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Van de voorzitter
In memoriam
Op woensdag 23 januari overleed onze vrijwilliger Theo Splinter in zijn
slaap in het ziekenhuis, waar hij was opgenomen. Hij werd 89 jaar. 
Hij was sinds de oprichting zeer nauw betrokken bij de stichting. 
Hoewel het lopen en vooral zijn gezichtsvermogen hem steeds meer 
parten speelden, heeft hij tot laatst op De Haven vrijwilligerswerk 
gedaan. Rond het 25-jarig bestaan mocht ik hem bevragen over de 
geschiedenis van de stichting. Hij vertelde o.a. dat hij de allereerste keer
mee geweest is naar Roemenië, dat de omstandigheden daar zó vreselijk
waren, dat hij daar niet tegen kon en ter plaatse besloot om nooit meer
mee te gaan. 
Vrijdag voor zijn overlijden was hij nog op De Haven. 
We hadden in de theepauze een blik rumbonen op tafel staan. Theo zat
er met smaak vijf op te smikkelen. Hij had daar zelf de meeste pret om:
“Ik hoef toch niet te rijden.”Theo zal in gedachten altijd deel blijven uit-
maken van de stichting. We wensen de familie veel sterkte.

Kerstactie 2018
De opbrengst van de Kerstactie voor de zaden en het “huis” van de 
familie Pavel heeft voldoende opgebracht om de kosten van de zaden-
actie te dekken. We hebben daarom besloten om de zaden aan te schaffen
en te versturen. Bij ons bezoek aan Roemenië in mei 2019 gaan we 
onderzoeken en overleggen, hoe we de familie Pavel verder kunnen steunen
met hun woonomstandigheden. Iedereen die heeft bijgedragen aan de
Kerstactie: Heel hartelijk dank voor uw donaties.

Preek van de Leek
Op zondag 27 januari hield de burgemeester van Gooise Meren, tevens lid
van ons Comité van Aanbeveling, in de Bussumse Remonstranten-kerk
de “Preek van de Leek”, ook wel Koningspreek genoemd. 
Het thema van zijn preek was Esperanza, ofwel Hoop.
Het is gewoonte dat de lekenprediker de opbrengst van de collecte mag
toewijzen aan een goed doel. Ik was zeer vereerd te horen, dat de 
burgemeester de opbrengst aan onze stichting had toebedacht. 
De opbrengst bedroeg € 477,95, waarmee wij heel blij zijn.

Schoenendoosactie
De opbrengst van de schoenendoosactie van de Brandsmaschool eind
vorig jaar was ook deze keer weer bestemd voor Stichting Kinderen 
in Nood. De secretaris en ik hebben aan alle groepen van de school 
voorlichting gegeven over het werk van de stichting. Dat is wel even 
zweten: een verhaal vertellen over ons werk aan de jongste kleuters tot
en met de 8ste groepers. Eind november hebben we 205 welgevulde
dozen mogen ophalen. Een geweldig resultaat, waar we erg blij mee
waren. Inmiddels zijn de dozen met het transport van december naar
Roemenië verstuurd. Hierbij bedank ik kinderen, ouders en leerkrachten
van de Brandsmaschool voor hun inzet en giften.



Reclame op de vrachtwagen
Kort na het 200ste transport is onze nieuwe vrachtwagen voorzien van
reclame-uitingen. De wagen ziet er erg fraai uit. Het is overduidelijk
waarvoor gereden wordt. Ook onze sponsors hebben een mooi, opval-
lend plekje gekregen. Wij zijn er zeer verguld mee.

Bus voor Gusztáv Fodor 
Tijdens ons bezoek naar aanleiding van het 200ste transport zijn we 
– met Gusztáv - ook in Oekraïne geweest. Omdat dit land niet tot de
Schengenlanden behoort, hebben we aan de grens gezien hoe moeilijk
het is om dit land binnen te komen. Er stond een lange rij auto’s. 
De bus die vooraan stond, moest uitgeladen worden en alle auto’s die
hierachter stonden, moesten hierop wachten.
Gusztáv Fodor brengt - namens ons - goederen vanuit Hongarije naar
Oekraïne. Als we dit vervoer zelf zouden doen, lopen we de kans, dat
de vrachtwagen leeggemaakt moet worden. 
Tweedehands-kleding zou in quarantaine moeten. Kortom: een hele
hoop gedoe. Met het paspoort dat Gusztáv heeft, kan hij veel makkelijker
zonder al te veel ongemakken de grens over.

Om in het gebied waar hij komt meer steun te kunnen geven, hebben
we hem financieel geholpen bij de aanschaf van een behoorlijke 
bestelbus. Hiermee kan hij nu regelmatig vanuit zijn eigen woonplaats
naar Oekraïne om goederen af te leveren. 

