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Van de voorzitter
Corona
Op het moment van de uitbraak van het Coronavirus, de getroffen maatre-
gelen van het RIVM en alle gevolgen daarvan lag onze nieuwsbrief al bij de
vormgever. U zult daarom hier in de komende pagina’s niets over lezen. 
Dat betreuren we, maar ook hier moeten we concluderen: “Het is niet anders!”
Deze crisis doet veel met ons. Het raakt ons in ons persoonlijk leven; in ons
wel-ZIJN en in ons wel-VOELEN. Gelukkig weten we ons gesteund door een
goede medische zorg en kan in Nederland alles op alles gezet worden om de
Coronaslachtoffers beter te maken. 
De berichten die we afgelopen maand van onze vertegenwoordigers in 
Roemenië, Hongarije en Oekraïne ontvingen, treffen ons ten diepste. 
De medische zorg en verzorging daar zijn
niet als in Nederland. We houden ons
hart vast. Temeer daar we op dit 
moment niet veel voor de mensen aldaar
kunnen betekenen. Er staat een trans-
port op De Haven klaar, maar ook wij
moeten ons houden aan de maatregelen
die de regering ons noodgedwongen op-
legt. De Haven is gesloten. Onze actuele
informatie kunt u op Facebook vinden.
Wij kijken uit naar betere tijden! 
En toch… Het doet goed om onze lezers
ook in deze nieuwsbrief weer op de
hoogte te brengen van wat de stichting
afgelopen maanden heeft beziggehou-
den. We kwamen een aantal malen mooi
in het nieuws met een pagina in De Gooi-
en Eemlander en Bussums Nieuws.
GooiTV kwam opnamen maken en onze
berichten op Facebook worden steeds
vaker bezocht.

30-jarig bestaan
In september bestaat de stichting 30 jaar; iets waar we best trots op zijn.
Rond die tijd komt er een jubileumboek uit. Dit boek vervangt de nieuwsbrief,
die normaliter in september in de bus komt.
Op 5 september a.s. gaan alle vrijwilligers een dagje op stap. We vonden een
geweldige sponsor, die deze dag grotendeels gaat financieren. In februari
lichtten we op De Haven over de reis- bestemming al een tipje van de sluier
op. Wij denken dat het een heel erg leuke dag gaat worden.

Kerstactie
We hebben actie gevoerd voor 700 zadenpakketten en een nieuw fornuis voor
Stâlpu. Veel energie is er gestoken om deze actie te laten slagen. 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Oudjaarsborrel
Op vrijdag 20 december hebben we met de vrijwilligers het jaar afgesloten



met een Oudjaarsborrel. Ook hiervan treft u in deze Nieuwsbrief een verslag
aan. Ik wil bij deze Agnes, Anita en Jany bedanken voor het organiseren
van deze middag en Eric voor de bijzonder lekkere erwtensoep.

Tosti-actie 
Eind december van het vorig jaar
kregen wij via Facebook een 
bericht van het Veen-Landen 
College uit Mijdrecht. Leerlingen
van de eerste klas hadden op de
12e december in de pauze een
tosti-actie gehouden en de 
opbrengst van deze actie was voor
ons bestemd. Verrast en verheugd
waren we te vernemen, dat we
€ 500.- konden ophalen. 
In overleg met de leerlingen is 
besloten dit bedrag te besteden
aan boeken en speelgoed in het ziekenhuis in Călăraşi.

Bedden Călăraşi
De kinderafdeling van de oncologische afdeling van het ziekenhuis in
Călăraşi, waarvoor wij afgelopen najaar actie voerden, heeft inmiddels 50
nieuwe bedden gekregen. We hebben ze meegestuurd met het transport
van 28 november van het vorige jaar. Kort voor het transport konden we
nog verstelbare ziekenhuisbedden bij het AMC ophalen. Deze moesten nog
wel gerepareerd worden, maar dankzij vrijwilliger Dick was deze klus op tijd
klaar en konden we ook 5 verstelbare bedden meesturen. Omdat er tevens
meer dan 50 matrassen meegingen, ruimde het op De Haven flink op.
De foto’s uit Călăraşi deden ons goed; zelfs de plaatselijke televisiezender
besteedde aandacht aan het betreffende transport.

