www.kindereninnood.nl

30 jaar hulpverlening

Jubileumboek
1990 - 2020

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid buitenlandzaken
Bestuurslid opslag en vervoer
Bestuurslid sociale media
Ereleden

Contacten buitenland
Mw. C. Cazacu
Dhr. G. Fodor
Comité van aanbeveling
Dhr. drs. H.M.W. ter Heegde
Dhr. D. van Heijst
Dhr. E. van Oosten
Dhr. T van Rijn
Dhr. R. Schneider
Dhr. dr. M. Schoenmaker

Jurjen Hagen
035-6910550
Anjo van ‘t Hof
Johan Spaans
Eric de Jong (vicevoorzitter)
Nijs Brouwer
Vacature
Joop Heerschop (voorzitter)
Annie Heerschop
Dhr. dr. Milo Schoenmaker
Dhr. A. Vladescu (Onze voormalige
vertegenwoordiger in Roemenië)
Onze vertegenwoordiger in Roemenië
Onze vertegenwoordiger in Hongarije
Burgemeester gemeente Gooise Meren
Business Development Manager
Directeur begeleiding- en coachingsbedrijf
Eigenaar Autobedrijf Van Rijn, Ankeveen
Directeur marketingbedrijf
Bestuursvoorzitter COA, oud-burgemeester
Bussum en Gouda

Voorwoord
Wij nemen u mee naar de historie en de hoogtepunten van 30 jaar
uit de Bussumse Stichting Kinderen in Nood.
Het begint op 3 september 1990 met de oprichting van de Stichting
Kinderen in Nood, na het zien van de televisiebeelden over Boekarest
ten tijde van de liquidatie van Ceaușescu en de vele zwerf- en
rioolkinderen daar, door Joop en Annie Heerschop samen met een
aantal enthousiaste goedwillende mensen. In de statuten staat te
lezen dat wij kinderen zullen helpen waar en wanneer dat nodig is.
Zonder voorwaarden en met alle mogelijke middelen. Daarnaast
bieden wij ook hulp aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden.
Sinds de oprichting zijn wij als stichting gegroeid en staan wij met
al onze vrijwilligers, met ons Comité van Aanbeveling, donateurs
en belangstellenden samen sterk om heel veel kansarme kinderen
en ouderen te helpen waar wij maar kunnen!

Beter 1% hulp
dan 100% medelijden!
Niet alles is gratis
Er blijft bij onze stichting niks ‘aan de strijkstok hangen’.
De goederen ontvangen wij gratis, de vrijwilligers verdienen naast
alle waardering geen financiële bijdrage.
Toch hebben wij natuurlijk wel uitgaven. Een van de grootste
kostenposten is het transport. De integrale kosten voor een vracht
zijn anno 2020 circa € 8000,- per truck, inclusief kosten van huur
en lokale logistiek.
Wij zijn daarvoor afhankelijk van donateurs en sponsors.
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Klein en toch zo groot
In vergelijking met de landelijke hulporganisaties die binnen een
groot netwerk over de hele wereld actief zijn, zijn wij een relatief
kleine stichting met veel resultaat. In 30 jaar is de kleine groep
mensen die vond dat ze iets moest doen aan de situatie in Roemenië,
gegroeid. Zóveel mensen weten ons inmiddels te vinden en al zóveel
kinderen, bejaarden en gehandicapten hebben wij fantastisch
kunnen helpen.
Dit is een overzicht van de landen waar we hulpgoederen leveren
in Europa. Daarnaast zijn er hulptransporten gebracht naar onder
meer: Suriname, Israël, Haïti.

Goederenverzamelplaats
Sinds de oprichting hebben wij diverse onderkomens gehad:
Na 6 jaar in de kelder van het GGD-gebouw aan de Brinklaan
verhuisden we naar de Havenstraat 45. Mei 1997 hadden we ons
onderkomen in “De Stimulans”, een school aan de Bloemhof,
waarna we terecht konden in de kelder van bejaardenhuis De Heul
aan de Ceintuurbaan. Later bivakkeerden we in de ING-bank,
Landstraat 128 en vandaar verhuisden we naar de fietsenstalling
van het NS-station. Ons huidige onderkomen betrokken we op
23 oktober 2006: De Peppels 47. Wij noemen dit De Haven.
Dit boekje laat zich lezen als een soort biografie, maar is niet
uitputtend bedoeld. Een aantal mensen zal zich herkennen in
sommige teksten en anderen lezen hun naam terug.
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Gaat u er lekker voor zitten, en laat de gebeurtenissen van 30 jaar
hulpverlening u meevoeren naar het op lokaal niveau verbeteren
van erbarmelijke omstandigheden, kilometers hier vandaan.
Omstandigheden die ons destijds hebben doen inzien dat het niet
eerlijk verdeeld is in de wereld. Wij hebben alles… zij vrijwel niets.
Het bestuur en natuurlijk ook alle overige vrijwilligers!

1990
Juni - Wij ontvangen duizend gulden voor onze eerste actie voor
een kindertehuis in de plaats Buzău. Hier verblijven 310 kinderen
van zeven tot en met veertien jaar die in bed liggen met hun kleding
aan, zonder dekens, lakens, nachthemden en pyjama’s. Er is wel
wat eten voorradig, maar verder hebben deze kinderen helemaal
niets! We hebben grote bedrijven aangeschreven en naast geld
hebben we ook toezeggingen voor lampen, tandenborstels, tandpasta, zeep, shampoo, tweeduizend kilo melkpoeder, vijfhonderd
kilo smeerkaas, ballpoints, rekenmachines, typemachines, een
radio en dekens ontvangen!
September – Bij notaris Peters in Bussum tekenen Wim Costerus
en Joop Heerschop de papieren waarmee de Stichting Kinderen in
Nood een officiële status krijgt. De mensen van het eerste uur zijn
Margriet Gerretsen, Wim Rohaan, Maricica Mobach, Wil Koelink,
Joop Heerschop, Hans Mobach, Wim Costerus, Theo Splinter,
Marion Prins, Annie Heerschop en de heer Van ’t Hof. Het actiesaldo
voor het kindertehuis in Buzău is inmiddels opgelopen naar 59.000
gulden en ook het aantal ingebrachte goederen is enorm gestegen.
Oktober – Het eerste transport is een feit! Op zondagmorgen 7 oktober vertrekt
ons eerste konvooi van drie
vrachtwagens even na zes uur
vanaf ‘t Spant naar het verre
Buzău. Telefonisch contact
wordt gehouden met de politie
Bussum zodat de thuisblijvers
op de hoogte blijven van de
reis. Woensdagmorgen 10
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oktober komt het transport eindelijk aan bij het kindertehuis, waar
onze mensen met tranen in de ogen de blijdschap zien van de
kinderen en hun verzorgers bij zoveel weelde.
Later ontvangen wij een allerhartelijkste bedankbrief van onderwijsinspecteur Alexandru Vladescu uit Buzău.

1991
April – We houden een voedselactie met als motto “Stuur de paashaas naar Roemenië”. Met name de opbrengst bij de Spar in
Kortenhoef overtreft onze stoutste verwachtingen. Er wordt maar
liefst 750 kilo levensmiddelen ingeleverd, in slechts twee dagen.
Daarnaast krijgen we van Hak twee ton voedsel, van Bensdorp een
ton cacao en nog eens een ton vloeibare zeep voor de wasmachines
die we vorig jaar in het weeshuis installeerden.
Ook kunnen we een hydrofoor, een soort waterpomp, installeren.
Met behulp van dit stukje techniek hebben alle etages nu stromend
water, en dat 24 uur per dag! Deze hydrofoor wordt naast het
weeshuis ook door het naastgelegen blindeninstituut en een tehuis
voor doofstomme kinderen gebruikt. Zo pikken ook zij een graantje
mee van de Nederlandse steun aan hun buren. Wat een geweldig
resultaat!
September – We krijgen bezoek van Alexandru Vladescu, hoofdstaatsinspecteur voor gehandicapten, kinderen en bejaarden in de
provincie waarvan Buzău de hoofdstad is. Hij is op werkbezoek met
Dimitri Minea, directeur van een weeshuis en wil zoveel mogelijk
leren van onze scholen, bejaardencentra, tehuizen en instellingen.
Ze zijn eregast tijdens onze benefietavond in ’t Spant waarbij
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Alin + Alexandru Vladescu

ook Carry Tefsen zich inzet
voor de stichting. Vladescu
maakt ons attent op een
school in Râmnicu Sărat die
ook zeer gebaat zou zijn met
onze hulp.
Dit jaar schrijft Eric de Jong
een brief aan het bestuur
nadat hij Theo Splinter
gesproken had naar aanleiding van een krantenartikel.
Eric biedt zijn diensten aan op
facilitair gebied en gaat in
1992 mee naar Râmnicu Sărat
als kok voor de groep gedurende een periode van 10
dagen.
Met de militairen die op Crailo gelegerd zijn, halen we
goederen op in het land. Normaliter rijden zij, om ervaring op te
doen voor het behalen van hun rijbewijs, meestal doelloos door
Nederland. Zij halen goederen op bij Hak in Giessen. Dit zijn vaak
blikken en potten met een verkeerd etiket zoals doperwten met
een wikkel van zuurkool of andere variaties. Bij Unox in Oss worden
rookworsten en blikken met Luncheon Meat opgehaald. De worsten
zijn naar Nederlandse maatstaven te bleek en de blikken vlees
bevatten te veel vet. Prima voor onze doelgroep. Ook krijgen wij
luiers van Huggies die uit de actie lopen. Kortom, veel bedrijven
weten ons te vinden door de contacten die Eric weet te leggen
vanuit de personeelswinkel van Naarden International.
Via dit bedrijf ontvangen we ook grote drums met 200 liter
limonadesiroop. Bedrijven vragen ons wel om een uitklaringsbewijs
bij de grens zodat de btw teruggevorderd kan worden. Daarnaast
hoeft het niet vernietigd te worden waardoor het ook voor bedrijven lucratief is.
Wij bezoeken het kindertehuis van Marian en Apopi samen met
Vladescu. Hier ontmoet Joop een kleine jongen genaamd Ionut
Lupascu, die hij later nog vaak zal zien in het kindertehuis van CITO.
De kinderen zijn ronduit uitgelaten en willen allen met ons op de foto.
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We brengen 10 stofzuigers mee, geschonken door Unilever en
diverse schoonmaaksystemen.
Men weet echter niet wat er gebeurt wanneer we de stofzuigers
aanzetten. Ondanks dat men erg schrok van het motorlawaai, wil
men later wel proberen hoe ze werken. In onze naïviteit hebben
we schoonmaakdoekjes in diverse kleuren meegenomen voor
diverse toepassingen. Rood voor het sanitair en groen voor de
keuken. Deze luxe is men niet gewend en weldra wordt één en
hetzelfde doekje ingezet om alles te reinigen. Buiten op het schoolplein hangt de was. Een kledingstuk aan de bast, een in de was en
een in de kast. Dat is alles wat een kind heeft.

1992
November – Ons derde transport naar Roemenië. Het is een lange
en vermoeiende reis. In zeven uur worden de 3 vrachtwagens met
behulp van veertig mannen en vrouwen uitgeladen. We bezoeken
in totaal zeven tehuizen.
De hydrofoor doet het niet meer. Dit blijkt puur door vervuiling en
kalkaanslag te komen. Ook zijn de tanks helemaal bruin uitgeslagen.
“Eerst schoonmaken, daarna gaan we pas repareren” zeggen we
tegen de beheerder. De volgende dag is de klus geklaard.
De Lom-school in Râmnicu Sărat krijgt deze keer de meeste
aandacht. Hier hebben we sanitair geplaatst en de kinderen worden
allemaal van kleding voorzien. De leidsters van kinderhuis ’t Paaltje,
die dagelijks de jongens naar school moeten brengen en halen,
krijgen allemaal een fiets.
Wel moeten we stevig optreden tegen de Roemeense projectleider
die erg achterloopt met zijn planning om de ruimte waar de
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industriële wasmachines moeten worden geplaatst, klaar te hebben.
Het lijkt nergens op. Daarom laten we de machines achter slot en
grendel zetten. In januari volgend jaar gaat een bestuurslid
inspecteren en hopelijk alsnog plaatsen, anders gaan de machines
naar een ander tehuis.
Met longarts Dr. Paul
bezoeken we een ziekenhuis, waar open tbcpatiënten liggen. De vuile
was van alle patiënten
wordt in één bak gewassen. Warm water krijgt
men door onder die bak
maïsafval en takken te
verbranden! Ook hier
hebben we spullen achtergelaten, waaronder een wasmachine die Joop en Eric ter plaatse
hebben gekocht en op de imperiaal van een Dacia vervoerden.
Dit jaar gaan Joop, Eric, Jon, Maricica, Roel, Reinier en Ans ook naar
Râmnicu Sărat met 3 grote vrachtwagens van Centrum Transport.
We hebben worsten van Unox, groenten van Hak, dozen van Van
Meurs, soep van Royco, en allerlei schoonmaakmaterialen bij ons.
Alle goederen worden ter plaatse uitgeladen en opgeslagen in
magazijnen achter slot en grendel, om de dagen erna uitgedeeld
te worden. We delen onze lunch met allen die helpen uitladen.
We zien mensen worstjes in hun zak stoppen en niet zelf eten met
de opmerking: “Dit is voor onze kinderen thuis, zij hebben honger.”
Sommigen van ons worden zwaar ziek en krijgen Chlooramfenicol
om de diarree te remmen. Dit middel blijkt in Nederland al sinds
de Tweede Wereldoorlog verboden te zijn!

