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Doelstelling van de Stichting Hulp aan Tsjernobyl Gouda/Waddinxveen: 

De algemene doelstelling van de stichting is onze taak zoals Jezus die ons gaf in  

Matth. 28: 19-20:“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam  
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert  hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld". 
 

Naast de bovenstaande doelstelling is het ons doel om ongeveer 25 kinderen, in de leeftijd van 8-10 

jaar oud, uit radioactief besmet gebied ruim 6-8 weken in Nederland te laten verblijven.  
 

Om welke kinderen gaat het? 
➢ Kinderen van dezelfde basisschoolleeftijd, omdat ze in 1 of 2 groepen les krijgen. 

➢ Kinderen die niet ziek zijn, want dan krijgen ze geen visum. De kinderen hebben vaak 
wel een groeiachterstand, bloedarmoede en verminderde weerstand. Er zijn soms ook 

kinderen long- en buikklachten, gewrichtspijn en/of schildklierafwijkingen hebben. 

➢ Kinderen die nog nooit (uitzonderingen daargelaten) in het buitenland zijn geweest. 
Omdat er heel veel kinderen onder de gevolgen van de Tsjernobylramp leven willen wij 

zoveel mogelijk kinderen een kans geven.  
➢ Kinderen die elkaar, in de meeste gevallen, kennen uit de klas zodat niet alles en iedereen 

vreemd voor hen is. Het is al een vreemd land, vreemde gewoontes en een taal die zij niet 

spreken en verstaan. 
 

De kinderen worden begeleid door: 

• 1 of 2 juffen om ‘s morgen les van te krijgen. Deze juf kent de kinderen omdat ze hen les 
geeft of op de school van de kinderen les geeft. 

• Een tolk, voor het contact tussen de kinderen en de Nederlandse volwassenen 

(gastouders, werkgroepleden, evt. dokter, tandarts). 

 
Het verblijf in Nederland duurt 6 - 8 weken omdat:  

• het bloed weer helemaal vernieuwd wordt en de weerstand een enorme oppepper krijgt; 

• zij liefde en aandacht krijgen en een vakantie krijgen om nooit te vergeten; 

• zij in contact komen met het Levend Evangelie. 

 
De noden van onze doelgroep 

Behalve de nood door de radioactieve besmetting krijgen we bij onze doelgroep ook te maken met 
andere noden, namelijk: 

➢ Opvoeding: in hun opvoeding krijgen ze niet altijd een positieve toekomstvisie mee. 
➢ Lichamelijk: ze weten niet wat de gevolgen van de ramp voor hen zelf zullen zijn. 

➢ Geestelijk: maatschappelijk en economisch gaat het zo slecht met het land, dat men vaak 

geen moed meer heeft om alles beter te maken. Het communisme heeft hen ook niet geleerd 
om zelf initiatieven te tonen of te nemen. 70 jaar communisme heeft ervoor gezorgd dat de 

mensen enorm passief zijn geworden. De kinderen vinden het moeilijk om keuzes te maken. 
Bijvoorbeeld de keuze in broodbeleg. 

➢ Sociaal: helaas is alcohol één van de grootste problemen. Veel ouders hebben geen hoop voor 
de toekomst en vluchten in de roes van de alcohol. 

➢ Prestatiegericht: De kinderen zijn gewend om beoordeeld te worden op hun prestatie. 

Kinderen met de hoogste cijfers hangen bijvoorbeeld met een foto in de hal van school. Slecht 
presterende kinderen krijgen minder aandacht. 

 
Effect en nevendoelen 
Het geluk en de liefde, die wij de kinderen hier mogen geven, nemen ze mee naar huis. Het is meer 

dan de meegebrachte kleding, bijbelse lectuur en speelgoed. De meegebrachte goederen worden 
uitgedeeld op de school en zo geniet iedereen mee van wat de kinderen mee terug nemen. Heel vaak 

is er blijvend contact. Een nevenaspect van ons hoofddoel is dat de liefde van de ouders en van de 
Heere Jezus, die ze in Nederland mochten ervaren, doorgegeven en doorverteld wordt aan ouders, 

broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. 
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1. Gezondheid 
 

Radioactiviteit 
De kinderen hebben geen radioactieve straling bij zich, dus ze kunnen u niet besmetten. Wel is hun 

conditionele gesteldheid minder goed. Wetenschappelijk onderzoek in Japan heeft aangetoond dat het 
verblijf van 6 – 8 weken in een niet radioactieve omgeving voor de kinderen een positief effect heeft 

op hun lichaam. Dit heeft onder meer te maken met het gegeven dat bij kinderen het bloed zich in 

circa 6 weken geheel vernieuwt. De komst van de kinderen uit het Tsjernobyl-rampgebied naar hier is 
helaas geen structurele oplossing voor het probleem van de radioactiviteit, maar biedt wel een 

zodanige verbetering van hun gezondheid, dat ze, eenmaal terug in Wit-Rusland, voor langere tijd 
weer meer weerstand hebben.  