NL-doet
Elk jaar is de actie “NL-doet” weer flink in het nieuws. Hierbij wordt aan
mensen gevraagd om een dag vrijwilligerswerk te komen doen. Dit jaar
was deze actie op 15 en 16 maart; een belangrijk evenement. 
Zó belangrijk zelfs, dat leden van het Koninklijk Huis deze dagen hun
handen óók uit de mouwen steken en zo ergens in het land een organi-
satie steunen. Op deze wijze willen zij aangeven vrijwilligerswerk heel
belangrijk te vinden. De media springen daar graag bovenop om erover
te berichten. Toen ik in februari de aankondiging van NL-doet op tv voor-
bij zag komen, realiseerde ik me, dat er bij onze stichting vrijwilligers
zijn, die niet één keer per jaar, maar een of twee keer per WEEK 
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vrijwilligerswerk doen. En er zijn er die nóg vaker komen. Zij halen 
weliswaar niet de krant, maar zijn voor ons meer onmisbaar dan mensen
die eens per jaar een dag meedraaien in NL-doet. Deze gedachte maakte
me trots en dankbaar. Trots en dankbaar op de vrijwilligers van de stichting,
die geheel belangeloos hun tijd en energie geven om mensen te helpen,
die in een moeilijke situatie verkeren.

Nieuws vanuit De Haven
Waar zoveel mensen wekelijks, soms zelfs dagelijks bijeenkomen, is er
altijd wel iets te beleven en hebben we iets om elkaar te vertellen. 
Dat zijn soms verdrietige zaken, maar gelukkig kunnen we wel stellen,
dat het op onze thuishaven vaak heel gezellig is en dat we – behalve
hard werken - vaak plezier hebben met elkaar. We delen e.e.a. graag
met onze Nieuwsbrieflezers. 

• In november werden we opgeschrikt door het bericht van de 
plotselinge ziekenhuisopname van bestuurslid - verantwoordelijk voor
opslag en vervoer - Nijs Brouwer. Op advies van de artsen nam Nijs
enkele weken rust en zodoende herstelde hij vrij snel. Het transport
op 22 november maakte hij niet mee, maar dit werd heel goed en ver-
trouwd overgenomen door onze andere vrijwilligers (wat zijn we blij
met jullie!) Bij het transport op 13 december kon Nijs de leiding weer
nemen. Daar zijn we allemaal heel dankbaar voor.

① ②

④③



• Het is de laatste jaren de gewoonte, dat we rond Kerst en Oud en
Nieuw bijeenkomen om elkaar onder het genot van een hapje en een
drankje te spreken, te bedanken en het goede voor het nieuwejaar te
wensen. Dit jaar deden we dit op 21 december. Voorzitter Jurjen Hagen
toonde wat beelden van het afgelopen jaar, waarbij het 200ste trans-
port en het lintje dat Anita Kok mocht ontvangen, vanzelfsprekend de
hoogtepunten waren. Iedereen ging naar huis met een mooie kerst-
kaart en een heerlijk kerststolletje. (foto ① en ②)

• Tjeerd van Rijn en Hendrik-Jan van Loo – sponsor en chauffeurs van
het 200ste transport – brachten een schitterende fotocollage van hun
reis naar Hongarije. De collage hangt in De Haven; een mooi aandenken,
waar we heel blij mee zijn. (foto ③)

• In december brachten een oudere dame met haar twee kleindochters
vanuit Maarssen een bezoek aan De Haven. Een van de kleindochters
vertelde: “Oma houdt erg van naaien op de naaimachine en zij is graag
bezig. Nu heeft ze van fleecestof - in allerlei kleurtjes - kindervestjes
gemaakt. Ze schenkt ze graag aan een goed doel.”
Via de website van Kinderen in Nood kwamen ze achter ons adres. We
hebben de meer dan 75 vestjes in grote dank aanvaard en 
deze zijn met het transport van januari meegegaan naar Hongarije.
(foto ④)

• Steeds meer particulieren en bedrijven weten ons te vinden en 
zodoende komen wij aan allerhande spullen. Onze naam KINDEREN in
Nood wil niet zeggen, dat wij slechts bezig zijn voor kinderen. 
Wij helpen ook graag volwassenen in hun eerste levensbehoeften. 
We zijn daarom ook blij met hulpgoederen voor oudere groepen.
Veelal blijft het niet alleen bij het inzamelen van goederen betreffende
de eerste levensbehoeften. Bruikbaar witgoed, meubilair, bedden, 
rollators, rolstoelen e.d. kunnen wij ook mee op transport sturen.