1993
Januari – Vrijwilligers Hetty en Joy vertrekken voor een periode
van zes maanden naar het weeshuis in Buzău. Hun verslag:
“Na een voorspoedige vlucht en een hartelijk welkom door Olga,
een goede vriendin van bestuurslid Maricica, reden we per trein
naar onze bestemming. In de trein hadden we onze eerste kennismaking met een brutaal Roemeens jongetje. Na het uitstappen
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scheen hij ons toe met onze oplaadbare zaklantaarn, daar konden
we naar fluiten!
Ons appartement rook naar riool en rottend afval. Ook kwam er
geen water uit de kranen dus even opfrissen na de reis was er niet
bij. Later kwam dit goed. De eerste paar dagen maakten we kennis
met het weeshuis en werd ons appartement op orde gebracht.
Na een week zijn wij officieel in het weeshuis gaan werken.
De kinderen vroegen ons ‘of wij wél een hart voor hen hadden’.
Ze lieten vaak horen dat ze geslagen werden. Bij dit soort woorden
moesten wij wel even slikken…
Wij bouwden in drie-en-een-halve maand een waardevolle en
bijzondere band op met de kinderen en de collega’s. Wij waren
deelgenoot van hun leven. Ondanks de vele ongemakken, de stank
en de ratten is het ‘Roemeense leven’ tussen de ‘gewone mensen’
vertrouwd geworden.
Helaas moesten we vervroegd afscheid nemen, want Joy liep een
beginnende hersenvliesontsteking op. Er werd direct een infuusbehandeling gestart die gelukkig aansloeg, maar de artsen
adviseerden om voor verder herstel direct naar Nederland te
vertrekken. Met pijn in ons hart hebben we afscheid genomen.
Afscheid van de kleffe handjes, de glunderende, smoezelige
koppies en hun warmte.”
Dit jaar brengen Joop en
Eric een bezoek aan
Boekarest om vervolgens
per trein van Gare du
Nord in Boekarest door te
rijden naar Buzău, een
tocht van vele uren.
Onderweg op het station
zien we de vele zwerfkinderen op karton liggen
die lijm snuiven.
We worden gewenkt door
een paar mannen die ons willen helpen met onze koffers. We stappen een wagon binnen en worden met een riem vastgebonden en
vervolgens proberen ze ons te rollen. Na enige schoppen en een
knietje van Joop komen we los.

8

In de trein ruikt het naar benzine en er is weinig licht. We vervolgen
onze weg in het donker. Later staat Vladescu naast de rails met
een zaklamp om ons op te vangen want op de afgesproken plek is
geen station.

1994
Mei / oktober – Het kindertehuis in Râmnicu Sărat krijgt nieuwe
deuren en kozijnen. Ook is er een fantastische anonieme gift ontvangen van 20.000 gulden, waar we nieuwe bedden van aanschaffen.
Die kopen we in Roemenië, want dat komt de economie ten goede
en zo hebben we bovendien geen transportkosten.
De kinderen én ook de directie van het tehuis zijn dolblij met de
bedden die ze van ‘de Hollanders’ krijgen. De kozijnen die we de
vorige keer gegeven hebben, zijn inmiddels allemaal geplaatst.
Keurig geregeld en tot op de laatste cent verantwoord.
Dit betekent dat nu ook de noordzijde van het tehuis te gebruiken is.
Vroeger was het daar zó koud dat er niemand kon slapen.
De kinderen lagen dan met zijn allen aan de zuidkant. Als elk kind
straks een eigen bed en de ruimte heeft, komen ze eindelijk weer
een beetje aan rust toe.
Ook verf en kwasten worden met het laatste transport meegenomen
zodat de nieuwe kozijnen een kleurtje krijgen.
Dit jaar is de stichting aan het onderhandelen met de schoenenfabrikant Eve & Adams. Vorig jaar leverde deze fabrikant tegen
zeer laag tarief de schoenen voor de kinderen in Râmnicu Sărat.
Deze keer is Buzău aan de beurt. Licht geestelijk gehandicapte
kinderen kunnen moeilijk stil zitten waardoor schoenen des te
sneller slijten. Van de staat krijgen ze daar maar één paar schoenen
per twee jaar!
Unox wordt opnieuw benaderd om ook dit jaar grote hoeveelheden
voedsel aan ons te geven.

1995
Juni – We bestaan vijf jaar! Door Eric wordt een kleine receptie en
BBQ georganiseerd bij Visio op het buitenterrein. Bestuursleden
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Jan van Ernst, Eric de
Jong en Joop Heerschop
gaan mee met een transport om in Râmnicu Sărat
en Buzău te controleren
hoe men met alle spullen
en
verbeteringen
is
omgegaan. Tevens beoordelen zij waar er op
dit moment nog grote
behoefte aan is.
Het transport loopt vertraging op i.v.m. een kapot motorblok van
de vrachtwagen. Een andere uit Nederland afkomstige vrachtwagen kan de rit gelukkig afmaken, maar de bestuursleden kunnen
pas tien dagen later dan gepland de goederen uitreiken.
In Râmnicu Sărat is de situatie goed op orde en men is zorgvuldig
met al het tot nu toe geleverde materiaal omgegaan. Alles is goed
opgeborgen en zit achter slot en grendel. Natuurlijk zijn sommige
dingen door slijtage aan vervanging toe en ook de omvangrijke
voorraad blikken vlees en groenten raakt aardig op. Op dit moment
is er een brander voor de cv-ketel nodig. Deze kost tweeduizend
gulden en de stichting hoopt de middelen hiervoor bij elkaar te
krijgen, want daarmee kunnen ze een grote slag slaan op het
gebied van hygiëne.
In Buzău maakt de directie van het kindertehuis het de stichting
niet makkelijk. Natuurlijk laten wij de kinderen daar niet vallen;
ook daar continueren wij ons project.
Tijd is er ook voor een bezoek aan een bejaardenziekenhuis.
Onmiddellijk wordt besloten de mogelijkheden te bekijken om hier
ook een project van te maken. Ouderen liggen daar veelal met zijn
achten op een kamer, de meesten zijn zwaar gehandicapt.
Degenen waarvan de benen geamputeerd zijn, liggen in een
kinderbedje om zoveel mogelijk ruimte te winnen. Het huis is
echter buitengewoon schoon en het personeel werkt hard. Bij het
minste of geringste vergrijp door het personeel wordt direct
ontslag aangezegd. Vanuit de directie komt de vraag om hulp.
Alles is welkom, van medicamenten tegen reuma, bloedvatvernauwing en cholesterol tot aan vitaminen en incontinentieluiers.
Maar ook looprekken, rolstoelen, dekens en lakens wil men graag
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hebben. Vlak voor de sloop
van de oude Antoniushove aan De Dennen in
Bussum werden in twee
dagen door vrijwilligers
75 toiletpotten gedemonteerd. Ze worden na demontage bij Joop in de
tuin schoongespoten en
verzendklaar
gemaakt
voor een tehuis in Râmnicu Sărat.

1996
Oktober – Er vertrekt dit jaar weer een transport naar Roemenië.
We plaatsen vooraf een oproep met de vraag of er mensen zijn die
borduurmateriaal, garen, stof en/of lapjes willen geven. De kinderen
in het weeshuis moeten in hun vrije tijd bezig gehouden worden
en er is ter plaatse een aardige dame die heel goed kan borduren.
Zij heeft aangeboden de kinderen daar les in te gaan geven, maar
het ontbreekt aan materiaal. Ook naaimachines zijn daar erg
schaars. Wij zijn ter plaatse om de truck te ontvangen en de goederen
uit te delen. De douane wil echter geld hebben of goederen. Omdat
wij aangeven dat we al het geld en goederen alleen aan kinderen
besteden, worden we getraineerd. Twee dagen zitten we rond de
truck te wachten tot de douane bereid is om het zegel te verbreken.
Achteraf bezien hadden we beter wat pakken koffie of anderszins
kunnen geven, want de rekening van het transportbedrijf loopt
door het wachten verder op. Maar wat is wijsheid?
In elk geval hebben wij onze eer hooggehouden en wederom
bewijzen we dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. In de kindertehuizen delen we minimarsjes uit. Thuis zijn we gewend dat een
zak met chocolade vaak snel opgegeten wordt door de kinderen.
Hier roepen ze voluit ‘oh ciocolată!’ en krabbelen ze met hun nagels
kleine stukjes chocola af om er heel lang mee te kunnen doen.

1997
Juli – De voorzitter van de Roemeense Stichting P.A.V.E.L.,
Olga Cridland, is op onze uitnodiging in Nederland. Zij bezoekt o.a.
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Gooi-Noord (thans Tergooi), het A.M.C. en het Ronald McDonaldhuis. Stichting P.A.V.E.L. is een vereniging van ouders van kinderen
met kanker en wij werken met hen samen ter ondersteuning van
een kinderkankerkliniek in Boekarest.
November – Wij ontvangen
een bedankbrief van Olga
Cridland van P.A.V.E.L. Hierin
bedankt zij onze stichting,
mede namens alle mensen
die hulpgoederen hebben
ontvangen uit ons transport
van 31 oktober.
De spullen zijn overhandigd
aan het ziekenhuis Fundeni,
aan het kankerinstituut, aan
de vakschool A Saligny, aan de Orthodoxe kerk “Pogorarea Sfantului
Duh.” en aan 40 particulieren in financiële moeilijkheden.
Met Sinterklaas en Kerstmis zullen bij drie ziekenhuizen speelgoed,
snoep en kleding worden uitgedeeld.
Citaat uit de brief:
“Namens hen en uit naam van onze stichting, danken we u allen
vanuit het diepst van ons hart voor alles wat u gedaan heeft en
we spreken tevens onze bewondering en diep respect hiervoor uit.”
December – Emil Constantinescu, de president van Roemenië
wordt erevoorzitter van onze stichting! Dit nieuwtje wordt in drie
talen gepresenteerd aan pers en vrijwilligers in het gemeentehuis
van Bussum. De Roemeense ambassadeur Marin Buhoara
vertegenwoordigt de president en bij ieder compliment of uiting
van dankbaarheid richting de afwezige president glimlacht hij
vriendelijk. Zijn tolk vertaalt alle speeches zodat hij geen woord
hoeft te missen van de toespraak door Anne Cammenga, de
‘liaison diplomatique’ van onze stichting. De heer Buhoara schetst
een beeld van zijn land van herkomst en benadrukt vele malen het
belang van het vrijwilligerswerk vanuit Bussum. Hij overhandigt
een ingelijste kleurenfoto van zijn president aan Joop Heerschop
en belooft de voorzittershamer uit Bussum te bezorgen op het
bureau van de Roemeense president.
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1998
Juni – We zetten een grote stap. We kopen een huis in Roemenië,
een soort Ronald McDonaldhuis voor kinderen met kanker en hun
ouders. Na veel bureaucratie en corruptie wordt de koop uiteindelijk
bij de rechtbank gelegaliseerd. Dit is uniek want buitenlanders
mogen geen onroerend goed bezitten. Daarnaast slagen we er
binnen 5 werkdagen in om het huis te verwerven.
Het is een mooi appartement met vijf kamers, twee badkamers
met toiletten en een kleine keuken. Het ziekenhuis in Boekarest
sluit in de week-ends enkele afdelingen waardoor de zieke kinderen
veelal op de puinhopen rond het ziekenhuis verblijven.
Met dit appartement hopen we onderdak te bieden aan kankerpatiëntjes en hun ouders. Stichting P.A.V.E.L. houdt voor ons toezicht,
regelt de exploitatie en biedt ruimte aan een arts, jurist en maatschappelijk werkster. Hier zullen drie kamers worden ingericht als
woon-/slaapkamer voor ouders. Erevoorzitter Emil Constantinescu,
president van Roemenië, geeft zijn naam aan ons eerste opvanghuis.

Oktober – De opening van het ‘Emil-house’ is een feit.
Op 10 oktober opent Emil Constantinescu het huis in het bijzijn van
Eric de Jong en Joop Heerschop, respectievelijk bestuurslid en
voorzitter van onze stichting.
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Verslag Eric:
“Op de dag van de opening was het tot het laatste moment niet
zeker of de president zou komen. 5 minuten voor de opening liepen
er plotsklaps allemaal zwaargebouwde zwervers en andere figuranten
voor het gebouw langs en mensen liepen weg. Dit bleken persoonlijke lijfwachten van de president te zijn. Toen kwamen ineens 3
zwarte Mercedessen met CD-kenteken aangereden en zij parkeerden op de stoep. Daar was de president!”

1999
November – In samenwerking met de gemeente Bussum en Het
Rode Kruis helpen wij de Vereniging van Woningcorporaties Aedes
met hun project om de verwoeste huizen in de stad Peja te voorzien van nieuwe daken en kozijnen. Op initiatief van burgemeester
Holthuizen en onze stichting kan een cheque worden overhandigd
van 38.000 gulden. Dit project heeft steun gekregen van het
ministerie van Vrom en de landelijke stichting Mensen in Nood.

2000
Juli – We voeren actie voor een weeshuis in Plopului, geleid door
de Grieks-orthodoxe priester Nicolae Tanase. Hij heeft zich het lot
aangetrokken van 45 straatkinderen, weeskinderen, kinderen die
te vondeling zijn gelegd en zwakbegaafde kinderen. Voor het bouwen
van een bad- en toiletruimte voor het weeshuis is ruim dertigduizend
gulden nodig. Iedere gift die in mei en juni binnenkwam op giro
40.000 ten name van Wilde Ganzen in Hilversum, onder vermelding
van ‘weeshuis Plopului’ is door hen verdubbeld. Ook notarissen
Ritsma en Fijn van Draat vragen giften voor onze stichting bij de
receptie ter gelegenheid van de opvolging van notaris Peters.
En zo krijgen wij het geld bij elkaar om aan de slag te kunnen in
het weeshuis!