 

Schildklier 
Er kunnen bij de kinderen problemen zijn met de schildklier. Dit kan jeuk veroorzaken onder de 

voeten en/of tussen de schouderbladen. Veelal treedt al snel verbetering op. 
 

Gebit 
De kinderen hebben een slecht gebit en regelmatig bloedend tandvlees. Hiervoor hoeven ze niet in 

Nederland naar de tandarts. 

 
 

2. Communicatie 
 
Communiceren 
Communicatie is essentieel voor het contact met de kinderen. Neem zeker de eerste weken elke dag 
even de tijd om met de kinderen te praten. Dit kan bijvoorbeeld door aan de hand van fotoalbums iets 

te vertellen over uw familie of iets te vertellen over uw werk en om te vragen wat voor werk hun 
vader en moeder doen. Vraag wat ze thuis uit school doen of wat ze vandaag op school gedaan 

hebben. Gewoon zoals u dagelijks met uw eigen kinderen praat… alleen hebt u er nu een 

woordenboek, tekeningetjes en gebarentaal bij nodig. 
   

Woordenboek 
Besef dat een Russisch woord meerdere betekenissen kan hebben. Bijvoorbeeld: varen en zwemmen 

zijn in het Russisch hetzelfde woord "PLAWAT". Dus als u naast een rubberboot met peddels staat en 

u vraagt: "Kun jij plawat?", dan denkt het kind dat u vraagt of hij kan varen, terwijl u denkt dat u 
gevraagd hebt of hij kan zwemmen. Gebarentaal werkt in dit geval beter. Praten door plaatjes aan te 

wijzen maakt wel veel duidelijk! Tevens is er via internet veel mogelijk. Kijk bijvoorbeeld eens op 
www.vertaalmachine.eu of Google translate. 

  

(Communicatie-)problemen. 
Als er communicatieproblemen zijn is er een tolk. Het aanvragen van de tolk moet eerst overlegd 

worden met uw contactpersoon. Zeker in de eerste weken is er op school, aan het begin en aan het 
einde van de dag, een lid van de gastoudercommissie of stuurgroep aanwezig. Zijn er problemen dan 

kunnen die gelijk besproken worden want dan is de tolk ook aanwezig. 
 

 

3. Eetgewoonten 
 

Eetgewoonten 
Getracht moet worden de kinderen te laten aanpassen aan uw eetgewoontes. Ons eten is veelal 

onbekend. Geef daarom in het begin kleine porties en neem eerst zelf een hap. Dit geldt ook met 

bijvoorbeeld melk drinken. Door dit te doen weten de kinderen dat het eten niet radioactief besmet is. 
Zorg voor voldoende groentes, fruit en melk. Deze producten bevatten belangrijke bouwstoffen waar 

veel kinderen een tekort aan hebben. Veel kinderen lusten geen melk, je kunt dan prima naar een 
alternatief zoeken. Bijvoorbeeld door Roosvicee Ferro en/of vitaminepillen te geven. 
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Broodmaaltijd 

Maak de eerste tijd zelf de boterhammen klaar. Het kan namelijk zijn dat ze niet weten dat boter of 

margarine uitgesmeerd moet worden en dat het broodbeleg (worst, ham, kaas, chocolade pasta en 
jam) samen met het brood gegeten wordt. Dit beleg kennen ze vaak al wel van de busreis. 

 
Warme maaltijd 
Van de warme maaltijd kan eerst een klein beetje opschept worden en ze dit laten proeven. U kan het 

voordoen en "mmm lekker!" zeggen. Maakt u zich niet ongerust als ze de eerste dagen niet zoveel 
eten. Ze komen hier echt niet om van de honger. Na een poosje ontdekken ze vanzelf wel dat de 

meeste dingen lekker zijn en zullen ze meer gaan eten. Blijft het moeilijk dan is het verstandig om dit 
even met de tolk en de juf te bespreken. 

 
 

4. Aankomst in Nederland 
 
Aankomst 
Pas bij aankomst wordt bekend welk kind erin uw gezin komt. Vaak wordt tijdens de reis bekeken 

welk kind in welk gezin komt. Dit wordt besproken met de juf en de tolk om zo tot een goede 
verdeling te komen. U kunt wel uw voorkeur uitspreken voor een meisje of een jongen en voor één of 

twee kinderen. Maar het is niet altijd mogelijk om hier aan te voldoen. Bij de aankomst wordt u als 

gezin “gekoppeld”aan het kind of de kinderen.  
 