• Het 200ste transport zit nog vers in onze herinnering, maar de beelden
worden weer helemaal levend als we de film hierover terugzien, die de
heer Vonk voor de stichting gemaakt heeft. Op 24 januari hadden onze
aanwezige vrijwilligers de première van deze film. We zullen deze vaker
aan belangstellenden tonen en hiermee de stichting promoten. 
Wim Vonk, nogmaals onze hartelijke dank.

• Wat fijn, dat we na 9 maanden van ziek zijn en herstel, Mia van Riel
weer in onze gelederen terug hebben.

• En ook oud-voorzitter Joop Heerschop zien we weer regelmatig als 
vrijwilliger op De Haven terug. Hij heeft het plekkie van zijn zwager
Theo ingenomen.
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Comité van Aanbeveling
Ook de Stichting Kinderen in Nood heeft zijn club van wijze mensen. 
Met een deftig woord noemen we ze: het Comité van Aanbeveling. 

Op de eerste pagina van dit boekje kunt u lezen wie zich vanuit het CvA
inzet voor de stichting. 
Op dit moment bestaat ons comité alleen nog uit heren; mannen die hun
sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven of op maatschappelijk- of
overheidsgebied. Uiteraard zouden wij het leuk vinden om deze groep
uit te breiden met een of meer dames. 

Onze CvA-leden geven vaak leiding aan bedrijven of overheidsinstellingen
en zij hebben ruime ervaring op het gebied van leidinggeven en 
organisatieontwikkeling. Juist de diversiteit en verschil van achtergrond
maakt het voor onze stichting interessant om hen te betrekken bij de
ontwikkeling van de stichting. Jaarlijks organiseren wij - als bestuur -
met hen een avond waarbij wij advies en feedback vragen op onze 
plannen. Zo bespraken wij vorig jaar de noodzaak van het vernieuwen
van het vrachtwagentje en het aangaan van een nieuwe verplichting ten
aanzien van onze huurovereenkomst. 
Veel adviezen hebben we kunnen gebruiken en omgezet in resultaat.

Begin april 2019 zullen wij elkaar weer ontmoeten in het mooie 
onderkomen van United Talent in Naarden; een inspirerende omgeving
binnen het mooie Arsenaal waar doorgaans bedrijfstrainingen en coach-
ing sessies plaatsvinden. 

Deze keer zullen wij advies vragen over actuele zaken zoals ‘crowdfunding’
en ‘Social Media’. Wij zijn steeds actiever op Facebook, op internet en
we zijn aan het experimenteren op Linked In. Maar zijn dat wel de juiste
kanalen en doen we het wel op een manier waar onze doelgroep op zit
te wachten? Is het beter om Instagram te gebruiken om ook de jongere
generatie te betrekken? Wij weten het niet, maar we zijn er zeker van
dat, na ons overleg en na het delen van de beelden over hoe bedrijven
de consument benaderen, wij wellicht een betere visie op onze vragen
zullen hebben. We kijken ernaar uit om deze avond in brede dialoog aan
te gaan. Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief informeren over onze
(gewijzigde) strategie.



In gesprek met poppenmoeder 

Erica Leenman 
In de nieuwsbrief van december 2018 gingen wij op zoek naar poppen-
moeders: vrijwilligers die het leuk vinden om - met door ons geleverd
materiaal - een pop aan te kleden. Erica Leenman kleedt al een aantal
jaren voor de stichting poppen aan, die we krijgen om op te sturen naar
de kinderen in Hongarije, Oekraïne of Roemenië.

Afgelopen maand kwam Erica naar De Haven en ze had direct de 
aandacht van alle dames, die daar kleding aan het uitzoeken waren. 
Vanwaar deze belangstelling? Erica kwam met een beeldschoon poppen-
bedje met daarin een schattig aangekleed popje. 
Het lag op een zacht matrasje en een kussentje, daarover heen een
sloopje, lakentjes en dekentjes. Het popje, dat Erica de vorige maand
bijna naakt meenam vanaf De Haven, droeg nu een hemdje, had een
mutsje op, een truitje en sokjes aan. Welk kind wil hier nu niet dolgraag
mee spelen?

We willen deze voor de stichting actieve dame graag wat nader leren
kennen en daarom gingen we – bij Erica en Fred (óók vrijwilliger bij de
stichting) thuis - met haar in gesprek.
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Het werd een heel gezellig uurtje, want naast Fred blijkt óók Erica een
gezellige prater. Eenmaal ‘los’ vertelt ze over wat haar bezig gehouden
heeft in de 74 jaren, waarvan ze er nu al ruim 50 jaar samen is met
Fred. Erica werd in Naarden geboren, ging daar naar de Rehoboth 
lagere school en vervolgens naar de Godelinde-mulo. Eigenlijk had ze
liever naar de huishoudschool gegaan, want de ‘doe’ vakken lagen
haar meer dan de kennisvakken. Ze was eigenlijk nét als haar vader:
lekker buiten - en vooral praktisch – bezig zijn. Het was dan ook niet
vreemd, dat ze na de mulo een baantje kreeg als autodoorsmeerster. 