Pannen
In een voorgaande nieuwsbrief vertelden we al hoe men in Roemenië de 
tehuizen financiert. In 2019 verbood de regering het gebruik van aluminium
pannen in de instellingskeukens. Zo’n verbod is natuurlijk goed, als de 
overheid zorgt dat de instellingen geld voor vervangend materiaal ontvangen.
Dat gebeurt echter niet en daardoor kwam de vraag om pannen bij ons 
terecht. Inmiddels hebben we een drietal tehuizen van RVS pannen kunnen
voorzien. We blijven nog op zoek naar grote: 20-, 30- en zelfs 50-liter pannen.

GooiTV
GooiTV heeft n.a.v. een bericht in Bussums Nieuws, waarin gesproken wordt
over de in beslag genomen fietsen bij het station, opnamen op De Haven
gemaakt. Inmiddels is hiervan een item op GooiTV uitgezonden. Mocht u dit
terug willen kijken kan dat via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=Es34oxKy_ME

Facebook
Bij het schrijven van deze tekst komt een bericht binnen, dat we op Facebook
meer dan 1000 volgers hebben. Een mijlpaal. Meer volgers betekent grotere
bekendheid van de stichting, hetgeen meer vrijwilligers, goederen en geld
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oplevert. Eric, dank voor deze inspanning.
Mocht u ons volgen op Facebook, wilt u dan de berichten van de stichting
delen? Alvast bedankt.

Inspectiereis
Jaarlijks gaan wij op inspectie naar Hongarije of Roemenië. Eind april 2020
gaan drie bestuursleden naar Roemenië om met onze contactpersoon Corina
de door ons gesteunde projecten te bezoeken. Ook overleggen we met haar
welke mogelijke nieuwe projecten er gesteund kunnen worden.
In de decembereditie van de Nieuwsbrief kunt u van deze reis een verslag
tegemoet zien.

Jurjen Hagen

Enkele feiten op een rij;
• De stichting is opgericht op 3 september 1990 en is met name actief in

Roemenië, Hongarije en Oekraïne.
• Doel van de stichting is het verlenen van hulp aan o.a. kinderen die zich in

een noodsituatie bevinden.
• Stichting Kinderen in Nood is een organisatie met uitsluitend vrijwilligers,

die zich in Bussum en de rest van Het Gooi bezig houdt met het inzamelen
van hulpgoederen en fondsen.

• Er zijn 215 trucks van Kinderen in Nood naar het buitenland gereden en
deze hebben hierbij een half miljoen kilometer gereden en in totaal 21.500
kubieke meter aan hulpgoederen gebracht.

• Wij hebben een schare van gemiddeld 65 vrijwilligers en die hebben in 30
jaar zo’n 975.000 uur belangeloos gewerkt.

Als langstzittend bestuurslid kan ik mijzelf een goed beeld vormen van de
Stichting door de jaren heen. Wat ooit begon als een ‘wild initiatief’ is na 
decennia uitgegroeid tot een stichting van internationaal formaat. In 30 jaar
is er in de opzet van de stichting niet veel veranderd en 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.
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. We denken uiteindelijk alleen aan het resultaat, wetende
dat we vandaag of morgen weer een paar kinderen of hulpbehoevenden blij
zullen maken.

1990-2020

30 jaar 
Kinderen 
in Nood
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Bij de stichting werken uitsluitend vrijwilligers die vanuit hun eigen levens-
ervaring 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 zij zich tóch voor hen inzetten.
Inmiddels is ‘Kinderen in Nood’ een sterk merk geworden. 
Onze slogan “Beter 1% hulp dan 100% medelijden”, bedacht door de grond-
leggers Joop en Annie Heerschop, is nog steeds actueel.

Wat ook veranderd is, is de wijze van communiceren. Waren we vroeger 
afhankelijk van de plaatselijke krant en moesten we soms bedelen om een
artikel, tegenwoordig zijn we in staat dit veel beter te regelen. 
Naast onze zeer verzorgde nieuwsbrief, is er een actuele website, Facebook,
LinkedIn pagina en denken we inmiddels na over Instagram. 
We proberen dagelijks een bericht te plaatsen, zodat geïnteresseerden op de
hoogte kunnen blijven. Vanuit een actief Comité van Aanbeveling krijgen we
bruikbare adviezen over o.a. het gebruik van social media, huisvesting, 
logistiek en medewerkers-aanwas. Deze advisering is zeer welkom en maakt
de stichting in haar organisatie beter.