2001
April – Vertraging bij de Roemeense grens van het transport van
19 april! Allereerst blijkt er geen houdbaarheidsdatum op de bussen
verf te staan. Dit bestaat ook niet. Ook hebben we 2 kubieke meter
Liga-koeken aan boord. Op de ene partij staat de aanmaakdatum
en op de andere partij staat geen houdbaarheidsdatum. Dit is de
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reden waarom wij de koeken voor niets kregen. Na veel heen en
weer faxen met Histor en Victoria biscuitfabrieken, is het uiteindelijke
resultaat dat de 2 chauffeurs de hele auto moeten uitladen ter
controle!
Nieuwe Roemeense wet beperkt invoer van gebruikte
kleding… Het nieuwe regeringsbesluit houdt in dat ingezamelde
goederen zoals schoenen, ondergoed, sokken, knuffels en kleding
voor kinderen onder de 3 jaar niet meer ingevoerd mogen worden.
Kleding voor iedereen ouder dan 3 jaar is welkom wanneer de wasen merklabels in de kleding aanwezig zijn en de goederen verpakt
zijn in geperforeerde zakken. Dankzij de faciliteiten die de SKIN
heeft en de inzet van veel vrijwilligers, wordt alles op deze manier
gesorteerd en verzendklaar gemaakt. Bovendien krijgt elk transport
een gezondheidsverklaring mee van de GG&GD. Spullen die echt
niet naar Roemenië mogen, worden naar Oekraïne verzonden, waar
wij inmiddels ook goed werk verrichten.
Juni – Wij betrekken ook graag de jeugd bij onze werkzaamheden
voor de kansarme kinderen elders in de wereld. De Gooische
School komt in de opslagruimte De Heul helpen met het inladen
van de truck van Hungarocamion, bestemd voor kinderen in Uzgharod
in Oekraïne. Ze hebben zelf spullen ingezameld: kleding en speelgoed. “Dit is veel leuker dan schoolwerk.” zegt iemand. “Het is niet

alleen leuker, maar ook belangrijk, je helpt andere kinderen,” vult
Julia van tien jaar aan. “Mooie merkkleding doe je niet zomaar
weg”, meldt iemand. “Nee, eerst vind je het misschien niet leuk om
je mooie spulletjes weg te geven, maar als je ziet hoe die arme
kinderen moeten leven, dat is echt vet zielig. Dan wil je meteen
alles weggeven!” verwoordt Julia de gevoelens van haar
klasgenootjes, die volmondig “Jaaaa” roepen.
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2002
Augustus – We hebben met spoed € 40.000 nodig voor een
verwarmingsinstallatie in het Roemeense weeshuis CITO dat onder
toezicht staat van onze goede vriend Alexandru Vladescu. Omdat
dit huis door de regering is afgesloten van de stadsverwarming en
het kwik in de winter daalt tot zo’n 25 graden onder nul, is een
verwarming van levensbelang! (In de eetzaal kon in de winter
geschaatst worden.) En dus starten wij op 20 augustus - in de
Bussumse brandweerkazerne - de actie ‘Is warmte een recht?’
Oktober – We hebben door donaties de benodigde € 40.000 binnen!
Wat een geweldig resultaat! Joop Heerschop en Eric de Jong reizen
naar Buzău en stellen contracten met de aannemer en de regering
op. Zo stimuleren we ook de Roemeense economie. De aannemer
is wel ‘nagetrokken’ door de Europese Unie.
November – De installatie is geplaatst en ook met de regering
hebben we keiharde afspraken gemaakt. Mocht de regering nu
bijvoorbeeld zeggen er soldaten in te gaan huisvesten, dan moeten
ze ons een som geld betalen. In de brandweerkazerne wordt deze
actie afgesloten in aanwezigheid van burgemeester Holthuizen die
ons complimenteert met deze
geweldige prestatie. Op deze
avond gaat in Râmnicu Sărat
voor de eerste keer de kachel
aan.
De honderdzeventig gehandicapten gaan dankzij de
kachel een betere winter
tegemoet. In het weeshuis
worden zij opgeleid tot meubelmaker. Inmiddels werken
er al vier jongens uit het huis
bij een aannemer in het dorp. Zo kunnen zij wat geld verdienen
voor het weeshuis.
Weeshuis CITO is het eerste project waar de stichting in
investeerde en dit is uiteindelijk een voorbeeldproject voor
heel Roemenië geworden.
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Terugblik op ons
Modelproject CITO
pilot centre
in Râmnicu Sărat
Wij zijn reuze trots op het feit dat dit project
inmiddels door de Roemeense overheid is aangewezen
als modelproject dat tot voorbeeld kan dienen
voor het hele land.
CITO is een project waar gehandicapte kinderen en ouderen
samenwerken bij het vervaardigen van meubilair en het maken van
gordijnen en linnengoed. Hierdoor vinden jongeren extern een
baan, maar zij blijven in het tehuis wonen en kunnen zelf een
financiële bijdrage leveren aan het project.
1990 Wij ontmoeten Alexandru Vladescu, die plannen heeft
voor dit project die de jaren erna stap voor stap worden
gerealiseerd.
2002 Onze stichting stuurt bedden, dekens, voedsel, gereedschappen en naaimachines voor workshops aan kinderen
om zo een vak te leren. Kinderen mogen slechts tot hun
16de in een tehuis blijven en belanden nadien vaak in de
prostitutie. We zamelen 40.000 euro in voor nieuwe radiatoren
en een verwarmingsinstallatie in een apart gebouw.
2003 Wij schenken vijf drachtige zeugen, waardoor er in 2004
zo’n 80 varkens aanwezig zijn die verblijven in de door ons
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geleverde varkenshokken. Zo zijn ze altijd voorzien van
vlees, want er zijn ook circa 2.000 kippen en eenden,
konijnen en enkele koeien.
2004 Het lukt ons om 20 hectare land voor 25 jaar in erfpacht
te krijgen om hier mais en andere producten te verbouwen.
De kinderen leren een vak en hebben tegelijkertijd goed te
eten.
2005 Met onze hulp worden een nieuwe tractor, een ploeg, een
zaaimachine en een aanhangwagen aangeschaft.
2006 De kantine wordt door ons gerenoveerd. In de winter kon
je op de vloer schaatsen en hadden de koks last van
reuma.
CITO komt op de nationale TV in Roemenië met een hele rapportage en wordt nationaal aangemerkt als showcase. Dit is het eerste
tehuis dat zich volledig zelf kan bedruipen en kan voorzien in eigen
behoefte.

2003
April – In de Anghel Saligny school in Boekarest plaatsen drie
vrijwilligers, Alex Minekus, Jan van Ernst en Paul Schilder, een
laboratoriummeubel.
Vrijwilliger Jan van Ernst
maakt een videofilm en
gebruikt de opnamen in
Boekarest bij het monteren van het laboratorium.
Van de schooldirecteur
Anca Vasilescu ontvangen
we een enthousiaste
bedankbrief.
In het voorjaar loopt
Johan Klijnman de winkel van Joop Heerschop binnen. Nadat Joop
de laatste ontwikkelingen bij de stichting heeft verteld, biedt Johan
aan om te helpen wanneer de stichting eens iemand nodig heeft.
Dit blijkt goed uit te komen, want de stichting is net op zoek naar
een secretaris. En zo is Johan vanaf juni 2003 secretaris.
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Oktober – Even ruimte voor een zeer persoonlijk verhaal van
mevrouw Stana Tureac. Zij heeft door een ongeluk beide benen
verloren en is opgenomen in het bejaardenhuis Aldeni. Wij zorgen
ervoor dat zij twee protheses krijgt. In Aldeni kan zij verder
revalideren. Zij voelt zich als voor de tweede keer geboren en is
ons ontzettend dankbaar. In december nemen wij een door onze
vrijwilligers gerepareerde en rijklaar gemaakte scootmobiel mee
op transport. Nu gaat het goed met mevrouw Tureac. Ze kan met
behulp van een rollator al redelijk lopen en met de scootmobiel
gaat zij zelfstandig naar de plaatselijke markt om boodschappen
te doen. Inmiddels kan zij zich met haar protheses goed bewegen
en helpt zij in de keuken van het huis
Onze bruidswinkel in Oekraïne
wordt aangevuld. Deze winkel
is destijds opgericht omdat
veel sponsors zulke mooie
kleding geven die de mensen
daar niet dagelijks dragen.
Er hangt al van alles:
kostuums, japonnen, jacquets,
sieraden, zelfs ondergoed en
kleding voor bruidskinderen.
Wat ontbreekt zijn bruidsjurken
want bruiden vinden het toch
moeilijk deze weg te geven. Na een actie onzerzijds hangen er nu
toch twee bruidsjurken klaar voor transport, zodat ook in Oekraïne
bruiden in stijl de mooiste dag van hun leven kunnen beleven.
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2004
We gaan aan de slag in het Dr. Victor Gomoiu kinderziekenhuis in Boekarest. Er worden de nodige sanitaire verbeteringen aangebracht, de verwarming wordt opgeknapt en er wordt
een deugdelijke toegangsdeur van buiten aangebracht, die moet
voorkomen dat er ’s nachts
stiekem kinderen worden
binnengebracht of weggehaald. Naderhand ontvangen
wij een bedankbrief van de
vader van Elena Alexandra,
15 jaar, die aan leukemie
lymfoplastica lijdt.
“Zonder de hulp van uw
stichting zou zij geen enkele
kans op leven hebben gehad.
Ik wil nadrukkelijk mijn dank uitspreken voor deze Nederlanders
die zich inzetten om mensen zoals mijn dochter te helpen!”
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Juli – Met onze hulp wordt het dak van het bejaardenhuis in Aldeni
compleet vernieuwd. Deze omgebouwde varkensfokkerij in de
gemeente Cernatesti biedt thans plaats aan 40 bejaarden die door
11 vrijwilligers worden verzorgd. Sinds 2003 zijn wij hier actief en
hebben wij geïnvesteerd in meubels, koel- en vrieskasten, in een
fornuis, een houtgenerator voor verwarming, een auto en twee
koeien.
Oktober – Joop Heerschop en Eric de Jong gaan op een driedaagse
inspectiereis. Van ’s ochtends vroeg tot in de avond worden
scholen, bejaardentehuizen, kindertehuizen, een ziekenhuis,
opvangcentra en andere projecten bezocht. Ook nu weer blijkt, dat
hulp in deze contreien vreselijk hard nodig is. Het herstel en de opbouw tot een echt modern en welvarend Europees land verlopen
uiterst traag sinds de val van Ceaușescu. En daarom gaan wij als
stichting door! Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en
donateurs zijn er al geweldige resultaten bereikt en hebben vele
mensen een veel menswaardiger bestaan gekregen. En daar doen
we het voor!

December –
Wij besluiten om de school in het bergdorp Bisoca te gaan helpen.
Deze school biedt aan circa 160 kinderen onderwijs. Onlangs zijn
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de slaapvertrekken, de keuken en het sanitair afgekeurd.
En als in Roemenië iets wordt afgekeurd, dan is het dus echt waardeloos! De kinderen kunnen niet meer overnachten en moeten
soms 20 kilometer lopen door bergachtig terrein met slechte
wegen. Onze handen jeuken om hier een zeer mooi project voor
de langere termijn van te maken.

2005
Januari – Iedereen kent ze nog… de beelden van de vreselijke
tsunami van 26 december 2004. In samenwerking met de
Stichting Hellabeem dragen wij graag ons steentje bij om de
getroffenen in Sri Lanka te helpen. Transportbedrijf Vidotrans-HTG
uit Steenwijk biedt een gratis zeecontainer aan waar maar liefst
66 kubieke meter goederen in
passen. De lokale bevolking
geeft massaal gehoor en de
goederen stromen binnen
aan de Landstraat 128.
Uiteindelijk vertrekt de zeecontainer mudjevol naar zijn
bestemming en Hélène Hijen
van Hellabeem zal er bij aankomst over vier weken op
toezien, dat de spullen eerlijk
verdeeld worden en terecht komen bij de mensen voor wie ze
bedoeld zijn.
Juni – Het bejaardenhuis
Aldeni
heeft
dringend
behoefte aan een auto, die
zowel gebruikt kan worden
voor het vervoeren van zieke
bewoners naar de dokter of
het ziekenhuis, als voor
goederen. Een taxi kan Aldeni
niet betalen en het laten
vervoeren van etenswaren en
andere voorraden kost veel
geld. Wij schaffen een Dacia (een in Roemenië geproduceerd
merk) met een dubbele cabine en een overdekte laadruimte aan.
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2006
In het tehuis voor ouderen in
Râmnicu Sărat hebben we de
keuken vernieuwd. We hebben
de defecte boiler vervangen
en ook nieuwe spoelbakken en
fornuizen geplaatst.
Maart - Dit jaar verleggen we
onze grenzen naar Servië. Een
oud-Bussumer die verhuisd is
naar Assen, kwam daar in contact met een Servisch echtpaar van
wie de vader is opgenomen in het ziekenhuis van Novi Pazar.
De vrouw is er onlangs geweest. Ook daar zijn de omstandigheden
schrijnend, net als in Roemenië. En dus hebben we - dankzij het
A.M.C. en ziekenhuis Tergooi (v/h Gooi Noord) - een vrachtwagen
gevuld met ziekenhuismatrassen, ziekenhuisbedden, rolstoelen,
rollators en looprekken. De benodigde papieren en vergunningen
worden in Belgrado aangevraagd.

2007

In het kleine dorpje Sătuc wordt een kindertehuis beheerd door
priester Daniël Necula. Wanneer de kinderen de puberleeftijd
bereiken, kunnen ze niet langer in het tehuis wonen. Om te voorkomen dat de jongeren op straat komen te staan of in de prostitutie
belanden, heeft de priester met onze steun in het naburige dorpje
Berca twee huisjes gebouwd.

23

2008
Januari – “De kunst van het vullen” Iedere keer is het weer een
hele puzzel om alle dozen en spullen in de vrachtwagen te krijgen.
Inmiddels zijn onze mensen wel bekend met deze puzzelmaterie,
maar toch blijft het een kunst om al het verzamelde materiaal in
de truck te krijgen!
September – We hebben een topjaar. Nooit eerder hebben we
zoveel goederen richting Oost-Europa kunnen sturen als in 2008.
Sinds januari hebben we al vijftien grote transporten geregeld met
een totale inhoud van 1500 kubieke meter. Sinds de oprichting is
dat al meer dan 10.000 kubieke meter!
Blij zijn we met een stapelbed inclusief twee matrassen, moltons,
hoeslakens en dekbedden die geschonken worden door De Slaapmaker uit Huizen. Dit bed is bedoeld voor een vrouw met haar zoon
in Vipereşti. Hun bouwval is dit voorjaar afgebrand en wij zorgen
via een sponsor voor een nieuw huisje en de nodige spullen.
Ook geven we aan onze vertegenwoordiger Alexandru Vladescu
wat geld voor haar en haar zoon om een aantal maanden eten te
kunnen kopen.