Na dit drie jaar gedaan te hebben, werd ze aangenomen in een 
bloemenzaak en specialiseerde zij zich als bloembindster. Na haar 
huwelijk met Fred vestigden zij zich op de Botweg in Bussum en daar
werden hun twee zoons geboren. Er kwam tijd voor allerhande 
hobby’s. Erica heeft zogezegd ‘gouden handen’, heel leuke ideeën en
ze beschikt over een grote hoeveelheid geduld. 
Hiervan zijn de bewijzen in huis aanwezig; natuurfotografie, de fijne
Hindelooper schilderkunst, glasgraveren zijn hobby’s die zij duidelijk
onder de knie heeft. Naast deze kunstzinnige uitingen heeft ze altijd
genaaid, gebreid en gehaakt en bleef er ook altijd tijd voor de bloemen
en de planten.
Nu nóg staan haar handen nooit stil en is zij te vinden op haar 
‘atelier’, op de moestuin of als mantelzorgster bij haar moeder en een
oudere buurvrouw. Wat een práchtmens!

En van haar naai- en breitalent mogen wij als stichting mee profiteren.
Toen zij een aantal jaren geleden eens op De Haven kwam, gaf zij zich
op als poppenaankleedmoeder en sindsdien weet Francine – onze 
vrijwilligster in de speelgoedhoek – wat Erica hiervoor nodig heeft: 

Francine bewaart van de spullen, die op De Haven aangeboden worden,
de mooiste lapjes, bolletjes wol, bandjes, strikjes en kantjes en daar-
mee gaat Erica dan aan de gang. Wanneer de pop helemaal naar de
zin van Erica aangekleed is, mag deze weer terug naar Francine en die
zorgt er dan voor, dat de pop vervoersklaar gemaakt wordt en zo mee
op transport mag. Wat zouden we graag ook de volgende stap zien –
als een kind in Hongarije, Oekraïne of Roemenië de nieuwe moeder
van zo’n pop wordt. 

Soms is het zo, dat Erica zelf met moeite afscheid neemt van de pop:
“dat negerpopje vond ik zelf zóóó schattig! Dát had ik wel willen houden,
maar ik weet ook dat ik er een kind heel veel plezier mee doe.”

Thuis praten Erica en Fred graag en veel over de stichting. 
Aan alles merken we, dat de stichting hen raakt en dat zij met veel
liefde en zorg betrokken zijn en blijven. We kunnen met recht 
zeggen, dat we ontzettend blij met dit vrijwilligersechtpaar zijn.
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De Trappenberg verhuist…
Wij worden vaak gebeld
met de vraag of we 
goederen willen komen 
ophalen. Soms gaat het om
een aantal zakken of dozen
of b.v. om een éénpesoons-
bed, maar soms worden we
enorm verrast. Zo ook die
ene keer.

Er komt een telefoontje 
binnen of we een aantal
driewielfietsen voor kinde-
ren willen hebben, want de
Mytylschool in Huizen gaat
verhuizen naar Hilversum. 

Er is daar minder ruimte en er
moet dus opgeruimd worden.

Dat willen we natuurlijk graag. De ophaalploeg gaat naar het aangegeven
adres. Buiten staat een container vol spullen met o.a. schoolmeubilair
voor gehandicapte kinderen. Na overleg met de conciërge wordt al het
bruikbare spul uit deze container gehaald en meegenomen. 

De conciërge is daar erg blij mee, omdat hij ‘weggooien’ zonde vindt van
het nog uitstekende materiaal. Kort daarop worden we wéér gebeld 
(nu door een medewerker van het revalidatiecentrum) of we nog meer
spullen kunnen gebruiken. Natuurlijk komen we graag langs om te kijken
en vervolgens mee te nemen wat voor ons bruikbaar is.
Al met al wordt er acht keer heen en weer gereden en telkens komt men
terug met ons vrachtwagentje vol met prachtige spullen. 

De kers op de taart was de laatste keer: de school was helemaal leeg;
er hingen alleen nog zes digitale schoolborden, die we mochten meene-
men als we ze zelf van de muur afhaalden. Natuurlijk: “geen probleem,
doen we graag”.
Vanuit Roemenië en Hongarije vraagt men ons nog wel eens naar school-
borden, maar die krijgen we nauwelijks aangeboden. Vandaar ook onze
blijdschap. De helft van de borden is naar Hongarije gegaan, de andere
helft heeft een bestemming gekregen in Roemenië.
Wij bedanken de conciërges van het revalidatiecentrum en van de 
mytylschool, dat ze aan ons gedacht hebben. 

