29 februari 2016
De werkgroep is in de nieuwe samenstelling aan het
werk gegaan en zijn druk bezig een aantal activiteiten
in gang te zetten.
Op zaterdag 9 januari 2016 hopen we de kinderen in
Delfzijl te begroeten. Leden van de werkgroep gaan
maandag 4 januari samen met Siddeburen per bus
de kinderen ophalen.
De school waarin de kinderen les zullen krijgen is
nog niet bekend. De gemeente heeft toegezegd hun
medewerking te willen verlenen en we hopen binnenkort bekend te kunnen maken waar de kinderen hun
onderkomen krijgen.
Wij gaan ons weer inzetten om voldoende gastouders
te werven en ook willen we proberen nog wat financiën bij elkaar te sprokkelen. Dit willen we middels
sponsor zwemmen doen. Zie hierover elders in de
nieuwsbrief.
Al met al dus voldoende werk aan de winkel.
Het is ook van belang dat er voldoende bekendheid
aan het Tsjernobyl project gegeven wordt. We willen
actief gebruik maken van sociaal media . De mogelijkheden van facebook worden onderzocht.

Van de activiteitencommissie
Nog even en dan komt er weer een groep kinderen uit Wit Rusland naar Delfzijl voor 7 weken. In die weken organiseren wij activiteiten voor de kinderen.
Wij zijn daarvoor op zoek naar vrijwilligers voor het zwemmen, knutselen, uitstapjes ect om er voor de kinderen 7 leuke weken van te maken.
Als u zich als vrijwilliger wilt opgeven, dan kunt u dit doen bij de Coordinator
van jullie kerk of neem contact op met de activiteitencommissie:
Wouter Stalman 06-12520258 of
Jannet Wiersema 0596-591999
Groetjes van de activiteitencommisie

www.tsjernobyldz.nl
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Van de gastoudercommissie

Van de financiële commissie

Het is alweer een tijd geleden dat we de via de nieuwsbrief gevraagd hebben
of er mensen zijn die er voor voelen om gastouder te zijn voor een jongen/
meisje uit Wit-Rusland. Gelukkig hebben we reacties gekregen op die vraag
en hebben we een aantal enthousiaste nieuwe gastgezinnen gevonden met
een lijst van gastouders die al vaker hebben meegedaan. Met de ervaringsdeskundigen hebben we een mooie start kunnen maken................

Wij als commissie zijn druk om het financieel plaatje rond te krijgen …..
We willen daarom in oktober 2015 een sponsorzwemfestijn organiseren in
zwembad Dubbelslag.

Maar we zijn er nog niet en wachten nog op uw reactie, want zonder meer
reacties is het niet haalbaar om een groep kinderen hier naar toe te halen.
Dus twijfel niet maar neem het serieus in overweging om voor een periode van
7 weken te willen zorgen voor een kind die het nodig heeft om voor zijn/haar
gezondheid naar de omgeving van Delfzijl te komen.
GEZONDHEID IS NIET TE KOOP MAAR EEN GEZONDER LEVEN IS WEL
TE GEVEN!
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 denkt te kunnen, maar ook als je nog vragen hebt neem dan contact
op met de gastoudercommissie:
Jolanda Flikkema 0596-591529
Jocé van der Zee 0596-591407

De datum wordt nog bekend gemaakt via de school en/of de kerk zodat
iedereen zich kan aanmelden !!! We rekenen natuurlijk op jullie allemaal. Ook
kun je je aanmelden bij onderstaande personen. Je krijgt dan een formulier
en zoekt sponsoren die je financieel willen steunen tijdens het zwemmen , de
opbrengst is uiteraard voor de Tsjernobyl kinderen !!!
Met vriendelijke groet,
Zwier Koning 0596-614535 en
Anja Oosterhuis 0596-592069

U kunt zich als gastouders of vrijwilliger ook opgeven bij
één van de onderstaande contactpersonen:
GKV Delfzijl:
CGK Delfzijl:
Bapt.Delfzijl:
Bapt.Appingedam:
GKV Appingedam:
PKN Spijk:
PKN Bierum/Holwierde
Krewerd:
PKN Tjamsweer:
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