Het is zo ver: we worden in Roemenië met een officieel “filiaal”
erkend als humanitaire organisatie. Hierdoor mogen we overal in
Roemenië hulpgoederen afleveren zonder daar toestemming voor
aan te vragen!
December – Dit jaar willen we 400 bejaarden in de door ons
opgeknapte tehuizen voorzien van een ‘pyjamapakket’: pyjama,
ondergoed, badjas en slippers.
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2009
Maart – We maken persoonlijk kennis met dominee Gusztáv Fodor
(Hongarian Protestant Aid), met wie wij sinds 1998 in contact zijn,
en met Dániel Osgyán (AID 4 LIFE). Zij spreken hun dank uit voor
alle transporten die zij tot nu toe van ons hebben ontvangen.
Dit doen zij door op De Haven alle aanwezige vrijwilligers de hand
te schudden. Ook burgemeester M. Schoenmaker was hierbij
aanwezig.
Middelbare scholieren doen bij ons hun ‘maatschappelijke stage’
en schrijven daar een verslag over. Het is fijn te zien dat ook de
jeugd op deze manier begrip krijgt voor de situatie elders in de
wereld en zich enthousiast inzet om ons te komen helpen.
Citaat: “Ik ontmoette toen mevrouw Heerschop en had meteen
respect voor haar dat ze op haar leeftijd nog zoveel goede dingen
deed en dat ze deze stichting samen met haar man had opgezet.
Want de meeste mensen die oud zijn gaan de hele dag uit hun
raam kijken en een beetje niksen.”
September – Hoera! Het is gelukt een ambulance aan te schaffen
voor het kleine Sfantul Sava ziekenhuis in Buzău. Tot nu toe werden
ernstig zieke mensen met een bestelauto vervoerd, in een
beddenlaken, bij de punten gedragen door 4 personen.
In mei startten we een geldactie en met de opbrengst kopen we
een tweedehands ambulance. Deze wordt voorzien van het telefoonnummer van het Sfantul
Sava ziekenhuis en ons
logo.
Op 10 september komen
de directeuren van het
ziekenhuis de ambulance
ophalen. Zij betalen hun
heenreis naar Bussum uit
eigen zak en vragen ons
niet te vergeten om hun
grote dank over te brengen aan al degenen die
aan dit cadeau hebben
bijgedragen.
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2010
April - In april 2009 bezochten bestuursleden Joop Heerschop en
Eric de Jong de diverse Roemeense projecten van de stichting.
In een bejaardenhuis in
Râmnicu Sărat troffen zij een
schaapherder, Dumitru Muşat,
waarvan beide benen waren
afgevroren.
Op de vraag wat we voor hem
konden doen, vertelde men
dat er voor hem niets meer
gedaan kon worden. “Geef
hem maar een slof sigaretten
en een fles drank.” Dit raakte
de bestuursleden zodanig, dat
ze besloten hem niet in dit
bejaardenhuis te laten liggen,
maar te helpen.
De bestuursleden spraken
met de president van de regio
Buzău af, dat hij de revalidatie en opleiding van de schaapherder
zonder benen zou verzorgen. Dumitru zou twee dagen per week
leren lezen en schrijven en een opleiding krijgen. Hij verblijft nu
in CITO. Van de stichting krijgt hij een elektrische rolstoel en een
sponsor betaalt € 39.000 voor op maat gemaakte protheses.
Bij ons bezoek in april 2010 zit hij buiten in een rolstoel te wachten
op onze komst. Met de steun van twee krukken loopt hij vol trots
enkele passen op zijn nieuwe been-protheses. Fantastisch om dit
te zien!
Dit jaar voeren we ook actie voor de bouw van huisvesting voor
zowel bejaarden als voor jongeren in de Roemeense plaats Berca.
Priester Daniël Necula, die veel eigen geld in de bouw heeft
geïnvesteerd, begint met het bouwen van een eetzaal.
Daarna breidt hij met onze hulp de bestaande gebouwen uit met
kamers. Het huis biedt nu beneden onderdak aan 24 ouderen.
De opvang en verzorging van bejaarden heeft een tweeledig doel.
Het brengt geld op omdat de gemeenten betalen voor het onder-
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brengen van hun ouderen. Daarnaast biedt het verzorgen van
ouderen een beroepsopleiding aan de jongeren van het kindertehuis
dat de priester leidt in het aangrenzende plaatsje Sătuc.
Joops vriend Ionut
Bij zijn eerste bezoek aan
CITO, het tehuis voor gehandicapte jongeren, ontmoet
Joop Heerschop een kleine
jongen die niet kan praten:
Ionut Lupascu. Bij het zien
van Joop begint hij echter
enthousiast te bewegen en
klanken
uit
te
stoten.
Verbaasd vraagt Joop wat er
met de jongen aan de hand is. Na enige tijd blijkt, dat hij Joop
herkent van een bezoek dat enkele vrijwilligers in 1991 brachten
aan een kindertehuis waar Ionut toen verbleef.
De jongen ging elk jaar beter en meer praten en kreeg in CITO een
opleiding. Bij de regelmatige bezoeken van Joop aan CITO zit Ionut
al te wachten bij de poort en begroet hij hem enthousiast.
Ook nu nog, anno 2020, is er nog steeds regelmatig contact tussen
ons en Ionut.
Dit jaar bestaan we twintig jaar! Met de bus en alle vrijwilligers
gaan we op pad voor een boottocht door de Biesbosch, aangeboden
door twee sponsors. Wanneer aldaar ook burgemeester Schoenmaker uit Bussum aan boord gaat, is dit een grote verrassing.
De burgemeester overhandigt Joop en Annie Heerschop het eerste
exemplaar van het jubileumboek.

2011
Januari - Centrum Nummer 7
is een nieuw tehuis voor gehandicapten in de Roemeense
plaats Râmnicu Sărat.
De overheid renoveerde het
gebouw.
De president van de regio
Buzău vroeg ons in april 2010
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om te helpen met het inrichten van dit tehuis voor maximaal 70
gehandicapten van 20 tot 60 jaar. Met financiële hulp van onder
andere Achmea konden we 70 bedden en matrassen kopen, die
De Slaapmaker in Huizen leverde tegen kostprijs.
Wij stuurden in december 2010 inventaris naar Roemenië om dit
tehuis in te richten. Op 24 januari 2011 komen de eerste personen
hier wonen.
Laura Foundation
Eerbetoon aan Laura Vladescu (in juli 2011 ontvingen we het
volgende leuke bericht van Laura).
“Beste Eric, ik wil je bedanken voor het
voorstel dat je hebt gedaan om een
zogenaamde ‘Laura Foundation’ te starten.
Ik vind het heel fijn dat je aan me hebt
gedacht omdat iedereen hier zijn eigen
problemen en een drukke agenda heeft.
Nu ik met pensioen ben wil ik mijn leven nog
nuttiger maken.
Ja, ik accepteer graag mijn rol omdat ik ben
gestopt met werken en nu meer activiteiten kan ondernemen.
Ik ben persoonlijk zeer geïnteresseerd in projecten vanwege het
sociale aspect en om jullie stichting te ondersteunen.
Ik kan bijvoorbeeld linnengoed en pyjama's meenemen naar
ziekenhuis- en bejaardentehuizen en scholen ondersteunen.
Sommige projecten zijn zo arm dat ze geen geld
hebben om consumptiegoederen te kopen voor fatsoenlijke
omstandigheden te creëren.
Ik was erg blij toen ik samen met Kinderen in Nood een project
voor mijn school deed.”
Uit nederigheid beëindigde Laura vervolgens
de brief met de woorden;
“Ik garandeer je mijn volledige toewijding en ik dank je
nogmaals voor het kiezen van mij als vertegenwoordiger voor
jullie projecten.”
Laura bezocht zelf veel projecten, zorgde voor de distributie van
goederen en wees ons op arme gezinnen, waardoor we op een
zeer gerichte manier konden samenwerken.
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Zij heeft zich gedurende 7 jaar ingezet voor kinderen bij o.a. scholing,
ziekte en hobby’s.

2012
Januari - Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis te
Bussum ontvangen zowel Anita Kok als Joop Heerschop de “Kleine
Johannes” uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker.
De prijs is vernoemd naar een van de bekendste werken van schrijver
Frederik van Eeden. Hij wordt toegekend vanwege hun grote inzet
voor de gemeente in hun rol als vrijwilliger bij de Stichting Kinderen
in Nood. Volgens ons is het niet eerder gebeurd dat 2 vrijwilligers
van dezelfde stichting de prijs hebben ontvangen. In 1998 ontving
Annie Heerschop deze prijs voor haar grote inzet voor Kinderen in
Nood.
In april 2011 brachten we een bezoek aan het tehuis voor zwaar
geestelijk gehandicapte jongeren in Stâlpu. We besloten toen, gezien
de omstandigheden, om direct over te gaan tot hulp en voerden
actie voor het vernieuwen van de wasserette en het op orde
brengen van de slaap- en verblijfsruimten.

Het tehuis, voor onder meer kinderen met het automutilatiesyndroom, ondergaat met onze hulp en inzet een ware metamorfose.
De wasserette is dit jaar met sponsorgeld volledig vernieuwd en
de stichting betaalt een industriële wasmachine, een droger en een
industriële strijkmachine. De wasvrouw ter plaatse is ons zeer
erkentelijk voor dit project; nu heeft ze minder last van de reuma
aan haar handen. Deze ernstige reuma kwam door het steenkoude
water tijdens het wassen.
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December – Hulp aan vluchtelingen Servië. Dominee Gusztáv
Fodor stuurt een noodoproep. Op de grens tussen Hongarije en
Servië ligt een stuk ruig terrein, een soort niemandsland.
Daar verblijven ca. 450 mensen die werkelijk niets hebben.
En dat terwijl het 10 tot 20 graden kan vriezen! Meteen starten
wij een actie en we ontvangen o.a. een envelop met daarin een
briefje met “Koop hiervoor maar dekens” met daarbij een bedrag
van 1000 euro! Wij komen in contact met een dekenfabriek die
voorstelt om slaapzakken aan te schaffen. Die zijn goedkoper en
ook warm. Wij kopen er 46 en krijgen er 8 bij. Ook worden ons 80
slaapzakken aangeboden waarvan de rits kapot is.
Na ontvangst van het transport met ook nog warme kleding en
schoenen, heeft Gusztáv Fodor de vracht samen met de Oost Europa
Missie naar de vluchtelingen gebracht.
Hij schrijft ons dat wij hiermee levens redden.
“Zo overleven ze de koude winter. Ze komen uit India,
Pakistan, Afghanistan, Mongolië, Somalië en ze hebben geen geld.
Europa laat ze niet binnen, ze leven als dieren in de
woestijn. Heel veel dank voor jullie steun!”

2013
Het project voor 2013 bestaat
uit de inrichting van een
nieuwe keuken voor het
tehuis in Stâlpu, waar we ook
de wasserette vernieuwen.
Hier is een bedrag van
€6.500 voor nodig.
Wij kopen een nieuw horecafornuis, een grote afzuigkap,
verwerkingstafels, een koelkast en een vriezer.
Dit tehuis heeft deze investering meer dan verdiend.
Het krijgt nauwelijks overheidssteun. Door onze hulp in
de afgelopen jaren leiden de
kinderen een veel beter
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bestaan en worden zij niet de hele dag aan de verwarming of aan
het bed vastgeketend. De kinderen hebben nu allemaal een eigen
bed, tv op de zalen voor ontspanning en spelmaterialen waaronder
skippyballen en speelmatten.
Oktober - Op 29 oktober 2013 ontvangen wij het volgende bericht van
dominee Gusztáv Fodor in Hongarije.
“Ik wil met alle vrijwilligers van
Stichting Kinderen in Nood een
prachtig verhaal delen over de kleine
Richard.
Ik kreeg een verzoek voor tweedehands
kleding
uit
het
dorp
Hernádvécse, 180 kilometer van
Tiszaszentimre. Daar is een stichting
geleid door zigeuners die hulp biedt
aan zeer arme Roma gezinnen en
kinderen.
Ik had de bus geladen en ik ‘voelde’
dat ik een driewieler voor een gehandicapt kind mee moest nemen.
De Roma mensen hadden mij alleen om kleding gevraagd, maar ik
moest gewoon die fiets in de bus zetten!
Nadat ik in Hernádvécse was aangekomen, hielpen de mensen met
het uitladen van de bus.
Bij het uitladen begon een vrouw te huilen. Ik schrok geweldig, wat
had ik verkeerd gedaan? Na een tijdje zei de vrouw, dat zij een 14jarige zoon heeft die Richard heet. Hij is, toen hij klein was, erg
ziek geweest en had daardoor al zijn tenen en de vingers van zijn
linkerhand verloren. Alleen zijn rechterhand is nog goed.
Zij hadden God gebeden om een fiets voor Richard.
Richard heeft ook een geestelijke beperking. Hij kijkt op de televisie
altijd naar wielerwedstrijden.
Toen hij de fiets kreeg, was hij intens gelukkig. Ik werd er blij van.
Ik vertel jullie dit verhaal om jullie óók gelukkig te maken!
Jullie verdienen deze vreugde, want deze fiets hebben jullie van
Stichting Kinderen in Nood gestuurd!”
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Bestuurswijziging
Jan Roskam, sinds de oprichting penningmeester van de
stichting, legt zijn werkzaamheden neer. Voor zijn inzet en
accuratesse, hierbij gesteund
door zijn vrouw Aaf, wordt hij
door het bestuur tot erelid
benoemd. Hij wordt opgevolgd door Johan Spaans.