Wij zullen zorgen, dat alle goederen een prima bestemming krijgen.
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Transporten
Het 200ste transport op 8 november jl. was nog maar amper achter
de rug of De Haven stroomde weer vol met allerlei goederen en ma-
terialen, die na een schoonmaakbeurt of een kleine reparatie zó weer
op transport konden naar Hongarije of Roemenië. Dank aan iedereen,
die aan onze stichting denkt en daarmee de gezinnen en tehuizen in
het Oostblok steunt. 

Het is altijd een hele klus om de transporten goed te laten verlopen.
Denk b.v. aan het goed verpakken van de spullen, de naamgeving op
de zakken, dozen e.d., het opmaken van een laadlijst, de zorg dat de
laders op tijd hun natje en droogje krijgen etc. 
Kortom: het is een geweldige klus. Maar… we doen het niet voor niets.
De beelden en verhalen die Gusztáv Fodor en Corina Cazacu ons toe-
sturen, zijn hier het bewijs van.

Transport naar Hongarije, november 2018 
Gusztáv had ons al eerder laten weten, dat hij – met het oog op de
komende winter - graag kleding had. 

Behalve 38 dozen kinderkleding, 23 dozen kleding 60+, 206 zakken
met overige kleding en 50 dozen met schoenen, gingen er ook veel
kantoor- keuken-, ziekenhuisgoederen en witgoed mee. Dit keer zelfs
een elektronisch orgel. Hiervoor timmerde één van de vrijwilligers een
soort ’ombouw’, zodat het tijdens het vervoer niet zou beschadigen.
Ook gingen er weer 125 zakjes met inhoud mee. Deze zijn met de
Kerst in Nagydobrony in Oekraïne aan de kinderen uitgedeeld. 
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Transport naar Roemenië, december 2018 
Het is altijd maar afwachten hoe het weer in de wintermaanden is… 
Op de laaddag in Nederland was het goed weer. We zaten echter wel
met een andere ‘handicap’. Nijs Brouwer, onze ‘meesterlader’ was die
week vrij plotseling in het ziekenhuis opgenomen. 
Gelukkig zijn er in ons vrijwilligersteam dan onmiddellijk mensen, die
raad weten en ook oplossingsgericht werken. Geweldig. Bij dit transport
gaven we de dozen met inhoud, gemaakt door de leerlingen van de 
Bussumse Brandsmaschool mee. De 100 kub aan hulpgoederen ging
met vereende krachten de truck in en deze kon om 13.00 uur op weg. 

Reactie Gusztáv: 
“Allereerst bedankt voor de truck! Fantastisch. 

We zijn jullie ontzettend dankbaar. 
Het uitladen duurde dit keer wat langer, want de houten kratten
waarin veel goederen vervoerd werden, waren zó groot, dat ze

niet door onze deuren konden. 
Ook moesten we om deze reden de ombouw om het orgel slo-
pen. Elisabeth van het Ouderencentrum bedankt jullie voor de

voeding en voor de wasmachine en de droger. 
We zijn ook heel blij met de microscoop en het digibord. 

Een hartelijke groet aan alle vrijwilligersgroepen!”

Reactie Corina:

“Good evening, dear friends!
In this morning came the truck.
Although it was very cold and 

continued to snow, 
15 volunteers worked without 
stopping and downloaded the

goods.
They downloaded in a few hours,
and tomorrow we will continue to

distribute the goods.
Already the volunteers visited 

several families, 
including the Pavel family.

People are happy and we thank you for that! 

We will hug you all and wish you happy Christmas! ❤ “
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Transport naar Hongarije, januari 2019 
Het was opnieuw spannend hoe het weer
zou zijn. Die week winterde het echt in 
Nederland: sneeuw en vorst. Gelukkig kon
het transport wél doorgaan. Daar waren
we heel blij om, want in De Haven was nog
maar weinig beweegruimte; zó vol stond
het er. 

Dit keer gingen mee: 405 zakken kleding,
2 enorme kratten met jassen en twee
dozen met daarin fleecevestjes, gemaakt
door de al eerder genoemde lieve dame uit
Maarssen. Daarnaast gingen ook enkele

dozen met honderden zadenpakketten, die wij naar aanleiding van de
kerstactie 2018 konden inkopen, mee op dit transport. Maar daarmee
zat de truck niet vol: ook 51 matrassen, 21 eenpersoonsbedden, 2 banken,
3 digiborden, 35 stoelen, 3 tafels, 2 wasmachines, 2 naaimachines, 
5 fietsen, 2 koelkasten, 1 whiteboard, dekens, slaapzakken, kussens,
spreien, gordijnen, dozen met lakens, bad- en keukentextiel werden 
ingeladen; ook nu weer werd elk gaatje in de truck benut.