Bij vertrek nemen we van alle gezinnen een A4-tje met foto van uw gezin (huis en huisdier). Dit wordt 
in de bus, vlak voor de aankomst in uw woonplaats, aan de kinderen gegeven. Dan “zien“ ze hun 

gastgezin al. Het is aan te raden om een paar Russische zinnetjes te leren zoals: ‘welkom en ik ben 

….. hoe heet jij?’ of ‘fijn dat je er bent’.  
 

 

5. Tijdens het verblijf in Nederland 
 

Contactpersoon 
Bij vragen en problemen kunt u altijd contact opnemen met uw contact persoon. Wilt u met uw kind 
naar de tandarts of de huisarts, dan bent u verplicht eerst contact op te nemen met uw 

contactpersoon voordat u een afspraak maakt. Dit om te voorkomen dat de tolk op twee plaatsen 
tegelijk moet zijn. De tolk moet uiteraard mee naar een tandarts of dokter om te vertalen. Bovendien 

zijn bezoekjes aan huisarts of tandarts nooit leuk voor een kind en daarom doen we dat dus alleen als 

het echt nodig is. In het begin kunnen de kinderen wat last hebben van vermoeidheid, door de lange 
reis, de vele indrukken en de verminderde weerstand. Maar meestal gaat dit vanzelf over.  

 
Huisbezoek 

Het is de bedoeling dat de juf en tolk op huisbezoek gaan. Hiervoor wordt een schema gemaakt 
waarvoor u wordt ingedeeld.  

 
Fotoboekje 
Het is heel leuk om, gedurende de tijd dat de Wit-Russische kinderen in Nederland zijn, een 

fotoboekje te maken. Dan kunnen de kinderen ook thuis laten zien waar en bij wie ze geweest zijn.  
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6. In het huis 
 

De eerste dag 
Als het kind (of de kinderen) de eerste dag met u meegaan, laat ze dan uw hele huis zien. Doe dit het 

liefst zo rustig mogelijk en niet met alle gezinsleden erbij. Misschien hebben ze thuis geen douche, 
doorspoel toilet of stromend water.  

  

Laat ze hun slaapkamer zien, geef ze daar een eigen plank in de kast, die u van te voren leeg 
gemaakt hebt. Breng al hun bagage naar die kamer. U pakt zelf ALLES uit terwijl de kinderen hun 

spullen op de plank leggen. Dan weet u meteen wat ze wel en niet hebben en eventuele resten 
levensmiddelen kunt u dan naar de keuken brengen of weggooien (uit het zicht van het kind).  

Wees ervan bewust dat kinderen weinig gewend kunnen zijn wat betreft eten en kleding. Gooit u 

overigens NOOIT! kleding of schoeisel van de kinderen weg, soms betreft het geleende 
kledingstukken! Geld en sieraden niet laten slingeren. De kleding van de kinderen moeten altijd weer 

mee teruggeven worden. Hoe oud en versleten het soms ook is. 
      

Geborgenheid 
Het is heel belangrijk dat kinderen zich vanaf de eerste dag bij u veilig en geborgen voelen. In een 

later stadium komen de knuffels, de huisregels bij u thuis en de gehoorzaamheid. 

 
Huisregels 

De leefregels van de Wit- Russische kinderen wijken nogal af van de onze. Gebaseerd op ervaringen 
van vorige gastgezinnen volgen hieronder enige gewoontes van de kinderen.  

Het kan echter niet genoeg worden benadrukt  dat dit per streek, stad of familie sterk kan verschillen. 
➢ Veel kinderen gaan gelijk of later naar bed dan hun ouders. 
➢ Het voeten vegen is geen regel, schoenen uittrekken in huis juist wel! 

➢ Kinderen lopen tijdens de maaltijd van tafel.  
➢ Het wachten met het eten totdat iedereen heeft opgeschept is geen gewoonte. 

(U kunt bijv. zeggen: "NE MOSNET" - mag nog niet.) 

➢ Als er in Wit-Rusland eten of koekjes op tafel staan mag eruit gepakt worden.  
Dus niet alleen “één” koekje of snoep maar gewoon wel meer. Koekjes op tafel 

komen daar alleen bij bijzondere gelegenheden 
 

Besef dat sommige kinderen veel alleen thuis zijn omdat hun ouders werken. Behandel de Russische 
kinderen net als uw eigen kinderen, geef ze geen voorkeursbehandeling. Maar probeer ze het wel uit 

te leggen waarom iets moet of mag. 

