
Hallo allemaal, 

 

Dank jullie wel voor de brieven!!!!! Wat leuk dat jullie allemaal een stukje 

hebben geschreven. Ik ben meteen begonnen met antwoorden. Maar het ging 

heel langzaam en ik ben nu pas klaar. Sorry dat het nu al maart is en jullie 

steeds niks hoorden. 

 

 
(Sneeuwschoen wandeling op het ijs.) 

 

Hier komen mijn antwoorden op jullie brieven.  

 

Hallo Max, het koudst dat ik hier heb meegemaakt is - 40 °C. 

 Soms is het wel leuk dat onze ouders ons les geven maar der zijn ook mindere 

 kanten zoals dat Bram en ik elkaar steeds in de weg lopen. 

Gelukkig kunnen we hier heel vaak naar buiten en er is hier veel ruimte. Dan 

gaan we samen aan onze iglo bouwen en dan zitten we elkaar niet meer in de 

weg. Ik heb nog geen foto van onze iglo maar dat komt nog wel.  

 



 
  

Hoi Mika, 

IK heb het hier heel leuk. (Maar ik mis jullie wel). Onze vriezer zit vol lekkere 

dingen. Eland, zalm, zalmforel, frambozen. (en ijs). We wonen op Monarch 

mountian. We hebben uitziicht op het grote meer en op een berg. Atlin 

Mountain. 

  Ik mis jou ook. Liefs van Jelle 

 



ik had drie van de vijf blikjes 

eraf geschoten!!! 

 

 

 Hallo Damion  

 Ik mis jou ook. Het is hier heel erg gaaf! Op dit moment is het hier - 4°C. 

 We sleeën, ijshockeyen, schaatsen, bergbeklimmen en karaten. 

 We hebben eigenlijk geen bed tijd, we doen maar wat. 

 En natuurlijk ken ik jullie nog. 

Daaaaag, groetjjes van Jelle 

 



 
(een bevroren waterval) 

 

 

  Hoi Mahsa 

Ik weet niet meer dat we tikkertje deden. Sorry. 

Ik mis jou ook heel heel heel heel heel heel heel erg. Ik kom terug op 24 Juli.  

Volgende week is het hier voorjaars vakantie en dan gaan we rijden met de 

auto naar de poolzee. 1600 kilometer, heel ver. We gaan er twee weken over 

doen. Met een ander gezin. We gaan kamperen in een tent. Gelukkig heeft die 

tent een kachel maar toch is dat nog heel koud. We gaan elke dag hout hakken 

voor die kachel. 

Dag, liefs van Jelle 

 



 
 

(we zitten niet alleen maar in de wildernis. Hier zijn we in de stad twee uur 

verderop en eten we in een japans restaurant. Ik dacht eerst dat ik het niet 

lekker zou vinden maar nou is het mijn favoriet.) 

 

 

Hallo Romee😉 

Ik mis jou ook super erg. ☹nee wij hebben geen cito’s. Ja ik laat het weten 

wat ik voor mijn verjaardag krijg. 😊 

Inmiddels is mijn verjaardag al geweest en nu weet ik wat ik heb gekregen! 150 

cupcakevormpjes van papier. En een puzzelboekje. En een legoset van de 

reddingsdienst aan zee. En drie boeken voor op mijn e-reader en een gewoon 

boek. Het heet Wij waren hier eerst. Het gaat over Zuid-Afrika.  Over de dieren. 

En hoe die leven. 

Hoe is het met jou? Ik hoorde dat er een auto in je tuin was gereden. Was je 

erg geschrokken? En is je tuin nou weer gerepareerd? Wat is er met de man 

gebeurd die in je tuin was gereden? Is hij opgepakt? Moet hij een boete 

betalen? Je mag namelijk niet inhalen op de vogelenzangseweg. En al helemaal 

niet te hard. En al helemaal niet als er een tegenligger komt.  Heb je het 

overleefd? Doet alles van jou het nog? Geen arm gebroken?  



Wat leuuk dat we nou ook appjes kunnen versturen naar jouw telefoon. 

Gebruik je hem veel? Heb je er al veel foto’s op? 

Veel liefs van Jelle 

 

 
(Dit is een kop van een zalm. Die had ik gevonden op het strand van Alaska. Hij 

ligt nou in de vriezer. We gaan hem schoonmaken, want ik wil de schedel 

houden.) 

 

 

Hallo Hidde 

Ik vind het hier in Canada super leuk. 

 Jammer dat het bij jullie niet heeft gesneeuwd. Bij ons wel heel veel, kijk maar: 

 



 
 

 
Ja, ik mail terug! Groetjes van Jelle! 

 

 

 



Deel 2 van de brieven 

 

Lieve Hidde, 

Het gaat hier heel goed, ik doe hier nu ook met sommige dingen mee op de 

Atlin School zoals lunch, buitenspelen na de lunch, gym, ski-les en elke 

Donderdag komt er een oud iemand vertellen over hun verleden (en we doen 

ook mee met ijshockey.) Donderdag gaan we op school leren een sneeuwhol te 

maken. 

Het is nu nog maar 4 maanden hoor (we zijn al twee maanden over de helft). 

daaaaaaaaaaaaaaaag lieeeeeeeeeeeeeeeeefs Jelle………. 