Elke 5 jaar hebben we een jubileumboek uitgebracht en dat doen we ook dit
jaar weer. Rond de jubileumdatum – 3 september 2020 – zal dit boek 
verspreid worden. Het wordt weer een zeer bloemrijke compilatie over 30
jaar Kinderen in Nood. Op 5 september a.s. zullen we stilstaan bij dit heug-
lijke feit en gaan we met alle vrijwilligers een dagje uit.

Vaak krijg ik de vraag hoelang er nog hulp nodig blijft, of de Europese 
Gemeenschap niet bijdraagt 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 zwakkeren, hulpbehoevenden, armen, 
gehandicapten en ouderen hebben het er vandaag de dag nog steeds zeer
slecht. Jammer genoeg zie ik dit ook niet verbeteren. Deze groep mensen
zal het mogelijk niet meemaken, dat zij een beter leven zullen krijgen. 
De tegenstelling tussen arm en rijk is bij kwetsbare groepen het meest waar-
neembaar.
Daarnaast schuiven we 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 op 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.

Eric de Jong
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Nieuws vanuit De Haven
Hierbij een berichtje uit De Haven zoals we onze opslag aan de 
Peppels in Bussum noemen.
Ongeveer 25 vrijwilligers zijn hier op donderdag- en vrijdagmiddag bezig.
De dames met het uitzoeken en sorteren van kleding. De mannen hebben
andere bezigheden zoals nakijken van fietsen of bedden, schoonmaken van
rolstoelen, rollators of zoals van de week: een oude leren bank in vetleer
zetten.
Want zoals u mag weten… er gaat bij ons niets de deur uit zonder dat er 
gecontroleerd is of het heel, schoon en compleet is. We stellen het zéér op
prijs wanneer de aangeleverde goederen aan deze criteria voldoen als men
ze bij ons brengt.
Wij zijn als stichting een doorgeefluik van goederen en hebben niet veel 
capaciteit om grote reparaties uit te voeren. Wilt u ons goederen doneren,
denk dan a.u.b. aan deze criteria.

Ook gaan we met ons vrachtwagentje een keer in de week op pad om goederen
op te halen.
Wat op dit moment regelmatig gebeurt, is dat wij door nabestaanden 
gevraagd worden om te komen kijken wat wij uit de boedel van een overledene
kunnen gebruiken. Men vindt het vaak fijn te weten, dat deze goederen goed
terecht komen en een tweede leven krijgen.
Onze zorg is elk jaar weer dat wij genoeg pecunia bij elkaar weten te verza-
melen om de transporten te bekostigen. Denkt u bij de afhandeling van de
nalatenschap a.u.b. niet alleen aan de goederen, maar mogelijk ook aan een
financiële bijdrage.

Wij hebben de laatste tijd weer bijzondere goederen in ontvangst mogen
nemen.
Bij de opleidingsschool voor de bouw kregen wij naast diverse gewone 
kantoortafels ook een 2 meter lange zelfgemaakte prachtige vergadertafel.
Van de HEMA en AH Bussum kregen we de overgebleven chocolade letters
en munten en wat er zoal verkocht had moeten worden met Sinterklaas en
Kerst. Dit wordt een traktatie in zowel Roemenië als Hongarije! 
De firma Nijhof leverde ons een grote hoeveelheid tassen, waarin wij de 
gesorteerde kleding prima kunnen vervoeren. 

Nijs Brouwer
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Kerstactie en 
Eindejaarsbijeenkomst

De kerstdagen lijken alweer een eeuwigheid geleden. Toen wij afgelopen
jaar aan Kerst dachten was het hartje zomer en bespraken we binnen het
bestuur de ideeën voor een pakkende actie.
En ja… we hadden er veel meer dan we ooit zouden kunnen verwezenlijken.
De jaarlijkse klassieker is altijd de zadenactie. Een envelop met groente-
zaden en plantwijzer in verschillende lokale talen. Hiervan zegt Gusztáv 
altijd: ‘Jullie geven geen vissen maar netten’. En dat klopt: er wordt van de
mensen verwacht dat ze er zelf iets voor moeten doen en dat doen ze heel
graag. Tomaten, bloemkool, paprika’s worden al vroeg onder glas gekweekt
en als de oogst voor dat moment teveel is, wordt er - voor mindere tijden -

ouderwets geweckt of in zuur ingemaakt.