2014
April - Dit jaar voeren wij actie voor een elektrische traplift in een
kinderziekenhuis in de Roemeense stad Cluj-Napoca. In dit ziekenhuis werkt Alin Vladescu, de zoon van onze Roemeense vertegenwoordiger Alexandru Vladescu. Het ziekenhuis behandelt 70
gehandicapte kinderen met neurologische en fysieke beperkingen.
Het doel is om de kinderen te laten integreren in de maatschappij,
ze te laten revalideren en te voorkomen dat ze in een sociaal

isolement terechtkomen. De kinderen krijgen verschillende
therapieën: fysiotherapie, logopedie, massage en medische, sociale
en psychische hulp. De helft van de therapieën is op de begane
grond, de rest op de eerste verdieping. De gehandicapten moeten
voor therapie van de begane grond naar de tweede etage.
Zij strompelen over de stenen trap naar boven; een situatie die
vanwege Europese richtlijnen niet langer wordt toegestaan.
Er is dus dringend behoefte aan een elektrische traplift.
Deze investering is hard nodig maar door het kinderziekenhuis zelf
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niet op te brengen. De kerstactie 2013 leverde het geld op om de
traplift aan te schaffen. Op 26 april 2014 wordt de lift geïnstalleerd
en in gebruik genomen.
Manon Rook, dochter van Eric de Jong, is opgegroeid met het
vrijwilligerswerk van haar vader bij onze stichting. Dit jaar vraagt
zij de bewoners van Sint Jansklooster of zij hulpgoederen willen
afstaan. Deze actie resulteert in een kleine vrachtauto vol goederen
uit Overijssel. Veel kleding, bedden, dekens en speelgoed worden
opgehaald en komen met name in Hongarije terecht.
Augustus - De Hongaarse Minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, de heer Sándor Fazekas, verleent onze bestuursleden een onderscheiding als blijk van erkentelijkheid voor de
bijzondere prestaties die de stichting de afgelopen jaren in Hongarije
heeft geleverd. Dit gebeurt op dinsdag 19 augustus 2014 ter
gelegenheid van de Hongaarse Nationale feestdag, 20 augustus,
tijdens een ceremonie in het Vajdahunyad kasteel in de Hongaarse
hoofdstad Budapest.
Het gaat om een orde van
verdienste, die kan worden
verleend als uitzonderlijk hoge
waardering aan Hongaren die
zich jarenlang actief hebben
ingezet voor hun land. Tot nu
toe heeft slechts een klein
aantal personen deze orde
ontvangen. De bestuursleden
zijn de eerste buitenlanders
die de orde ontvangen in de
vorm van een mooie oorkonde in een kunstlederen map. Ons bestuur
benadrukt dat het werk niet mogelijk was geweest zonder de steun
en hulp van zo’n 75 vrijwilligers en diverse sponsors!

2015
Januari - Wij voerden vorig jaar actie voor het renoveren van een
sociaal advies- en crisiscentrum in de Hongaarse plaats Tiszaszentimre. Het centrum is voor de opvang van zeer arme kinderen en
gezinnen uit de dorpen Tiszaszentimre, Újszentgyörgy en
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Tiszaszőlős; in totaal wonen
daar circa 3.700 mensen.
De kinderen die in een acute
noodsituatie verkeren, kunnen
kosteloos gebruik maken van
de diensten van het centrum.
De regering betaalt het salaris
van de sociaal werker, de
verwarming en de elektriciteit
voor het gebouw.
In het gebouw worden cursussen gegeven voor arme gezinnen en
hun kinderen. Het centrum ontwikkelt en beheert een waarschuwingssysteem voor kinderen in gevaar, houdt het sociale leven van
kinderen en de rechten van de gezinnen in de gaten en helpt bij
het aanvragen van overheidssteun. Het heeft een crisiscentrum
voor kinderen en het organiseert kinderschoolkampen.
Daarnaast adviseert het centrum over geestelijke gezondheid,
schuldhulpverlening, kraamzorg, gezinsplanning en tijdelijke gastouderhulp.
Enkele muren van het gebouw worden gerepareerd en tien ramen
worden geheel vervangen. De deuren worden aangepast en
toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. De oude verwarmingsketel wordt vervangen en de badruimte gerenoveerd en geschikt
gemaakt voor gebruik door
mannen, vrouwen en gehandicapten.
De
plaatselijke
overheid
draagt in dit project bij in de
vorm van menskracht en
onze stichting betaalt de
€ 8.800 materiaalkosten.

Tijdcapsule gevonden!
Gusztáv Fodor belt in januari
2015 zeer enthousiast op
omdat de bouwvakkers, die
bezig zijn met de renovatie
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van het sociaal centrum in Tiszaszentimre, een belangrijke vondst
hebben gedaan. Een metselaar vond in een muur een zogenaamde
‘tijdcapsule’, in de vorm van een mooi zilveren blikje met geschiedkundige documenten uit vervlogen tijden. Het leuke is dat Gusztáv
onze stichting alle eer doet toekomen, omdat dit blikje volgens zijn
zeggen nooit gevonden zou zijn als Kinderen in Nood deze renovatie
niet betaald zou hebben.
In het blikje zaten 4 zeer oude brieven. Een uit 1784, één uit 1812,
één uit 1830 en één uit 1854!
De brieven werden geschreven door gemeenteleden van de kerk op
oude vellen papier. Ze bevatten de namen van de lokale leiders van
Tiszaszentimre en beschrijven onder meer de wijzigingen die in het
pastorhuis in de loop der eeuwen aangebracht zijn.
De documenten zijn voor de inwoners van onschatbare waarde en
helpen hen iets terug te vinden van hun geschiedenis omdat veel
daarvan in de loop der tijden verloren is gegaan.

In de brief uit 1784 staat geschreven dat ze het dak van het pastorhuis in ‘Italiaanse stijl’ maakten. In de brief van 1854 staat dat
tijdens de renovatie er een oorlog op de Krim (1853-1855) tussen
het Russische en het Turks-Franse leger woedt. “Het is triest, dat
momenteel tijdens deze renovatie van het pastorhuis weer een
oorlog wordt gevoerd op de Krim.” De bijzondere vondst trekt in
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Hongarije veel media-aandacht. Gusztáv Fodor stalt de documenten uit, zodat alle dorpsbewoners ze kunnen zien. Het blikje is na
de renovatie teruggeplaatst en er is een brief toegevoegd met een
verwijzing naar onze stichting, die in 2015 de renovatie mogelijk
heeft gemaakt.
September – Deze maand bestaat onze stichting 25 jaar en dat
wordt gevierd. Tijdens de viering op 4 september, draagt Joop
Heerschop de voorzittershamer over aan zijn opvolger, Jurjen
Hagen. Joop was (mede)oprichter, voorzitter, aanjager, promotor

en organisator. Al deze functies heeft hij de afgelopen 25 jaar met
heel zijn ziel en zaligheid vervuld. Samen met zijn vrouw Annie
heeft hij van Stichting in Nood een sterk merk gemaakt. Zij waren
meesters in het inschakelen van mensen bij de stichting, maakten
daarbij slim gebruik van de netwerken die zij hadden. Gezien hun
grote verdiensten voor de stichting benoemt het bestuur van
Kinderen in Nood hen tot ereleden. Zij blijven als vrijwilliger actief
binnen Stichting Kinderen in Nood.
Ook Henk Schilder zal na ruim 10 jaar in het bestuur meer naar
de achtergrond treden. Henk zorgde ervoor dat de stichting veelvuldig en positief in het nieuws kwam. Ook was hij actief in het
werven van gelden, Zijn vele contacten met instanties kwamen
daarbij bijzonder goed van pas.
Jurjen Hagen zal de bestuurlijke taken voortzetten met oudgedienden
Eric de Jong, Johan Klijnman en Johan Spaans. Inmiddels heeft
ook Nijs Brouwer zich gemeld om de rol bestuurslid opslag en
vervoer te gaan vervullen.
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2016
Februari - In februari sturen we een transport naar Hongarije
waarin onder andere nieuwe kinderkleding van TOM-DU. Gusztáv
Fodor schrijft ons:
"Als een klein meisje de
kleding van TOM-DU aanraakt,
gebeurt er iets magisch... Zij
wordt blij, ze begint te stralen
als een echte prinses! Dit is
volkomen normaal, want kleine
meisjes willen niets liever dan
mooi zijn, als een prinses.
Vaak waren zij slachtoffer van
huiselijk geweld door hun
dronken vader en/of moeder.
Eén meisje werd zelfs in een hondenhok gevonden door de maatschappelijk medewerker! Zij wonen met 70 meisjes in een weeshuis In Nagydobrony, waar zij een tweede kans in het leven
krijgen. Dit tehuis betekent voor hen een echte familie, zonder
geweld maar juist met heel veel liefde.
Stichting Kinderen in Nood brengt hen nog meer blijdschap met de
TOM-DU kleding. De directeur vertelt dat wij de enige zijn die hen
gloednieuwe kleding brengen. De meisjes gaan maar wat graag op
de foto met hun nieuwe look. Kijk eens goed in hun ogen, zie hun
blijdschap en word daar zelf vrolijk van.
Maar... blijf alsjeblieft ook andere kleding sturen, want ze groeien
snel!"
Mei - Op 19 mei vertrekt ons 175e transport. Een feestelijke
gebeurtenis, mede omdat het gesponsord wordt door Stichting
Helder Gooise Meren. Joop en Annie Heerschop doen de laatste
dozen in de vrachtwagen.
De vele belangstellenden worden getrakteerd op koffie met gebak
en zwaaien de vrachtwagen uit.
Dit jaar gaan we met een andere transporteur in zee, namelijk
Optimus. Op een inspectiereis in Hongarije heeft Nijs Brouwer met
de leiding van dit transportbedrijf aldaar gesproken en goede
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afspraken kunnen maken.
Omdat de prijs die zij vragen
ongeveer 40% lager ligt dan
wat wij betaalden, gaan we
met hen in zee. In het begin
van dit jaar is het eerste
transport door hen verzorgd.
Inmiddels zijn zij onze vaste
transporteur en wij zijn uiterst
tevreden met dit bedrijf.
Augustus - Gusztáv vraagt om financiële hulp bij het
organiseren van een kamp voor kinderen uit gezinnen die ernstig
getroffen zijn door een hagelstorm. Ook is hij op zoek naar o.a.
kinderkleding. Wij kunnen hem dankzij
steun van een sponsor een financiële
bijdrage geven voor het zomerkamp.
Een van de deelnemers is Rozália Bródi.
Ze woont in Vári en is 15 jaar. Als baby
is ze uit bed gevallen en daarbij heeft ze
haar been gebroken. Ze kan lopen,
maar niet hollen. Rozália heeft 3 broers
en 1 zus, zij is de jongste thuis. Toen ze
klein was, is haar vader overleden.
Ze gaat straks naar de 7e klas. Ze vindt
het leuk om thuis te helpen, vooral om
bonen te verzamelen en schoon te
maken.
Ze wil niet volwassen worden, want het
is zo moeilijk om volwassen te zijn.
Ze hebben een hond, een kat en een
heleboel kippen.
Op het moment is ze gelukkig, want ze
kan op het kamp kind zijn, zonder dat
ze hoeft te werken.
December - We voeren actie voor
kledingpakketten voor kinderen in een
oncologisch ziekenhuis. Ook willen wij
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50 antidecubitus matrassen schenken aan CIA, waar bedlegerige
bejaarden veel last hebben van doorligwonden. Verder willen we
geld inzamelen voor een minibusje in Hongarije om invaliden,
bejaarden en gehandicapten naar dagtherapie of naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Daarmee kunnen ook goederen van de
stichting verdeeld worden in Hongarije en Oekraïne.
Laden en lunchen
Het laden van een vrachtwagen blijkt elke keer weer een bijna
feestelijke gebeurtenis. Het is de laatste actie die wij in Nederland
ondernemen. Daarna dragen we de goederen over aan de vrijwilligers
in Hongarije en Roemenië die verder zorgdragen voor de verspreiding
hiervan.
Niet alleen het laden is plezierig, bijna nog meer de lunch die erna
voor de vermoeide laders geserveerd wordt; lekkere broodjes en
vaak vergezeld van een heerlijke soep. Bij het transport van 4
augustus heeft een van de vrijwilligers zich uitgeleefd op een
eigengemaakt slaatje. Ronduit heerlijk. Elke keer is het weer
genieten en mogen we rustig stellen, dat het goed eten is na
gedane arbeid.
Vrijwilliger zijn geeft veel voldoening
Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend en geeft veel voldoening. In april
is Eric de Jong 25 jaar actief voor de stichting. Hij vertelt:
“In 1991 ging ik voor het eerst
mee naar Râmnicu Sărat.
Omdat ik kok van beroep was,
vroeg men mij te koken.
Het was mijn eerste reis
waarin ik geconfronteerd werd
met zwerfkinderen die ’s nachts
uit de riolen van Boekarest
kwamen en op sjouw gingen.
Vaak werden ze opgepikt door
zigeuners om voor hen te
bedelen. Het was onterend om mee te maken.
Deze beelden hebben mij niet meer losgelaten en ik ben de stichting
altijd trouw gebleven. Ook na onze verhuizing naar Vollenhove.
Als bestuurslid buitenland onderhoud ik de contacten met onze
vertegenwoordigers aldaar en begeleid de projecten.
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Vaak wordt mij de vraag gesteld of het wel wat uithaalt en of het
geen druppel op een gloeiende plaat is. Ik kan uit eigen ervaring
vertellen dat Stichting Kinderen in Nood wel degelijk het verschil
gemaakt heeft en nog steeds maakt.
Heel veel mensen in Hongarije en in Roemenië kennen Kinderen
in Nood. Het zijn vast de enige Hollandse woorden die ze goed
kunnen uitspreken. Een keer per jaar inspecteren wij ter plaatse
onze projecten en dan ervaren we telkens weer de vreugde die
men beleeft aan onze hulp.”

2017
Januari - Begin 2017 neemt Johan Klijnman afscheid van het
bestuur. Hij is ca. 13 jaar als secretaris verbonden geweest aan
het bestuur van onze stichting, en hij was een zeer accurate
secretaris, had zijn zaken op orde en verzorgde op uitstekende
wijze het secretariaat. Het door hem gemaakte archief is uiterst
toegankelijk en hij was de motor achter de Nieuwsbrieven.

