
 

 

 

                             

 

 

Nieuwsbrief  1 

1. Nationale manifestatie  op 23 april 2011 Windesheim Zwolle. 

U bent hartelijk welkom op deze nationale manifestatie in Zwolle. Met medewerking van 

SRK, LPHT, VUconnected, NBG en de Christelijke Hogeschool Windesheim kunnen wij een 

groot en mooi programma opzetten. Wij benaderen de herdenking van de Tsjernobylramp via 

twee lijnen, n.l. “wat betekent het voor de mensen om in besmet gebied te leven” en 

“solidariteit tussen gezinnen, die grenzen doet vervagen”. Wij zijn blij met de toezegging van 

Prof. Dr. Lucas Meijs die in het Jaar van de Vrijwilligers (2011)  zijn  visie geven zal op 

effecten van de activiteiten van al onze vrijwilligers. Er zal voor u in elk geval ook een 

“Tsjernobyl-initiatieven- ruimte” zijn om daar een informatiestand in te richten. De grote 

Duitse tentoonstelling is in Windesheim die hele week ook aanwezig. 

Wij informeren u nog over de manier waarop u zich kunt inschrijven voor dit bijzondere 

programma. 

Wij willen nu al wel graag  van u weten of u een informatiestand(je) wilt inrichten tijdens die 

bijeenkomst.  Uw antwoord graag zo spoedig mogelijk naar  tsjernobyl25@solcon.nl 

Verdere informatie plaatsen wij ook op de website: 

http://www.ruslandkinderhulp.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25

&Itemid=137 

 

2. Bijbelverspreidingsactie “ECHO voor Tsjernobyl 

Het NBG is partner in het programma rond de herdenking van de kernramp. Op verzoek van 

het Witrussisch Bijbelgenootschap wordt een project opgezet, dat het mogelijk maakt om in 

2011 Bijbels te verspreiden in de regio Gomel.  Dit werk wordt ondersteund door het ook ter 

beschikking stellen van humanitaire goederen.  In Nederland zal voor de fondsenwerving 

contact gelegd worden tussen de plaatselijke/regionale vertegenwoordigers van het NBG en 

van de verschillende Tsjernobyl-initiatieven. 

Onze vraag is om u beschikbaar te stellen voor samenwerking met het NBG om de 

Bijbelverspreidingsactie “ECHO voor Tsjernobyl” tot een succes te maken. 

Verdere informatie op de website:  

http://www.ruslandkinderhulp.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25

&Itemid=137 
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3. Kaarsenactie voor Tsjernobyl 

Wij willen in zoveel mogelijk plaatsen in Europa ter gelegenheid van de herdenking van de 

kernramp een kaarsenactie houden. 

Die bestaat er uit om op 31 maart 2011 ook in ons land op zoveel mogelijk plaatsen kaarsen te 

ontsteken in de vorm van het getal “25” en daarvan na afloop een foto (met plaatsnaam en 

naam organisatie)  toe te sturen naar tsjernobyl25@solcon.nl  De foto’s worden gebruikt 

tijdens de landelijke manifestatie in Zwolle. 

Het landelijke comité werkt met partners in Amsterdam aan een kaarsenproject op 26 april 

2011 dat aansluit op de Europese kaarsenactie. Het doel daarvan is om ook in alle 

hoofdsteden door een kaarsenactie aandacht te vragen voor de ramp. 

Verdere informatie op de website:  

http://www.ruslandkinderhulp.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25

&Itemid=137 

 

Volgende nieuwsbrief biedt o.a. nieuws over:  

 Tentoonstelling IBB 

 Europese acties 

 Concerten voor Tsjernobyl 

 

Wilt u deze Nieuwsbrief doorsturen naar gastouders en naar al uw andere contacten die 

wellicht zijn geïnteresseerd om deze bijzondere dag bij te wonen. 
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