Dit jaar stuurden we veel minder enveloppen
dan andere jaren: 700 stuks, 200 voor Roemenië,
200 voor Hongarije en 300 voor Oekraïne. 
Ondanks het feit dat we veel aan sponsorwer-
ving doen op social media valt het niet altijd mee
om voldoende geld binnen te krijgen. 
Toch zijn we heel blij met alle gelden die binnen
komen en we weten, dat 700 gezinnen komend
jaar - voor maar 5 euro - groenten op tafel hebben.
Ook voerden we actie voor het vervangen van
de aluminium pannen in de tehuizen Cito en CIA
in Roemenië. 
De RVS 30-, 40- en 50-literpannen zijn inmid-
dels in gebruik genomen.

Van de Joannes Stichting kregen we geld voor een nieuw fornuis voor het
tehuis in Stâlpu. Dit kon nog voor de Kerst geplaatst worden waardoor er
met Kerst een feestmaal op tafel stond.

Kortom: Kerstactie 2019 was weer een succes. 
Dank voor uw giften.

Eric de Jong

Eindejaarsbijeenkomst 20 december 2019
In een gezellig in kerstsfeer ingerichte Haven werden de vrijwilligers 
ontvangen met glühwein, vruchtenbowl en andere lekkere drankjes.
De strak in het kerstpak gestoken voorzitter gaf een presentatie over alles
wat de afgelopen maanden gepasseerd was. Fijn om te zien dat het harde
werk van de vrijwilligers hier, maar ook in Hongarije en Roemenië, zoveel
mensen bereikt.
Deze middag trad speciaal voor onze vrijwilligers Sjaak Ranzijn op met een
gevarieerd programma. Hij wist de stemming er goed in te krijgen: er werd
polonaise gelopen en gedanst.Ondertussen kwamen de gastvrouwen langs
met schalen vol lekkere hapjes.
Na het optreden stond er voor iedereen een fantastische erwtensoepmaaltijd
klaar, met huisgerookt spek op roggebrood erbij. Dit alles helemaal zelf  
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bereid door onze huiskok Eric de Jong, die hier al een week van te voren
aan begonnen was! 
Het recept kunt u vinden op de
Facebook pagina van de 
Stichting Kinderen in Nood.
Na de maaltijd gingen sommigen
naar huis en anderen bleven nog
even napraten. De laatste bowl
ging op als toetje met een 
lekkere dot slagroom erop.
Voor iedereen was er nog een
doosje met wat lekkers en goede
wensen voor de kerst.
Agnes, Anita en Jany hebben 
wederom een topavond georga-
niseerd!
Dank namens alle vrijwilligers,

Charlotte Hagen

In gesprek met 
Tjeerd van Rijn 

Voor deze nieuwsbrief gaan we eens langs bij Tjeerd van Rijn: 
de man met een enorm groot hart voor de stichting.

Op een donkere, mistige januari-avond spreken we hem op zijn autobedrijf
in Ankeveen. Het welkom is al direct hartelijk: “Wil je koffie? We gaan lekker
naar boven; daar zitten we rustig en warm.” Ook Bumper, de jonge hond
die vanavond met zijn baasje mee mag, begroet me op zijn eigen manier.
Onze trouwe lezers kennen Tjeerd van het 200ste transport in november
2018 en van het dubbeltransport in september 2019. 30.000 kg aan goederen
vervoerde hij voor ons met zijn eigen materieel en op eigen kosten naar
Hongarije. Vanaf november jl. maakt hij ook deel uit van ons Comité van
Aanbeveling. Na onze ontmoeting van vanavond lijkt zijn grootste hobby
‘Mensen blij maken’ te zijn.

Als je met Tjeerd praat, zit je al gauw op je gemak. Hij vertelt met graagte
over zijn gezin, zijn ouders, vrienden en zijn bedrijf. Telkens valt op, dat hij
met zoveel waardering over anderen spreekt. En als hij het over zijn vrouw
en zijn ouders heeft, komt ook de dankbaarheid naar voren.

Tjeerd groeit - volgens zijn zeggen - met zijn zus op in een doodgewoon
gezin aan de Cannenburgerweg in Ankeveen. Zijn vader was vrachtwagen-
chauffeur en deze was al snel Tjeerds grote voorbeeld. Hij wilde ook graag
vrachtwagenchauffeur worden.
Op 12-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste auto “een Ford Escortje” en daar
mocht hij aan poetsen en sleutelen (en stiekempjes ook in rijden). 