 
Kleding 
Alles wat u aanschaft voor de kinderen is voor uw eigen rekening. Koop echter niet direct nieuwe 
kleren, uit oogpunt van eigen identiteit en jaloezie bij de andere kinderen. In de eerste week is er een 

kledingbeurs waar u veel kleding kunt krijgen voor uw kind.  

 
Toilet, bad of douche                          

De werking van het toilet tonen. Spoel demonstratief een stukje toiletpapier door. (In Wit-Rusland 
gooit men dat naast de wc in de afvalbak omdat krantenpapier verstopping geeft.) Probeer daarbij uit 

te leggen dat alleen toiletpapier doorgespoeld mag worden! 
 
Het is voorgekomen dat kinderen niet wisten wat een douche was en met hun kleren aan eronder 

gingen staan. Maak ze duidelijk wat de bedoeling is en leg uit hoe een bad of douche werkt. Doe de 
deur niet op slot en zeg "PJAT MINOET", vijf minuten, in veel gevallen duurt het toch langer. 

 
 

Slapen 
Breng ze naar hun slaapkamer. Laat een ander kind voordoen( indien mogelijk) hoe dat ze hun 
pyjama moeten aantrekken, hun handen en gezicht moeten wassen en tanden moeten poetsen. Leg 

het anders zo goed mogelijk uit. Blijf er in het begin bij en doe dingen voor als het nodig mocht 
blijken te zijn. Wanneer dat gebeurd is, met hen bidden en welterusten zeggen. Als u twee 
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gastkinderen hebt zullen ze de eerste nacht waarschijnlijk nog tot in de late uurtjes met elkaar liggen 

praten, windt u zich daar niet over op, ze hebben zoveel te verwerken. Als u steeds naar binnen gaat 

en een beetje boos zegt dat ze nu moeten gaan slapen, terwijl ze van de opwinding echt niet kunnen 
slapen, dan komt er een hele onbehagelijke sfeer. Voorkom dat en tolereer dat de eerste avonden 

gewoon. Ook als u 1 gastkind hebt, zal hij/zij waarschijnlijk de eerst avond(en) nog lang wakker 
liggen. Dan kunt u vanaf de derde avond proberen om ze op tijd te laten slapen. U tekent bijv. een 

klok met de wijzers op half negen en zorgt ervoor dat ze er om half negen in liggen. Daarnaast tekent 

u een klok met de wijzers op negen uur en u beduidt dat ze van half negen tot negen uur met elkaar 
mogen praten, daarna moeten ze stil zijn en gaan slapen. Ieder kind begrijpt dat, luisteren ze niet, 

dan streng zijn. 
 

Bedplassen 
De kinderen zijn ver van huis en zullen waarschijnlijk erg zenuwachtig zijn. Hierdoor kan bedplassen 

bij sommige kinderen voorkomen. Het is dan ook raadzaam om gedurende de eerste nachten een 

zeiltje of hospitaallinnen in hun bed te leggen. Vraag niet: "Plas jij nog in bed?" maar: "Moet jij 's 
nachts naar de wc?", "NADA TOEALET NOTSIE". "NJET" is nee, "DA NADA" is ja ik moet. Laat ze dan 

nogmaals plassen wanneer u zelf naar bed gaat. Misschien is dat in het begin toch verstandig bij alle 
kinderen want in Wit-Rusland krijgen ze ’s avonds niets meer te drinken (en een toilet is meestal 

buiten). 

 
Bidden en bijbellezen 
Probeer het bidden en bijbellezen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat u gewend bent te doen 
met uw eigen kinderen. Bid hardop en laat hen tijdens het bidden de ogen sluiten; ze begrijpen dan al 

snel dat bidden iets anders is dan gewoon praten. 
 

Kerkgang 

Het is de bedoeling dat de kinderen zondags met u naar uw eigen gemeente of kerk gaan. Indien er 
een kinderoppas of zondagschool gehouden wordt, kunt u eventueel uw kind daar naar toe laten 

gaan. U kunt contact opnemen met de leiding van de kinderoppas over welk verhaal er verteld wordt, 
zodat u dat kunt opzoeken in de Russische kinderbijbel. De Russische kinderbijbel kunnen ze ook 

gewoon meenemen naar de kerk. Meestal krijgt het kind een Russische kinderbijbel bij aankomst. 

 
 

7. Om het huis 
 

Verkeer 
Laat hen nooit alleen weggaan en zeker niet zonder toezicht fietsen. Van verkeersregels, zoals rechts 
rijden en kijken bij het oversteken weten ze niets.  