Ook Sarah van den IJssel, ruim
anderhalf jaar bestuurslid sociale
media, verlaat het bestuur.
In augustus wordt de functie
van secretaris overgenomen
door Anjo van ’t Hof. Zij was al
jaren bekend met de stichting,
omdat zij de nieuwsbrieven van
de stichting met veel plezier las.
Ze werd door het lezen van de
verslagen en het zien van de
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foto’s gegrepen door hetgeen er door de vrijwilligers van de stichting
gedaan werd en wil daar nu persoonlijk haar steentje aan bijdragen.
April - Met het in 2014 ontvangen legaat van € 5000,- en diverse
kunstschilderartikelen, koos de stichting voor een schilderproject
op de Pedagogische Academie in Buzău/Roemenië. Tekenlerares
Alexandra Mihai nam het project onder haar hoede.
Tijdens een van de inspectiereizen zagen we de resultaten van en
de belangstelling voor de teken- en schilderlessen, de inzet van
studenten en hun lerares.

Om dit project te laten voortbestaan vatten we het plan op om een
verkoopexpositie in de bibliotheek en in de Wilhelminakerk in Bussum
te organiseren. In een krantenartikel wordt ruchtbaarheid hieraan
gegeven. 30 Schilderijen komen naar Nederland en worden voor
€ 30,- per stuk verkocht. Zowel de tentoonstelling als de verkoop
van de schilderijen blijken een groot succes: in april kunnen we
€ 725,- overdragen aan een zeer verraste en blije Alexandra Mihai.
Later ontvangen wij deze reactie van haar:
“Hallo Eric,
Ik hoop dat je een mooie zomer vol prachtige herinneringen had.
Hoewel het project voor financiering voor het schilderproject is
beëindigd, hoop ik, dat we – op welke wijze ook - onze samenwerking
in de toekomst kunnen voortzetten. Ik dank je in naam van iedereen
(school, studenten, ouders) voor je betrokkenheid en toewijding
waarmee je ons al die tijd hebt omringd.
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Persoonlijk ben ik je ook heel dankbaar. Door deze hulp ben ik erin
geslaagd om kleine artiesten te creëren. Door dit project zijn twee
van onze studenten toegelaten tot de National University of Arts.
Het is zeker, dat deze studenten zich door jullie hulp hebben
kunnen ontwikkelen en dat zij tot goede prestaties gekomen zijn.
We hebben nog teken- en schilderspullen over en die gaan we dit
schooljaar gebruiken.
Ik hoop je snel weer te ontmoeten. Met veel groeten, Alexandra”
Tijdens onze inspectiereis in Roemenië bezoeken we o.a. CITO en
school nummer 12, de oncologische afdeling van het ziekenhuis in
Buzău en de plaatsen Glodeanu Sărat, Maracineni en Merei.

In Maracineni vertelt de burgemeester ons het verhaal over
een 72-jarige man, die in een
varkenshok woont. Hij is matig
begaafd en er wordt misbruik
van hem gemaakt. De man houdt
zich in leven door bij mensen te
werken, die hem als beloning
een maaltijd geven. De sociale
dienst en de gemeente willen
hem graag helpen, maar men
mist het geld om hem van een ingericht onderkomen te voorzien.
Ze kunnen hem ook geen uitkering geven, omdat hij geen adres
heeft. Ze laten ons een plek zien waar een “woning” kan komen te
staan. We stellen geld beschikbaar voor een ingerichte containerwoning. Zo heeft deze man nu wél een adres en komt hij in aan-
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merking voor financiële ondersteuning.
In het straatarme dorpje Merei komen we in gesprek met “de
priester”. Hij heeft het initiatief genomen om met vrijwilligers een
gebouw achter zijn kerk neer te zetten. In dit gebouw komen een
gaarkeuken, 2 slaapzalen voor daklozen en een plek waar kinderen
hun huiswerk kunnen maken onder begeleiding van leerkrachten
van de dorpsschool. Als het klaar is, kunnen er zo’n 100 personen
van deze ruimte profiteren. Men is hier nu twee jaar mee bezig:
de muren staan, het dak zit er op en het moet verder afgebouwd
worden. Om zijn project af te maken krijgt hij van ons € 10.000
om materiaal aan te schaffen. Daarna, als het gebouw gereed is,
heeft hij een keukeninrichting nodig. Als we in oktober tijdens onze
volgende inspectiereis terugkomen, is het gebouw voorzien van
thermopane ramen en deuren, is er geïsoleerd en zijn overal gipsplaten aangebracht.
Oktober - Onze vrijwilligersavond wordt net als voorgaande jaren
druk bezocht. Op deze avonden vindt het bestuur de gelegenheid
om iedereen die zich voor de stichting inzet te bedanken voor hun
geweldige inzet! Hapjes, drankjes en zelfs een heerlijke Indische
maaltijd staan klaar. Middels een PowerPointpresentatie krijgt
iedereen een duidelijk beeld van de activiteiten, die gespeeld
hebben op De Haven en in Roemenië, Oekraïne en Hongarije.
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Er komen tijdens het zien van de beelden altijd leuke reacties op;
mensen herkennen zich in wat er verteld of getoond wordt.
Het doet op zo’n avond iedereen goed om te zien waar men aan
bijdraagt. En als dan de burgemeester van Gooise Meren je met
een handdruk persoonlijk bedankt, zie je de trots bij alle mensen.
Deze avond wordt extra opgeluisterd met een modeshow.
Al maanden verzamelden de dames tijdens het sorteren van de
kleding op de Haven diverse outfits en deze worden nu op
professionele wijze op een catwalk geshowd. Wat een plezier.
Aan het einde van de avond gaat iedereen welgemoed en voldaan
huiswaarts: sommige met een prijsje uit de gehouden loterij ,
maar iedereen met de “pin”: een speldje met daarop het logo van
de stichting.

2018
Januari - Anita is 25 jaar bij onze stichting en daar kan ze niet gemist
worden. In de afgelopen 25 jaar heeft ze zoveel kennis en ervaring
opgebouwd, dat ze niet te vervangen is! Het begon in 1993
voor Anita allemaal met het uitzoeken van het ‘breiwolhoekje’.
“Dat was zo’n bende!” Inmiddels
geeft zij leiding aan de dames op
de werkvloer in De Haven.
Op 26 april behaagde het Zijne
Majesteit Koning Willem Alexander
Anita voor al haar verdiensten
een koninklijke onderscheiding
toe te kennen. Reden voor een
feestje!
U begrijpt: Anita is één van onze
gouden vrijwilligers, die we graag
op handen dragen. Daarom hopen wij dat zij zich nog jarenlang op
deze manier voor onze stichting zal inzetten!
April – Na 28 jaar zeer betrokken geweest te zijn bij onze stichting
neemt Alexandru Vladescu afscheid. Met hulp van de familie
Vladescu gaan we op zoek naar een nieuwe contactpersoon in
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Roemenië, die we vinden in Corina Cazacu. Zij is de secretaris van
de burgemeester van Glodeanu Sărat waar wij al jaren hulp en
ondersteuning bieden.
Eric, Nijs en Jurjen reizen af naar Roemenië om met Corina afspraken
te maken en haar te introduceren bij de mensen en instanties
waarmee wij werken. Op het gemeentehuis worden we hartelijk
ontvangen door de burgemeester, Neculai Stoica, en zijn locoburgemeester, Florin.
Hier tekenen we de “aanstellings-overeenkomst” met Corina en
wisselen cadeaus uit. In de gesprekken komen we er achter, dat
de burgemeester en de
locoburgemeester pal achter
Corina staan en haar graag
willen steunen. Voor ons een
blije mededeling, want zo
hebben we ineens drie mensen, die zich willen inzetten
voor onze stichting.
’s Middags is er een bijeenkomst georganiseerd met de
vertegenwoordigers van de organisaties waarmee wij samenwerken. Er zijn 25 mensen op onze
uitnodiging afgekomen. Allereerst stellen we Corina voor als de
nieuwe vertegenwoordiger van de stichting Kinderen in Nood in
Roemenië. Aansluitend geeft Eric een presentatie over de stichting.
Dit is de eerste keer in de geschiedenis van onze stichting, dat álle
vertegenwoordigers van lopende projecten bij elkaar zijn.
Onderling wordt veel informatie uitgewisseld en er wordt een
Whatsapp-groep opgezet om informatie omtrent spullen en ervaringen uit te wisselen.
Juni - Bij de installatie van Corina Cazacu in april vonden wij het
aardig om haar een welkomstcadeau te geven, in de vorm van een
mooi bedrag om hiermee een feest voor álle 700 kinderen van
Glodeanu Sărat e.o. te organiseren.
Na vele voorbereidingen en hard werken door vele vrijwilligers aldaar
vindt dit ‘bridge of friendship-feest’ plaats op 14 juni.
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De foto’s en filmbeelden én de reacties die wij mogen ontvangen
zijn hartverwarmend. Stralende gezichten!!! 700 kinderen en hun
ouders hebben een dag die zij nooit zullen vergeten. Corina schrijft
o.a:
“I cannot describe in words how beautiful the party was. Amazing!
One of the presenters was wearing a Dutch suit. The girl who was
wearing the traditional Dutch costume said a speech in English,
I'd love to listen to her.”
November - Op 8 november vertrekt het 200ste transport,
gesponsord door Tjeerd van Rijn, die de goederen met zijn eigen
Mack in Hongarije gaat afleveren. Er zijn vele belangstellenden en
na toespraken door Joop Heerschop, de huidige voorzitter en de
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burgemeester, schuift laatstgenoemde twee dozen, gevuld met
300 mandarijnen in de vrachtwagen.
Met dit 200ste transport bereiken we een mijlpaal: sinds de oprichting
zijn er 20.000 kubieke meter aan hulpgoederen gebracht. Om enig
idee te geven hoeveel dit is; denk aan een zwembad van 4 meter
diep ter grootte van een voetbalveld, gevuld met goederen.
Op vrijdagmiddag 9 november vliegt een afvaardiging van het
bestuur en enkele vrijwilligers naar Debrecen. Ook de truck komt
die avond aan.
Zaterdagmorgen rond 9 uur staat deze voor de grote kerk in
Debrecen. Er is veel belangstelling. Er is een muziekkorps, en
worden tv-opnames gemaakt en toespraken gehouden.
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Daarna vertrekken we naar een conferentiecentrum waar een groot
feest voor zo’n 400 kinderen uit gastgezinnen is georganiseerd.
De kinderen zijn zeer enthousiast tijdens een voorstelling: ze staan
te springen, te dansen en ze zingen uit volle borst mee.
Daarna gaan de kinderen in de gangen van het gebouw spelletjes
doen, knutselen en spelen. Het zijn voor ons bijzondere momenten
als we zien hoe ál die kinderen zich vermaken: ontspannen, zonder
gehol, geren en geruzie.
Ze krijgen een hotdog en ook nu valt ons op hoe rustig ze daar
staan te wachten tot ze aan de beurt zijn. Samen met Tjeerd,
Hendrik Jan (de tweede chauffeur) en de Nederlandse ambassadeur
geven we de kinderen de door Nederlandse vrijwilligers gemaakte
zakjes met inhoud, een zak snoep én een mandarijn als cadeautje
mee naar huis.
De Mack wordt daarna gelost bij het depot van de Hungarian
Reformed Church Aid.
Zondag bezoeken we met Gusztáv het tehuis Banhalma, voor zwaar
lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Er is daar weinig
personeel voor de 91 bewoners. Desondanks ziet het huis er
schoon uit en zien we hoe liefdevol er met de kinderen wordt
omgegaan. In het gebouw komen we veel van “onze” spullen tegen.
Deze blijken hier goed van pas te komen. Hierna brengen we een
bezoek aan een bejaardenhuis in Tiszaszentimre.
Ook hier worstelt men met een personeelsprobleem, maar we voelen
de warmte waarmee de ouderen omringd worden. ‘s Avonds eten
we bij Gusztáv en Aniko. Daar brengt een bevriend jong echtpaar
een chocoladetaart met het getal 200 erop. Zij vragen de hartelijke
groeten en dank over te brengen aan de vrijwilligers in Nederland!
Maandag worden we door Gusztáv met de bus opgehaald om naar
Oekraïne te gaan. Het wordt een zeer indrukwekkende dag.
We beginnen in het Zigeunerdorp Nagydobrony, waar afgelopen
jaar de school afbrandde. In een ruimte van amper 6 bij 6 (we kunnen
er nét rechtop in staan), worden we verwelkomd door een
kleuterklasje, dat ons toezingt zodra de deur van het keetje open
gaat. Daarna gaan we in hetzelfde dorpje naar een weeshuis, waar
we ook gastvrij ontvangen worden. Daar mogen we mee eten.
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We zien veel lieve, lachende gezichten. Een meisje van rond 15
jaar komt met een tas vol zelfgemaakte sjaaltjes (geleerd via
YouTube!) en we mogen er allemaal eentje uitkiezen.
Daarna rijden we over wegen met vele kuilen naar het ergotherapeutisch revalidatiecentrum ‘Nefelejcs’. Dit schijnt in Oekraïne het
enige huis in zijn soort te zijn We worden er rondgeleid en men
vertelt ons de plannen voor de toekomst: stapsgewijs uitbreiden.
We ‘proeven’ hier, dat financiële ondersteuning zeer wenselijk is.
Juli - Onze Volkswagen Crafter - met bijna 300.000 km op de
teller - is hard aan vervanging toe. ‘Ons wagentje’ heeft 10 jaar
dienst gedaan en vele goederen vervoerd. Vorig jaar
stonden we voor de keuze te
stoppen met het ophalen van
hulpgoederen bij particulieren, scholen, ziekenhuizen
e.d. óf investeren in een
andere wagen. Het werd de
tweede optie: er kwam een
oproep in de nieuwsbrief
en er werden presentaties
gegeven. Zo kan met hulp
van particuliere sponsoren een Renault Master uit 2016, die ongeveer 40.000 km gereden heeft, worden aangeschaft. De auto heeft
een elektrische laadklep, waardoor het mogelijk is om grote
partijen, bedden en rolcontainers op te halen.
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Comité van Aanbeveling
Op de binnenkant van onze nieuwsbrieven en op de website
treft u altijd de namen aan van de bestuursleden en
het Comité van Aanbeveling.
In 2017 geeft een vijftal leden in goed overleg aan afscheid
te willen nemen van het comité.
Sommigen waren al bij de stichting betrokken vanaf de
oprichting in 1990. Natuurlijk hebben wij in de contacten
met hen, onze heel hartelijke dank uitgesproken voor hun
inzet voor de medemens in Oost-Europa.
Dankbaar zijn wij met de nieuwe leden:
dhr. drs. H.M.W. ter Heegde, burgemeester Gooise Meren,
dhr. D. van Heijst, business development manager,
dhr. E. van Oosten, directeur begeleiding- en coachingsbedrijf,
dhr. T. van Rijn, eigenaar Autobedrijf Van Rijn,
dhr. R. Schneider, directeur marketingbedrijf,
dhr. dr. M. Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA,
oud-burgemeester Bussum en Gouda.
Sindsdien belegt het bestuur jaarlijks een bijeenkomst
met het comité. Tijdens deze vergaderingen wordt het comité
door middel van presentaties, foto’s en gesprekken op de
hoogte gehouden van wat er binnen de stichting speelt.
We bespreken een aantal ‘problemen’, die we boven ons
hoofd voelen hangen en die het voortbestaan van onze
stichting in de toekomst wellicht in de weg staan,
We hebben het met elkaar over het feit dat
onze club van vrijwilligers krimpt en vergrijst.
Iedereen doet het uiteraard fantastisch, maar het zou erg
fijn zijn als we nieuwe en jonge vrijwilligers
kunnen begroeten.
Zo delen we onze moeilijkheden, krijgen we van elkaar de
nodige input en zoeken we samen naar mogelijke oplossingen.
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2019