Al heel lang versturen wij pruiken naar Roemenië. 
Ze komen terecht bij de oncologische afdeling van het 

ziekenhuis in Buzău. 
Pruiken zijn in Roemenië bijna niet te krijgen en als dat wel het

geval is, zijn deze schreeuwend duur; ergo voor de 
gewone man/vrouw dus niet te betalen. 

Al jaren lang ontvangen we ze met zekere regelmaat. 
Vaak gaat dat per post en als we zo’n pakketje ontvangen,

weten we, dat we er mensen bijzonder blij mee kunnen maken.
Hetzelfde geldt overigens voor borstprotheses. 

Ook deze gaan naar hetzelfde ziekenhuis en ook die mogen we
regelmatig ontvangen.

Een aantal weken geleden ontvingen we een telefoontje van een 
bedrijf in haarwerken of wij belangstelling hadden voor een aantal prui-
ken. Na telefonisch overleg bleek dat het hier ging om 11 (sic) verhuis-
dozen vol met pruiken. 
Het waren er naar schatting ongeveer 1000 (!!!).
Bedenk, dat een nieuwe pruik  € 500 à € 600 kost… 
dan zal de restwaarde hiervan toch wel zo’n € 100 zijn!

Sikkenk belt
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Het ging om “Sikkenk haarspecialisten” een bedrijf in Haarlem. 
Alle pruiken die hier vervaardigd worden, zijn van echt haar. 
Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren pruiken retour, of men was in het
bezit van pruiken, die niet meer in de mode waren en daarom uit het
assortiment gingen. Vroeger schonk Sikkenk de pruiken aan een andere
organisatie. Maar omdat deze organisatie ermee stopte, zocht Sikkenk
voor deze gift een andere stichting, waar geheel belangeloos goed werk
wordt verricht. Zo kwam Kinderen in Nood in beeld. 

Tijdens ons bezoek aan de zaak in Haarlem werden we bijzonder gastvrij
ontvangen en konden we onder het genot van een kopje koffie met de
eigenaar uitgebreid spreken over het doel en het werk van onze stich-
ting. Hierna gingen we met een zeer voldaan gevoel weer naar Bussum.

We zijn Sikkenk haarspecialisten bijzonder dankbaar voor deze gewel-
dige schenking. De haarwerken zijn met het transport van 28 februari
meteen naar Roemenië verstuurd.

Geen nieuwsbrief meer of bent u verhuisd?
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen 

of heeft u een nieuw adres?
Geeft u dat dan aan ons door.

Per e-mail naar: info@kindereninnood.nl
Of per brief aan: Stationsweg 42, 1404AP Bussum

De volgende nieuwsbrief verschijnt in sept 2019. 
Inleveren kopij vóór vrijdag 5 juli 2019 

op het volgende adres: ajmvanthof@casema.nl
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Website en Nieuwsbrief, 
hoe werkt dat? 

Dag lezers. 
Ik ben Marleen Sonck, ik ben redacteur van de Nieuwsbrief en ik houd
de website zoveel mogelijk actueel. In het jaar 2000 kwam Eric de Jong
– voor wie ik als zzp’er (onder de naam TypTextra) al regel-matig een
klusje klaarde – naar mij toe met de vraag of ik het 10-jarig jubileum-
boek voor Kinderen in Nood wilde maken.

Dat was een hele uitdaging, maar wel een hele leuke! In één keer las ik
alle krantenartikelen, zag ik ontroerende foto’s en verhalen en raakte ik
betrokken bij dit fantastische goede doel.
Het boek werd een succes en ook in 2005 en 2010 heb ik de jubileumuit-
gaven verzorgd. De jaren verstreken en de digitale snelwegen werden
sneller en steeds vaker gebruikt.
Een aantal jaren geleden gaf Johan Klijnman, destijds bestuurslid, aan
om te willen stoppen met het bijhouden van de website. 
En hoewel ik niet zo veel ervaring had met het bijhouden van websites,
vond ik het ook deze keer een uitdaging om met de uitleg van Johan en
de mensen die de site ontworpen hadden aan de slag te gaan en de site
actueel te houden. Ook de Nieuwsbrief kwam mijn kant op. De teksten
en verhalen worden keurig aangeleverd door Anjo en Jurjen, en ik ga er
met de stofkam doorheen om evt. taal- of stijlfoutjes te verbeteren en
hier en daar wat bij te schaven.
Als mijn concept een paar keer over en weer gegaan is, neem ik 
contact op met Ron Meijer van Start to Finish vormgeving, die de teksten
en foto’s combineert en de volledige lay-out opmaakt tot het mooie
boekje dat u nu in handen heeft.