(vervolg op blz. 10)
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Het is druk donderdagmiddag in
de enorme opslagloods aan De
Peppels in Bussum. Tientallen
vrijwilligers zijn druk met het
sorteren van kleding en speelgoed,
het repareren van fietsen en het
sjouwen van dozen. Toch komt de
stichting standaard handjes tekort.
Hoe hard ze ook werken, aan de
berg vuilniszakken vol kleding
bijvoorbeeld lijkt maar geen einde
te komen. ,,Andere zusterorganisa-
ties in Nederland merken steeds
meer een terugloop van goederen.
Wij niet. We krijgen meer binnen
dan ooit lijkt het wel”, zegt vrijwil-
ligster Agnes Brouwer. ,,Ons enige
tekort is geld om de transporten
van te betalen”, vult haar man Nijs
Brouwer aan.

Bij de ingang liggen stapels
matrassen. Gekregen van zo’n
zusterorganisatie voor de nieuwe

ziekenhuisbedden. ,,Volledig af-
neembaar en dus hygiënisch. Op de
kinderafdeling van het oncologisch
centrum liggen de ouders vaak bij
hun kinderen in bed. Dan heb je
stevige bedden en matrassen no-
dig. Die krijgen ze nu van ons. We
hebben ook nog tien kinderbedden
uit het AMC gekregen.”

Doucheschuim
Op een andere plek in de loods
wordt een enorme houten kist
gevuld met flessen shampoo en
doucheschuim. Bestemd voor een
jongenshuis met lichamelijk en
geestelijk gehandicapten en een
bejaardentehuis. Brouwer: ,,Ze
hebben daar een groot tekort en
hadden ons er om gevraagd. Nor-
maal gesproken hebben we dat niet
liggen hier, maar ineens wordt
deze restpartij ons dan aangebo-
den. We zeggen wel eens tegen
elkaar; we hebben een lijntje met
boven. Het gebeurt zo vaak dat we
binnenkrijgen wat we net op dat
moment nodig hebben.”

Brouwer somt een paar voorbeel-
den op. Zoals die keer dat de stich-
ting gevraagd was om financieel bij
te springen bij de restauratie en
inrichting van een dokterspost. De
stichting heeft zelf nauwelijks
geld, maar prompt kwam er een
geoormerkt erfenisje binnen.

Of de school die met EU-geld
een nieuwe aanbouw en inrichting

had gekregen. Voor het vervangen
van het meubilair in het oude deel
was echter geen geld. ,,Kregen wij
het seintje dat we de Emmaschool
hier in Bussum leeg mochten ha-
len. Tachtig kuub aan meubels die

kant op. Als je dan later foto’s ziet
van een huilende juf, nou dat doet
je wel wat. Wat ze zelf hadden
staan was zo aftands, verschrikke-
lijk gewoon.”

Een keer per jaar bezoekt een

    
    

     
  

   
      

      
   

   
   

     
    

   
     

     
   

    
      

    
       

    
       
   

 

’Voelt als lijntje me  
Volgend jaar bestaat Stich-

ting Kinderen in Nood
dertig jaar. Sindsdien
vertrekken er jaarlijks vele

vrachtwagens vol spullen naar met
name Hongarije en Roemenië en
sinds enige tijd ook naar de Oekra-
ine. Morgen vertrekt er weer een
lading richting Roemenië. Deze
keer met onder andere vijftig splin-
ternieuwe ziekenhuisbedden voor
een oncologisch centrum in Boeka-
rest. Aangeschaft via een crowdfun-
dingsactie.

Kleding sorteren op donderdagmiddag. De spullen die de stichting binnenkrijgt, ligg   

    
   

      
   

  
   

  
    

   
 

           
         

Op tafel liggen zo’n 25 barbiepop-
pen klaar. Een deel al ingepakt in
doorzichtig plastic. ,,Dan ziet zo’n
kindje meteen wat het krijgt”, zegt
Visser met een glimlach. Deze keer
hebben de barbie’s voornamelijk
gebreide kleertjes. „Mijn naaima-
chine is stuk”, verzucht de Hilver-
sumse. „Zo vervelend. Ik hoop nu
maar dat iemand ’m voor me kan
maken. Ik gebruik de machine
namelijk alleen nog voor deze
barbiekleertjes.”