  
Buiten spelen 
Bekijk wat gevaarlijk kan zijn bij het buitenspelen in uw directe omgeving, bijv. water, drukke wegen, 

bouwputten etc. 
 

Adreskaartje 
Het kan handig zijn om een adreskaartje in de jassen van de kinderen te doen, voor het geval ze 

onverhoopt verdwalen. Daar kan dan op staan. De roepnaam en de zin “ik versta geen Nederlands” 
en het adres van het gastgezin met het eigen telefoonnummer. 

 

Winkelen 
Ga niet meteen met de kinderen naar de winkel om ze zelf iets te laten uitkiezen. Dat zijn ze niet 

gewend, want in Wit-Rusland is er vrijwel geen keuzemogelijkheid.  
 

Zakgeld 
Het is onverstandig de kinderen zakgeld te geven. Dit zijn ze niet gewend. Ook met het oog op 
onderlinge verschillen en mogelijke jaloersheid kunt u dit beter niet doen. 
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Zwemmen 

Kinderen zeggen dat ze kunnen zwemmen. Maar ook het spelen in water noemen ze zwemmen. Ze 

kunnen het in de praktijk bijna nooit. 
 

Mobiele telefoon 
Sommige kinderen hebben een mobiele telefoon. Leg ze uit dat bellen/smsen met Wit-Rusland erg 

duur is. Maak hierover afspraken. Beperk het belgedrag. Vaak blijkt ook dat bellen heimwee vergroot. 

 
Heimwee  

Het kan zijn dat uw kind last krijgt van heimwee. Troost ze zoals u uw eigen kinderen zou troosten. 
Bespreek dit eventueel met de juf en tolk. Zij kunnen hier eventueel op school aandacht aan geven. 

 
 

8. School  
 
School          

De plaats en de tijden van school zijn nu nog niet bekend. De kinderen zullen een lunchpakket mee 
moeten nemen met wat drinken, brood en fruit. Geen snoep!  

Het is de bedoeling dat u de kinderen brengt en haalt.  

Mocht u wat willen vragen aan de juf of aan de tolk, dan kunt u dit voor of na schooltijd doen. De tolk 
kan tijdens de schooltijden brieven vertalen als dat nodig is. 

Wij brengen regelmatig een nieuwsbrief uit via de website om het laatste nieuws en 
programmawijzigingen door te geven. Als kinderen bij elkaar gaan spelen, zorgt u er dan zelf 

voor dat beide ouders én de leerkrachten hiervan op de hoogte zijn. Kinderen kunnen 

afspraken zelf soms moeilijk overbrengen en daardoor ontstaan er allerlei misverstanden.  
 

 

9. Verzekeringen 
 

Verzekering 
Een ziektekostenverzekering wordt door de werkgroep geregeld. De meeste WA-verzekeringen gelden 

ook voor minderjarige gasten. Dit moet u wel even nakijken of navragen bij uw 
verzekeringsmaatschappij. Mochten er problemen zijn, geef dit dan even door aan uw contactpersoon. 

Wilt u ook even nakijken of u een inzittendenverzekering bij uw autoverzekering hebt afgesloten? 

Hebt u een leerkracht/tolk in huis, dan wordt hiervoor door ons een WA-verzekering afgesloten.  
 

 

10. Terugreis 
 

Terugreis    
Bij het voorbereiden van de terugreis is het belangrijk om de volgende zaken in de gaten te houden: 

➢ Geef alle meegenomen kleding weer mee terug! 
➢ Geef geen grote cadeaus mee; 

➢ Geef geen geld mee; 

➢ Pak samen met het kind de tas in en sluit deze goed; 
➢ Over lunchpakketten voor onderweg krijgt u nader bericht; 

➢ De kinderen mogen 1 tas mee terugnemen. De ruimte in de bus is nl. beperkt. De ‘big-
shoppers’ worden t.z.t. uitgedeeld. 
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11. Gastoudercomité/contactpersonen: 
 
GOCgowa@gmail.com 
 
 

➢ Ineke Heikens, Waddinxveen 

➢ Adri Plas, Gouda 
➢ Janny Oudijk, Waddinxveen  

➢ Paula Luiten, Gouda 
 

 

E-mail: gastoudercommissie@tjsernobylgowa.nl 
 

 
 

12. Overige informatie 
 
Website 

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.tsjernobylgowa.nl 
 

Voor het  versturen van pakketten naar Wit-Rusland kunt terecht op de website www.Gichon.nl  

 

http://www.tsjernobylgowa.nl/
http://www.gichon.nl/
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