Hulp in Oekraïne 

Een oplettende lezer heeft in onze voorgaande Nieuwsbrieven en ook
op onze website de naam van Gusztáv Fodor al vaak gelezen. Gusztáv
is onze vertegenwoordiger in Hongarije en hij draagt o.a. zorg voor de
ontvangst en de distributie van de goederen, die wij naar Hongarije
sturen. We onderhouden een intensief contact met hem. Gusztáv weet
als geen ander waar de nood hoog is, waar en in welke gezinnen en
tehuizen onze hulp en goederen het best op zijn plaats zijn. Ook draagt
Gusztáv ons geregeld wat grotere projecten aan, waarbij onze steun
geboden kan worden. Denk aan een zadenproject, een feestdag voor
zigeunerkinderen, de organisatie van een kinderkamp etc.. 

Hij doet dit niet alleen; ook hij heeft een team van vrijwilligers om zich
heen en hij werkt samen met Magyar Református Szeretetszolgálat
(een non-profitorganisatie binnen de kerk in Hongarije).
Het gezin Fodor woont in Hongarije (ongeveer twee uur rijden met de
auto vanaf de grens met Oekraïne), maar Gusztáv zelf is geboren in
Oekraïne. Vandaar dat hij daar nog connecties heeft en ook daar graag
hulp biedt aan noodlijdende tehuizen en gezinnen.

Tot voor kort bracht hij een deel van onze hulpgoederen met een busje
van de kerk hiernaar toe. Dat was echter mijl op zeven: met eigen auto
naar Debrecen, bus inladen, naar Oekraïne, bus uitladen, bus weer te-
rugbrengen en dan weer naar huis.. Sinds kort is hij – met steun van
ons - zélf in bezit van een transportbus (Gusztáv noemt het ‘microbus’)
en kan hij veel vaker op en neer

Hieronder treft u zijn verslag van afgelopen februari:

“Beste leiders en vrijwilligers van Kinderen in Nood!
Bij deze wil ik graag een kort verslag doen van mijn liefdadigheidswerk
in februari. Allereerst moeten jullie weten, dat achter al mijn successen
de stichting Kinderen in Nood staat en dat ik besef, dat God ons 
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beschermt tijdens ons leven en in ons werk.

In februari konden we 8 keer met onze bus met kleding, school-meubilair,
banken, stoelen, eten, linnen, incontinentiemateriaal, babykleding,
schoenen, speelgoed naar Oekraïne brengen. 
Goederen die voornamelijk uit de vrachtwagen van Kinderen in Nood
kwamen. Het betekent dat we met deze hulp meer dan 1500 arme men-
sen kunnen bereiken in deze maand.

• 2019.02.01 - 3 microbus naar Oekraïne. 
We hielpen het sociale centrum van Beregszász, Elderly Home of Vari,
Quipsy-missie van Csonkapapi.

• 2019.02.06 - 1 microbushulp aan Oekraïne. 
We hebben het sociale centrum van Búcsú geholpen.

• 2019.02.12 - 1 microbushulp aan Oekraïne. 
We hielpen de middelbare school van Beregszász met stoelen, banken
en met een elektrisch bord met beamer.

• 2019.02.14 - 1 microbushulp aan Oekraïne. 
We hielpen het weeshuis in Nagydobrony,

• 2019.02.16 - 1 microbushulp aan Oekraïne. 
We hebben de Quipsy-missie in Beregszász en een gehandicapte dame
met elektrische rolstoel geholpen

• 2019.02.18 - 1 microbushulp aan Oekraïne. 
We hielpen de Immanuel Quipsy School en Tunderkert Kindergarden in
de Village Vari, en Christian Social Foundation voor zieke mensen met
inco-materialen en met verbanden.

• 2019.02.22 - 1 microbushulp aan Oekraïne.
We hielpen de deken van Bereg County met lokaal verzameld 
voedsel. Het voedsel wordt verdeeld over 35 willages van Bereg County.

• 2019.02.25 - 1 microbushulp aan Oekraïne. 
We hebben de organisatie geholpen met de Hongaarse culturele 
Association met kleding en de Abandoned Children Assotiation Uzhgorod.

Acht microbussen vol met hulpgoederen is een geweldige hoeveelheid.
We kunnen zo succesvol zijn, omdat we een fantastisch team in 
Bussum hebben, die de goederen verzamelt en naar ons toestuurt.  

Wij brengen deze heel graag naar Oekraïne.
Bedankt Kinderen in Nood! 
Volgende maand stuur ik mijn rapport over maart!