 

 
 

Hoi Merina, 

Ik mis jou ook ,Jill heb ik een keer ontmoet en met Max heb ik in groep 2 

gezeten, met Jens en Joe heb ik op gym in de Zilk gezeten.  

Het was hier -40°C maar nu is het plus, de sneeuw is aan het smelten dat is niet 

zo leuk☹ schaatsen doen we hier heel veel kijk maar bij Hidde Haringsma zijn 

brief.  

Hoe is het met je kleine zusje? 

Groetjes Jelle 

  



 
(we gingen kamperen met een grote tent bij min 20. Het was een tent met een 

kachel. Dus hakten we heel veel hout.) 

 



 
 

 

Hallo Tijn, 

Met mij gaat het goed, het duurt inderdaad niet meer zo lang voor dat ik weer 

naar Nederland terug keer. Ik heb juf Hedi 1 keer gezien. 

Hoe is het met jou? Zitten jullie nog op voetbal? En is dat nog leuk? Is het niet 

koud in de winter met een korte broek of doen jullie het niet in de winter? 

Ik heb zin om met jullie weer naar het strand te gaan. Op de laatste dag voor 

wij weggingen waren wij samen naar het strand, weet je nog? Toen had ik nog 

even de tijd om je dag te zeggen. Want ik was het vergeten op de laatste dag 

van school. En we sprongen van een hoge container af in het zand, weet je 

nog? Maar dat vonden de mensen voor de container niet zo leuk dus toen 

moesten wij er  

af. En toen maakte jouw moeder een hele coole foto. 

Ik zie je nog wel, doei . 

12/3 2019 geschreven, groetjes Jelle 



 (hier zijn we een gat aan het 

boren in het ijs op het grote 

meer. Om te kijken hoe dik 

het is. Het is 40 cm dik. Kijk 

maar.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hoi Mats, 

Wat leuk dat je een hoverboard hebt gekocht. Heb je hem al vaak gebruikt? Is 

het lastig? Is het leuk? Ben je al gevallen? En zo ja deed dat pijn? Ik ben aan het 

leren skiën, nou ja langlaufen. Het doet alleen pijn als ik val en als mijn been 

dubbel knakt. Maar ik oefen ook van steile hellingen af en dan val ik vaak. Maar 

het gaat wel goed. Meestal val ik niet. 

Doeiiiiii, tot gauw. Dag, Jelle 

 



 

 
Hallo Mike, 

Ik mis jou ook heel erg. Wij hebben het hier ook gezellig. We zijn vaak met 

elkaar in huis dus soms komt er wel eens ruzie maar we zijn ook vaak buiten. 

We doen ook veel spelletjes. Bram en ik hebben net leren schaken. Ik win altijd 

(opschepperij). 



Ik heb al heel veel beren gezien. Bruine en zwarte. We zagen een dikke bruine 

beer langs de kant van de weg. En in Alaska zagen we er vijf. Een moeder met 

drie jongen en een kilometer verderop nog een mannetje. Dat kan gevaarlijk 

zijn.  

Ik zal ook foto’s sturen! Ik vergeet jou ook echt helemaal nooit. Of te nimmer. 

Daaaaaaaag groetjes van Jelle. 

 
 

Dag Kyano! 

Ja ik ken jou nog!!!!! Hoe kan ik jou nou vergeten!!!! Ik weet ook wanneer jij 

jarig bent, namelijk vlak bij mij. Vijf dagen verschil. Jij bent vijf dagen ouder dan 

ik.  

Ja ik kom snel weer terug, nog maar 4 maanden en een beetje. Maar de tijd 

gaat sneller dan je denkt want er zit ook nog een zomervakantie in. En dat is 

bijna twee maanden. Hier in Canada tenminste.  

Tot snel! Veel liefs van Jelle. 

 



 
 

Lieve July-Ann, 

Ik mis jou ook!!! en de rest ook!!! Ik heb niet de hele bank onder gehuild maar 

wel heel lang aan jullie gedacht. Soms mis ik jullie zo erg dat ik alleen nog maar 

naar huis verlang.  

Maar het is hier ook leuk. Het leukste hier vind ik ijshockey. En skiën. En 

sneeuwballengevechten. En sneeuwpoppen bouwen en iglo’s en sneeuwholen. 

Maar soms word ik een beetje zat van de sneeuw en dat is het eigenlijk niet 

meer zo bijzonder. Er ligt nu al bijna vijf maanden sneeuw. Maar deze week is 

het begonnen te smelten. Dat gaat heel erg rap. En dit vind ik de somberste tijd 

van het jaar, want alle sneeuw is glad en je glijdt snel uit. Dat is dus gevaarlijk 

voor de auto’s. Maar het is wel leuk dat we weer meer zon hebben. Ik verlang 

er al naar om weer in mijn korte broek en op sandalen te lopen. 

Is het leuk in je nieuwe huis in de Zilk? Het is al niet zo nieuw meer. Ik ken Jens 

en Joe van de gym in de Zilk. 

Daaaaaag veel liefs van Jelle 



 

 



(hier waren we aan het kijken bij een beroemde sledehonden race. 1600 

kilometer helemaal naar alaska . daar doen ze 11 dagen over en dat is echt heel 

snel. Hier op de foto is het min veertig, echt super super super koud.) 

 

 
 

Met sneeuwschoenen op het ijs. (en mama op ski’s vandaar de sporen_). 

 

Dag alllemaal tot snel!!!! Veel liefs van Jelle. 

 

 