Mei / augustus - Er wordt keihard gewerkt aan de renovatie van
een dokterspost in Roemenië. Voor deze opknapbeurt ontving onze
stichting eind 2018 een legaat van € 25.000,=. De gemeente
Glodeanu Sărat draagt ook een groot bedrag bij waarvan o.a. de
verwarming betaald wordt. Na de sloop van de oude gebouwtjes
worden er nieuwe leidingen aangelegd, de binnen- en de buitenmuren gestuukt, tegelvloeren gelegd en verwarmingselementen
opgehangen Dit alles gebeurt onder toeziend oog van onze
vertegenwoordiger Corina Cazacu en ons bestuurslid buitenlandzaken houdt de vinger aan de pols. In het transport van augustus
gaan o.a. wachtkamerstoelen, een onderzoektafel en vier rolstoelen
mee. Eind augustus is de oplevering en hoeven zieke kinderen,
bejaarden en hulpbehoevenden geen kilometers meer te lopen om
een dokter te consulteren.
September – Er komen een filmpje en enkele foto’s bij ons aan
waarop we een dolblij Roemeens gezin zien, dat ons vanuit een
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verlicht huisje toe zwaait. Wat is hier gaande? In december 2018
vroeg Corina onze hulp voor het gezin Pavel. Dit gezin leeft in zeer
armoedige omstandigheden. Ze wonen in een van leem opgetrokken
hutje zonder fundering, waar geen elektriciteit en geen stromend
water aanwezig is. Alle hulp voor de woonomstandigheden van dit
gezin zou welkom zijn.
Nadat we het gezin bij het eerstvolgende transport naar Roemenië
voorzien van kleding en schoeisel,
warme dekens, hand- en theedoeken etc. vatten we het plan op
om op kosten van de stichting
elektriciteit aan te laten leggen.
Helaas: het rapport van een
plaatselijke bouwkundig ingenieur
wijst uit dat het huisje hier niet
tegen bestand is.
Er wordt vijf maanden druk heen
en weer gebeld over de mogelijkheden toch elektriciteit aan te leggen. Telkens horen we, dat het
onmogelijk is dit op deze plek te
realiseren. We geven echter niet
op. Uiteindelijk wordt er buiten de
woning een ‘festivalpaddestoel’ geplaatst, waaraan met een snoer
een connectie gemaakt kan worden.
September - Het 200ste transport met hoofdsponsor Tjeerd van
Rijn krijgt een vervolg. Tjeerd en zijn kompaan Hendrik-Jan van
Loo waren afgelopen november zó onder de indruk van wat zij
meemaakten op weg naar en ook in Hongarije, dat zij opnieuw –
maar nu met twee enorme trucks – op weg wilden. Na een intensieve voorbereiding: een geslaagde zoektocht naar sponsoren voor
dit dubbeltransport, het rijklaar maken van beide trucks, het aanschrijven van diverse ambassades i.v.m. te betalen tol, etc. worden
de mannen met nóg een bevriende chauffeur Paul Wallenburg én
met een verslaggever van het blad Truckstar op 12 september
uitgezwaaid door familie, vrienden en bekenden. Beide auto’s zijn
op zaterdag 8 september op De Peppels met de vaste groep laders,
aangevuld met ongeveer 15 ‘gastladers’, tot de nok toe gevuld.
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In auto 1 zitten de goederen, die in Debrecen uitgeladen gaan
worden. De andere auto is gevuld met goederen voor de gemeentes
van Gusztáv. De af te leggen 1600 km worden nauwlettend door
het thuisfront gevolgd. Die dagen wordt onze Facebookpagina druk
bezocht. En zo leven er vele belangstellenden mee! Vrijdag de
13de wordt het een geluksdag voor de vrijwilligers in Tiszaderzs,
de gemeente van Gusztáv. Zij wachten het transport op en
verwelkomen Tjeerd, Paul, Hendrik-Jan en Bas met een groot
spandoek “THANK YOU STICTING KINDEREN IN NOOD”.
En terwijl de chauffeurs met allerlei lekkers verwend worden, gaat
het uitladen als een geoliede machine. De volgende ochtend wordt
de tweede auto in Debrecen, bij het depot van de Hungarian
Reformed Church Aid uitgeladen. Opnieuw worden de mannen
toegesproken en zij ontvangen een oorkonde voor hun geweldige
inzet. De Hongaarse pers en de burgemeester zijn hierbij aanwezig.
Op zondagmiddag wordt de terugreis aanvaard en op maandagavond komen deze kanjers weer behouden thuis.

Gusztáv, zeer in zijn nopjes over dit duotransport, stuurt ons een
week later de volgende reactie:
“Two days in heaven
In het leven van mensen zijn er gewone dagen, maar ook dagen
die sprankelen. Toen 2 MACK vrachtwagens met humanitaire hulp
van Kinderen in Nood naar Hongarije kwamen, waren die dagen
voor ons allemaal stralende feestdagen.
Het was fantastisch te ervaren hoe mijn vrijwilligers kwamen helpen
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Ik heb nog véél meer gekregen dan die twee fantastische vrachtwagens, nl. veel vertrouwen van mijn mensen!
We weten hoeveel werk er achter de vrachtwagens staat. Alle moeite,
tijd en geld kwamen voort uit de enorme liefde voor Kinderen in
Nood.
Onze woorden zijn niet genoeg om er iedereen mee te bedanken!
Onze liefde is niet groot genoeg om zoveel liefde en menselijkheid
terug te geven. Jullie (leiders, vrijwilligers, donateurs, vrachtwagenchauffeurs) zijn onze helden van medemenselijkheid; jullie
brachten ons hier in Hongarije twee dagen in de hemel!”
November – Het dubbeltransport krijgt óók een
vervolg. Over Gusztávs auto
waarmee hij drie maal per
maand met ‘onze’ goederen
naar Oekraïne v.v. reist om
daar de allerarmsten van
kleding e.d. te voorzien, hebben
de duo-transportchauffeurs
weinig goeds te melden.
Ze durven er nauwelijks in te
stappen; bang voor hun eigen en andermans veiligheid.
Tjeerd, eigenaar van autobedrijf Van Rijn zoekt en vindt hier een
oplossing voor. Met Hendrik-Jan en Paul Wallenburg maken ze een
occasion Mercedes-bus rijklaar en in overleg met ons kunnen we
deze bus gezamenlijk aan Gusztáv aanbieden. Een Bussumse Kerk
neemt de kosten van de inklaring op zich. Hendrik-Jan en zijn
partner Pascale Rietveld rijden de bus in het tweede weekend van
november naar Hongarije. Gusztáv is sprakeloos!!
September / december – We proberen met onze tijd mee te gaan.
Er wordt veel aandacht besteed aan de website en de Facebookpagina. We starten dit jaar twee crowdfundacties op: in september
voor 50 bedden voor het kinderoncologisch centrum in
Călăraşi/Roemenië en in december wordt actie gevoerd voor 700
zadenpakketten. Beide acties komen tot een goed einde.
De bedden worden in december in gebruik genomen en de zadenpakketten worden in het voorjaar van 2020 in Hongarije, Roemenië
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en Oekraïne door de groene vingers aldaar uitgepakt. En ook de
berichten op Facebook worden er steeds meer. Zo wordt de stichting
steeds bekender en krijgen we er steeds meer vrienden bij.
Het streven is om in 2020 nog meer volgers te hebben.
Op De Haven sluiten we het jaar op feestelijke én culinaire wijze
af met onze vrijwilligers en hun partners. Zanger Sjaak Ranzijn
treedt voor ons op. Hij zingt o.a. het vrijwilligerslied, dat het duo
“The Golden Oldies” in september voor ons schreef. Eric de Jong
bereidt een enorme pan erwtensoep. Er wordt gesmuld!!

Bedden voor Călăraşi

2020

Januari – In november 2017 ging een aantal bestuursleden met
Gusztáv op bezoek bij het ergotherapeutisch revalidatiecentrum
Nefelejcs in Vari, Oekraïne. Hier bleek onze hulp hard nodig.
Het gebouw is gedeeltelijk in gebruik en de tweede verdieping is
nog lang niet klaar. Om de therapie optimaal te laten verlopen
zouden de kinderen eigenlijk intern moet kunnen verblijven. Door
een tweede verdieping in gebruik te nemen en daar slaapkamers
te realiseren, kunnen de kinderen veel beter geholpen worden.
Afgelopen zomer heeft Gusztáv dit centrum weer onder onze aandacht gebracht en er is inmiddels begonnen met de verbouwing,
dankzij een erfenis. Van dat bedrag worden elektriciteit, plafonds,
goede vloeren en verwarming gerealiseerd. Een andere stichting
zorgt voor de lift zodat de tweede verdieping goed bereikbaar is
met rolstoelen. We worden goed op de hoogte gehouden van de
vorderingen.
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Februari – We zijn druk…niet alleen met voorbereidingen voor
komende transporten, maar ook met plannen ten aanzien van de
sociale media en met de vraag hoe we ons vrijwilligersbestand
kunnen uitbreiden. Behalve deze zaken denken we binnen het
bestuur hard na over de toekomst van de stichting: hoe zorgen we
ervoor dat we deze straks aan de volgende generatie kunnen overdragen? We spreken hierover met onze vrijwilligers en met onze
leden van het Comité van Aanbeveling. We krijgen veel positieve
feedback en hiermee gaan we druk aan de slag.
Maart – Maar dan is daar ineens een pandemie… het Coronavirus…
en moeten we omschakelen en verder gaan in een héél andere
versnelling:
• géén open dag in het kader van NL-DOET op 14 maart,
• we moeten De Haven in eerste instantie tot 6 april, maar vervolgens tot 1 juni sluiten,
• het geplande transport, dat we als proef op een zaterdag (4
april) zouden doen, kan niet doorgaan,
• op welke wijze houden we contact met onze trouwe groep
vrijwilligers nu we ze zo’n tijd niet zullen zien?
• het bestuur vergadert via Skype,
• het is nog maar de vraag of het geplande jubileumfeest op 5
september kan doorgaan of dat we dit - net als de Olympische
Spelen - een jaar moeten uitstellen.
Het zijn onwerkelijke tijden, waarbij bovengenoemde punten in het
niet vallen als we lezen en horen hoe de toestand in de ziekenhuizen
is en als we soms aan den lijve ervaren, dat we dierbaren moeten
missen.
Onze zorg gaat natuurlijk ook naar de landen en naar de mensen
waarmee we al die 30 jaren in contact zijn. Hoe komen zij door
deze nare tijd heen nu zij langer moeten wachten op de hulpgoederen, die wij hier al hebben klaarstaan?
Eind maart krijgen we van Gusztáv een noodkreet betreffende de
situatie in Oekraïne: in de ziekenhuizen daar zijn geen beschermende middelen tegen het virus. Gelukkig kunnen we een financiële
toezegging doen, waarmee men in Hongarije mondkapjes,
beschermende kleding, desinfecterende middelen e.d. kan kopen.
We mogen hopen, dat de wereld er op het moment dat dit jubileumboek verschijnt weer wat positiever voor iedereen uitziet en dat
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we als stichting Kinderen in Nood weer met volle kracht vooruit
kunnen: op naar een nieuw jubileumjaar!
Grote dank aan de vrijwilligers
Zonder de toegewijde en belangeloze inzet van onze vrijwilligers
kan de stichting zijn werk niet doen.
Zij zijn ons “goud”. Ze verzamelen goederen, sorteren, repareren
en laden; kortom ze verrichten een enorme hoeveelheid werk.
Om een beeld te geven van de omvang van de klus die ze doen,
lees onderstaand verhaal, waarin wij de reis van een jas volgen
naar een nieuwe eigenaar.
De reis van de jas
(Jas staat voor elk ons aangeboden artikel.)
In het volgende verhaal is Jas een meisjesjas en wordt dus aangeduid met zij. In het getal tussen haakjes is zichtbaar gemaakt
hoe vaak de jas door de handen van onze vrijwilligers gaat.
Het begint met een telefoontje. We kunnen goederen komen
ophalen. We geven naam, adres en soort goederen door aan de
ophaalploeg. In deze melding zit dus Jas. Op donderdag gaat de
ophaalploeg naar het aangegeven adres en haalt Jas op (1), doet
haar in het vrachtwagentje en laadt haar uit op De Peppels (2).
Donderdagmiddag wordt Jas naar beneden getransporteerd (3) in
de opslagvoorraad. Vanuit deze voorraad komt Jas in een rolcontainer terecht (4), waarna deze naar de sorteertafel gaat.
Door de sorteerders wordt Jas uit de rolcontainer gehaald (5)
gecontroleerd en in de juiste doos gestopt (6). Als de doos vol is,
wordt deze bij de juiste stapel neergezet (7).
Op de dag dat we een vrachtwagen gaan laden, wordt de doos met
Jas erin op een kar geladen (8) en middels het “hondje” naar
boven getransporteerd. Daar aangekomen wordt de Jasdoos in de
vrachtwagen gezet (9) en door een vrijwilliger voor in de wagen
gebracht (10) waarna de laders de doos op de goede plek neerzetten (11). We hebben Jas nu inmiddels 11 keer in handen gehad
en nog steeds is ze in Nederland. Maar het begint er nu wel op te
lijken, want Jas gaat op reis en wel op een lange.
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Jas vertrekt op donderdagmiddag en komt op zaterdagochtend aan
in Tiszaderzs in Hongarije, een reis van ongeveer 1550 kilometer.
Jasdoos wordt voor uit de vrachtwagen gehaald en aan het eind
weer neergezet (12), vandaar wordt ze naar de opslag gebracht
(13). Over Jasdoos is afgesproken, dat ze vervoerd zal worden naar
een kindertehuis in Oekraïne. Jasdoos wordt dus uit de opslag
gehaald (14) en in de auto gezet die haar daarheen zal vervoeren.
Bij het kindertehuis wordt Jasdoos uitgeladen (15) en geopend, Jas
komt eruit en er wordt gekeken voor wie Jas geschikt is.
Daarna wordt Jas overgedragen aan de nieuwe eigenaar (16), die
er hopelijk lang gebruik van zal maken.
En bedenk dan, dat er miljoenen items door ons verstuurd zijn in
de afgelopen 30 jaar. Al deze goederen zijn één soms wel 16 keer
door de handen van de vrijwilligers gegaan. Een gigantische klus.