Dertig jaar geleden kwam Visser
via Leo en Margreta van Sluis in
aanraking met zendingen naar het
Oostblok. „Ik zag ze toevallig een
keer bezig met het inladen van een
vrachtwagen. Uit nieuwsgierigheid
vroeg ik wat ze aan het doen wa-
ren. Zij deden dat op eigen initia-
tief. Mijn man en ik besloten te
helpen. Eerst met kleding inzame-
len. Hele schuren vol hebben we
gehad.”

Visser is ook enkele keren mee-
geweest naar Roemenië om de
spullen af te leveren. De Hilver-
sumse heeft, inmiddels via face-

book, nog steeds contact met een
van de kinderen die ze toen op een
school ontmoette. Leo en Margreta
stopten en via via, kwam Visser bij
Stichting Kinderen in Nood te-
recht. Ook daar begon ze met
kleding inzamelen. „Doe ik nog
steeds wel, maar nu zijn het vooral
de barbiekleertjes. Een keer in de
vier, vijf weken breng ik de aange-
klede poppen naar Bussum en help
daar gelijk een middag.”

Hoedjes
Een stuk of honderd barbie’s heeft
Visser dit jaar al van kleertjes voor-
zien. Volgens haar moet je een pop
kunnen aan- en uitkleden en dus
krijgt iedere barbie minimaal twee
setjes kleding van haar. „Een pop
is niet alleen om naar te kijken,
kinderen moeten er ook mee kun-
nen spelen. Dus hebben ze alle-
maal een jurk, rok, broek, vestje,
hesje, stola en een hoed. Ik maak
graag hoedjes, dat vind ik zo schat-
tig.”

Een deel van de barbie’s die de
Hilversumse kleedt komen bij
Kinderen in Nood zelf binnen,
maar de dochter van Visser struint
met een vriendin ook regelmatig
braderieën af voor de poppen. Veel
mensen weten inmiddels wel dat
de Hilversumse dit doet. „Soms
kom ik thuis en dan hangt er een
tasje met restjes wol en stof aan de
deur. Ideaal al die kleine lapjes. Zo
ziet iedere pop er toch weer anders
uit, ondanks dat het model vaak
hetzelfde is.”

’Pop is om mee te spelen,
niet om naar te kijken’
Van avondjurk met stola tot ge-
breide broek met vestje en muts.
De Hilversumse Corry Visser (83)
kleedt al bijna vijftien jaar de
barbiepoppen die Stichting Kinde-
ren in Nood uit Bussum uitdeelt in
Roemenië en Hongarije. Visser
maakt de kleertjes allemaal zelf.
„Zo’n pakje brei ik in een avond.
Ik heb gewoon graag wat omhan-
den, anders word ik gek.”

Corry Visser naait en breidt al vijftien jaar barbiekleertjes.          
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afvaardiging van de stichting de
grote projecten in het Oostblok.
,,We werken al jaren met dezelfde
contactpersonen”, vertelt voorzitter
Jurjen Hagen. ,,Allemaal vrijwilli-
gers. Via een van hen, een dominee,

hebben we ook een project in de
Oekraïne geadopteerd. Een ergo-
en fysiotherapiepraktijk van twee
Nederlanders. Gelukkig hebben wij
ook spullen mee mogen nemen uit
de voormalige mytylschool bij de
Trappenberg. Onder andere aange-
paste stoeltjes die hier niet meer
gebruikt worden. Die gaan nu naar
die praktijk in Oekraïne.”

Morgen vertrekt het elfde trans-
port van dit jaar. In december volgt
nummer twaalf. Hagen: ,,Dat is
ook echt wel de max voor wat we
aankunnen. We moeten ook oppas-
sen dat we niet aan ons eigen suc-
ces ten onder gaan.”

Joyce Huibers

   et boven’
   

   
  

   
    

    
      

     
   

     
  

    
    

          gen hoog opgestapeld.

u
Aanmelden
Vrijwilligers

Kinderen in Nood heeft grote
behoefte aan extra vrijwilligers.
Jonge mensen die af en toe een
paar uurtjes willen helpen
sjouwen. Ook nieuwe
bestuursleden zijn welkom. Nijs
Brouwer, verantwoordelijk voor
transport en opslag, stopt er
volgend jaar mee. Aanmelden
kan via:
www.kindereninnood.nl

u

GHI 25u
woensdag 27 november 20199Regio9De Bussumse stichting Kinderen in Nood drijft al bijna dertig jaar op

vrijwilligers. Corry, Ria en Erica hebben hun eigen specialistische rol.