God zegene je! Gusztav Fodor”
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Omdat Stichting Kinderen in Nood ANBI (= Algemeen Nut Beogende
Instelling) gecertificeerd is, zijn giften vaak aftrekbaar. 
Er is een drempel van € 60,-- of 1% van uw inkomen.
Wilt U een periodieke gift doen (een vast bedrag minimaal eens per
jaar) dan geldt de drempel niet.
U hoeft alleen maar een overeenkomst op te stellen waarin u 
aangeeft voor minimaal 5 jaar een gift te doen. 
Wij beschikken over een modelovereenkomst.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de penningmees-
ter J.G. Spaans 035-6916517.

Welke goederen

Mits heel en schoon is behoefte aan de volgende artikelen: 

schoolspullen, computers vanaf Windows 7 en Vista, kleding, 

mutsen, schoenen, dekens, lakens, borstprotheses, fietsen, 

rollators, rolstoelen enzovoort.

Over goederen waarvan u niet zeker weet of ze bruikbaar 

kunnen zijn, kunt u contact opnemen met telefoonnummer 

06-42917292 / 06-42915809

Informatie
De Stichting Kinderen in Nood heeft als doel de primaire ondersteuning
van kinderen in nood.
Zij draagt bij aan de ondersteuning van de eerste levensbehoeften van
kinderen en gezinnen, die in een noodsituatie verkeren, zodat zij een 
volgende stap in hun leven kunnen zetten.
De focus ligt hierbij op Oost-Europa.

Om dit doel te verwezenlijken zamelen we goederen in, die na gesorteerd
en gerepareerd te zijn, door ons worden verstuurd. 
Per jaar sturen we ongeveer 10 vrachtwagens weg. De benodigde 
gelden hiervoor, komen binnen via sponsoren en van giften.
De Stichting Kinderen in Nood is ontstaan uit particulier initiatief, is op
3 september 1990 opgericht en is een vrijwilligersorganisatie. 
Dat betekent dat alle binnenkomende gelden alleen worden aangewend
voor het doel van de stichting.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Hilversum onder nummer 41194013.
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U kunt ons 
helpen!

Wij zijn financieel afhankelijk van uw giften. Steeds vaker krijgen wij
de vraag “kan ik ook vriend of donateur worden?”
Het antwoord is “ja, heel graag zelfs.”

Word Vriend(in) van Kinderen in Nood

Hoe leuk is het als je kunt zeggen: “Ik ben vriend(in) van Kinderen in
Nood. Ik steun deze stichting en zet me hiermee in voor een beter
leven van Kinderen in Nood”.

Dit kost slechts € 100,- per jaar en de inkomsten voor de stichting
worden 100% besteed aan projecten.

Naast het steunen van de stichting heeft u zelf ook nog een paar kleine
voordeeltjes.

• U ontvangt altijd als eerste de nieuwsbrief
• U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten
• U wordt als eerste geïnformeerd over bijzondere acties 

(bijv. de schilderijenactie)
• Uw naam komt te staan op de website van Kinderen in Nood bij 

De Vrienden van (anoniem mag ook)

Word Donateur van Kinderen in Nood
Wilt u ons eenmalig of zelfs als vaste donateur ondersteunen? 
Dat kan op verschillende manieren:

1 U kunt een machtigingsformulier downloaden op onze site
http://www.kindereninnood.nl/informatie/machtigingsformulier-
donateur.html, dat u na het printen kunt invullen en kunt 
opsturen naar: Stichting Kinderen in Nood, Stationsweg 42, 
1404 AP Bussum. Ook kunt u het inleveren op De Peppels

2 Op De Peppels kunt een formulier krijgen, invullen en het daar 
achterlaten

3 En natuurlijk kunt u ook een enkelvoudige gift doen op één van de
rekeningnummers
NL49 RABO 0383 7742 41 of NL73 INGB 00062178 61



Wilt u een bijdrage geven voor Stichting Kinderen in Nood?

Vul dan bijgaande acceptgirokaart in, of stort uw bijdrage op:

Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0383 7742 41 of NL73 INGB 0006 2178 61

t.n.v. Stichting Kinderen in Nood Bussum.

Penningmeester: % 035-6916517    

Kamer van Koophandel: 41194013

Stationsweg 42, 1404 AP  Bussum

Telefoon 035-691 65 17 | Fax 084-716 85 06

info@spaansenligter.nl | www.spaansenligter.nl

administratie n belasting n managementsondersteuning

Platje
D e  f i e t s s p e c i a l i s t

Fiets en bromfietsspecialist

T.B. Huurmanlaan 17A • 1403 SL Bussum
Telefoon 035 693 45 66 • Fax 035 697 59 70

J.A. Platje