We kunnen dan ook niets anders zeggen, dan:

VRIJWILLIGERS
BEDANKT!!!
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In vogelvlucht
sinds 1990 gerealiseerd
(dit is slechts een gedeelte)

1990
1991

1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004

Het eerste transport ten behoeve van een weeshuis voor
300 kinderen in Buzău.
Een in Bussum gehouden voedselactie met als motto
'Stuur de paashaas naar Roemenië' leverde 2,5 ton voedsel
op. Plaatsing van een hydrofoorinstallatie en douches in
een weeshuis in Buzău. Gala-avond in 't Spant in Bussum.
Sanitair geïnstalleerd in Lom-school in Râmnicu Sărat.
Vrijwilligers Hetty en Joy vertrekken voor een periode van
zes maanden naar het weeshuis in Buzău, maar moeten
door ziekte eerder terugkeren.
Vervanging van deuren en kozijnen in het weeshuis in
Râmnicu Sărat.
Beleidsplan opgesteld. Inventarisatie nieuwe projecten.
Actie 'Gezinnen voor gezinnen'.
Borduurmateriaal voor aardige Roemeense dame die
kinderen les wil geven.
De president van Roemenië, de heer Emil Constantinescu,
wordt erevoorzitter van onze stichting.
Aankoop P.A.V.E.L.-huis, dat president van Roemenië
E. Constantinescu opende.
Inzamelactie voor Kosovo in samenwerking met de
gemeente Bussum en het Rode Kruis.
Actie voor een sanitaire ruimte in Valea Plopului in samenwerking met Wilde Ganzen.
De Gooische School helpt bij het inladen van de door hen
gevulde dozen.
Actie voor verwarming bij CITO, de instelling voor gehandicapte jongeren in Râmnicu Sărat.
Verwarming aangelegd in bejaardenhuis Aldeni. Aankoop
van een kantoor in Buzău voor onze Roemeense vertegenwoordiger. Actie voor bruidskleding ten behoeve van
verhuur in Oekraïne. Actie 'Water voor de kerst'.
Bouwkundige aanpassingen in het Dr. Victor Gomoiu
kinderziekenhuis in Boekarest. Vernieuwen van het dak
van Aldeni. Vernieuwen van de wasserij, de was- en badruimte van het bejaardenhuis in Râmnicu Sărat.
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2005

2006
2007
2008

2009
2010
2011
2012

2013
2014

2015
2016
2017
2018

2019

2020

Actie voor slachtoffers van de tsunami in Sri Lanka.
Vernieuwen daken, verwarming, keuken, slaapvertrekken
en sanitair van het internaat bij de dorpsschool in Bisoca.
Vernieuwen van de keuken van het bejaardenhuis in
Râmnicu Sărat.
Bouw van twee kleine huizen in Berca voor de opvang van
jonge vrouwen.
Bouw van een huisje in Vipereşti voor een dakloze moeder
met zoon. In dit jaar is een record aantal transporten - 16
vrachtwagens - verzorgd.
Actie voor een tweedehands ambulance voor het Sfantul
Sava ziekenhuis in Buzău.
Hulpactie voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti.
Actie voor een keuken en bejaardenopvang in Berca.
Inrichting van Centrum nummer 7, een tehuis voor gehandicapten in Râmnicu Sărat.
Vernieuwen dak van het schoolgebouw in Bisoca. Renovatie
wasserij in het tehuis voor zwaar geestelijk en lichamelijk
gehandicapte jongeren in de Roemeense plaats Stâlpu.
Inrichting keuken in het tehuis in de Roemeense plaats
Stâlpu.
Installatie van een elektrische traplift in een kinderziekenhuis in de Roemeense stad Cluj-Napoca. Verkoop P.A.V.E.L.huis.
Renovatie sociaal centrum in Tiszaszentimre (Hongarije) en
vondst tijdcapsule.
Organisatie van een kinderkamp na een enorme hagelstorm in Oekraïne.
In Merei (Roemenië) ondersteunen we een priester, die een
sociaal centrum opzet voor o.a. de opvang voor daklozen.
1000 gezinnen ontvangen een zadenpakket.
Ter gelegenheid van de inauguratie van onze nieuwe
vertegenwoordiger wordt in juni een kinderfeest georganiseerd. Ook in Hongarije komt een kinderfeest; dit keer
i.v.m. ons 200ste transport.
Renovatie en inrichting van een dokterspost in Roemenië.
Nieuw fornuis voor CITO. Dubbeltransport. Zadenactie
Mercy Seeds.
Verbouw 1e verdieping ergotherapeutisch centrum in
Nefelejcs (Oekraïne).
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In memoriam
Helaas hebben we de afgelopen 5 jaren afscheid moeten
nemen van een aantal vrijwilligers:
Joop Berends, chauffeur op onze vrachtwagen, maar ook vaak
op de Haven aan het werk; soms meer dan 20 uur per week.
Jan de Boer heeft jarenlang bananendozen opgehaald bij de
winkeliers in Bussum. Daardoor bespaarde hij de stichting veel
geld.
Frans van Breemen. Wat hij niet maken kon, bestond gewoon
niet. Vooral op elektronisch gebied was hij briljant, maar hij
keerde zijn hand ook niet om voor het repareren van ritsen.
Cees de Bruijn was jarenlang met veel plezier het “ontvangstcomité” op de Haven. Hij deed dat altijd met veel humor.
Mies Disse, erelid van de stichting. Zij heeft bijna twintig jaar
lang met veel plezier de notulen (m.b.v. steno) van de stichting
verzorgd.
Gerard van Riel was onze computerman. Hij was overduidelijk
en met veel humor op De Haven aanwezig.
Jan Roskam was jarenlang penningmeester van onze stichting.
Dat deed hij - samen met zijn vrouw Aaf – met hart en ziel.
Na zijn aftreden in 2013 is hij benoemd tot erelid.
Theo Splinter was vrijwilliger van het eerste uur. Hij wist alles
van de stichting; heeft tot aan zijn overlijden alles van de stichting
meegemaakt.
Wij missen hen.
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Ten slotte
Als langstzittend bestuurslid kan ik (Eric de Jong) mijzelf
een goed beeld vormen van de Stichting door de jaren heen.
Wat ooit begon als aan ‘wild initiatief’ is na decennia uitgegroeid tot een stichting van internationaal formaat.
In 30 jaar is de leest waarop de stichting gestoeld is nog steeds
dezelfde. Wat wel veranderde was de bestuurssamenstelling en de
komst van nieuwe gezichten op De Haven. Wat ook anders geworden is, is de wijze van communiceren. Naast onze zeer verzorgde
nieuwsbrief zijn er een actuele website, Facebook, Linkedin pagina
en denken we inmiddels na over Instagram. Vanuit een actief
Comité van Aanbeveling krijgen we zeer bruikbare adviezen
over het gebruik van social media, huisvesting, logistiek en medewerkersaanwas. Deze advisering is zeer welkom en verbetert de
organisatie.
In de afgelopen 30 jaar is Kinderen in Nood een sterk merk
geworden. Onze slogan “Beter 1% hulp dan 100% medelijden”,
bedacht door de grondleggers Joop en Annie Heerschop, is nog
steeds actueel.
Bij de stichting werken uitsluitend vrijwilligers die vanuit hun eigen
levenservaring of overtuiging iets over hebben voor een ander.
Het mooie aan dit werk is dat de mensen in Nederland, de mensen
in de andere landen niet kennen (en mogelijk nooit zullen ontmoeten)
en toch zetten zij zich voor hen in.
Het sterke van onze stichting is dat niemand elkaar aanspreekt op
zijn of haar inzet; iedereen levert wat hij of zij wil en kan bijdragen.
Mede hierdoor blijft de sfeer goed en denken we uiteindelijk alleen
aan het resultaat, wetende dat we vandaag of morgen weer een
paar kinderen en hulpbehoevenden blij zullen maken.
Vaak krijg ik de vragen als: hoelang blijft hulp nog nodig, draagt
de EU niet bij en stopt het dan nooit een keer? Inmiddels ben ik al
zo’n 40 keer op project- en inspectiereis geweest en kan ik zien
dat onze goederen goed ingezet worden, maar óók dat onze hulp
nog steeds keihard nodig is. Jongeren en vitale mensen weten zich
in de landen waar wij komen steeds beter te redden, maar de
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zwakkeren, hulpbehoevenden, armen, gehandicapten en ouderen
hebben het er vandaag de dag nog steeds zeer slecht. Jammer
genoeg zie ik dit op korte termijn ook niet verbeteren. De tegenstelling tussen arm en rijk is bij kwetsbare groepen het meest
waarneembaar.
Daarnaast schuiven we met onze hulpverlening steeds verder op
naar andere landen en komt er steeds meer vraag uit Oekraïne en
nu ook uit Servië. Het gaat hier om hele basale dingen: warme
kleding, goed schoeisel, schoolmeubeltjes, rolstoelen en fietsen, e.d.
Ik doe dit werk heel graag en ben persoonlijk in de stellige overtuiging dat indien iedereen één maal in zijn leven de geur en smaak
van armoede geproefd heeft, er geen oorlogen meer zouden zijn.
Want het zien lijden van kinderen en volwassenen heeft voor mij
een onuitwisbare indruk gemaakt waardoor ik levenslang bij
Kinderen in Nood betrokken wil blijven.
Ik hoop stellig dat wij ons werk voort mogen zetten en dat wij op
korte termijn nieuwe betrokken vrijwilligers mogen begroeten die
niet alleen hun handen uit de mouwen willen steken, maar ook
bestuurlijk enkele taken willen vervullen.

Bestuursleden anno 2020, van links naar rechts
Johan Spaans, Anjo van ’t Hof, Eric de Jong, Jurjen Hagen, Nijs Brouwer.
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Het primaire doel van de stichting is het ondersteunen
van kinderen die zich in een noodsituatie bevinden.
Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de primaire ondersteuning
van kansarme kinderen in gezinnen, die zich in een noodsituatie
bevinden, zodat zij een volgende stap in hun leven kunnen zetten.
Hierbij ligt de focus op Oost-Europa. Er werken alleen maar
vrijwilligers voor de stichting, zodat alle ontvangen donaties direct
gaan naar hen, die dit het hardst nodig hebben.

Redactie Jubileumuitgave
Auteur / editor
Vormgeving
Drukkerij
Website

Jurjen Hagen, Anjo van ’t Hof,
Eric de Jong
Marleen Sonck, info@typtextra.nl
Ron Meijer, info@starttofinish.nl
Mailstreet, Deventer
www.kindereninnood.nl
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Wilt u ons steunen, zodat wij ons werk kunnen blijven doen?
U kunt uw giften overmaken naar:
NL49 RABO 0383 7742 41 of NL73 INGB 0006 2178 61
t.n.v. Stichting Kinderen in Nood, Bussum
De stichting is ANBI gecertificeerd, waardoor uw gift aftrekbaar is.
Wilt u contact met ons? De stichting is te bereiken op:
Info@kindereninnood.nl of telefonisch: 06-42917292 of 06-42915809
ANB Instelling nummer 0079.61.121 - KvK nummer 41194013.
Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt aan onze website.
Er komt een geheel nieuwe opzet, waardoor hij voorlopig niet actueel is.
Voor het laatste nieuws verwijzen wij dan ook graag naar onze Facebookpagina.
Inzameladres
De Peppels 47, Bussum
Iedere donderdag en vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur geopend.
Tel.: 06-42917292 / 06-42915809
Secretariaat
Stationsweg 42, 1404 AP Bussum
Tekstcorrectie
e-mail: info@typtextra.nl
Website en contact
www.kindereninnood.nl
https://www.facebook.com/StichtingKinderenInNood/?fref=ts