     
      

    
     

     
   

   
     

     
      

    
    

    
      

    
     

      
  

       
      
      

    
     

     
    

     
    

     
       

    
      

    
     

    
      

     
      

     
   

     
      

      
     

    
     

      
     

     
     
      
      

      
   

    
     

    
     

    
    

       
       
      

      
     

 

     
    

     
     

    
     

   
      

   
    

      
     

    

        FOTO’S STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN EN BEN DEN OUDEN 

Erica Leenman zorgt er sinds
drie jaar voor dat de babypop-
pen die Stichting Kinderen in
Nood binnen krijgt er weer
piekfijn uit zien. In het kleine,
knusse kamertje in haar woning
in Bussum krijgen de poppen
een tweede leven. Leenman
heeft manden en bakken vol
gewassen jurkjes en broekpak-
jes, stoffen, lintjes en knopen
liggen. „Als er niets passends
voor een pop bij zit, dan maak
ik zelf iets van resten stof en
kant die de stichting ook bin-
nen krijgt. Moet je kijken hoe-
veel. Ik kan nog zeker tot mijn
honderdste doorgaan”, lacht ze.

Ze toont een pop die ze een
week eerder meenam naar huis
voor een opknapbeurt. „Ik heb
de haren gewassen en opgebor-

steld, dat stond echt alle kanten
uit. Dit jurkje had ik hier nog
liggen, maar ze heeft wel nieuw
ondergoed. Gemaakt van een
oud hemdje. Kantje eraan en
dan ziet het er meteen heel leuk
uit.” Leenman heeft ook schoen-
tjes gehaakt en de pop een
zelfgemaakt reiswiegje gegeven.
„Ik heb ook een volkstuin waar
ik veel werk aan heb, maar in de
winter en op regenachtige da-
gen is dit heerlijk om te doen.”

Man Fred werkt al zo’n elf
jaar voor de stichting. Toen er
iemand gezocht werd om de
poppen te ’doen’ dacht hij aan
zijn vrouw. „Eenmaal bij de
stichting word je ermee besmet.

Er zijn meer echtparen die daar
samen vrijwilligers werk doen.
Ik doe vooral de technische
kant, zoals het repareren van
rolstoelen en rollators, maar rijd
ook op de kleine vrachtwagen
om spullen op te halen.”

Af en toe assisteert hij zijn
vrouw bij de reparatie van een
pop. Zo hadden ze er laatst een
waarvan het binnenwerk kapot
was met vastgeroeste batterijen.
„Bij het leeghalen van het batte-
rijhuis, brak die pop in twee
stukken. Dan sta je wel even te
kijken. We hebben ook erg
gelachen hoor en het is gelukt
de pop weer netjes te repare-
ren.”

’Kan tot
honderdste
doorgaan’
„Het is dankbaar werk en het
mes snijdt aan twee kanten.
Kinderen in Roemenië en Hon-
garije zijn er blij mee en ik vind
het leuk om te doen.”

Erica Leenman maakt een reiswiegje voor een pop.

Al het speelgoed dat binnen-
komt, wordt onder haar hoe-
de gesorteerd en schoonge-
maakt. „Mijn man helpt hier
al twaalf jaar. Eerst als sjou-
wer, nu repareert hij de fiet-
sen. Via hem ben ik ook ko-
men helpen.”

Onlangs viel er een ’gat’ in
het speelhoekje en werd Wor-
seling gevraagd. „Ik had ge-
zegd het eerst even aan te
willen kijken, maar ik vind
het heel leuk om te doen. Ik
wist ook al wel zo’n beetje hoe
het reilt en zeilt in deze
hoek.”

Achter haar staat een enor-
me houten kist die nog gro-
tendeels gevuld moet worden.
„Hier gaat het ’grote’ speel-
goed in. De kleinere spulletjes
gaan in kartonnen dozen. Het

is niet normaal hoeveel er
binnenkomt. Ik heb hier nog
een kast vol speelgoed dat
bekeken moet worden, maar
de nieuwe lading staat alweer
klaar. Zo’n grote kist is bin-
nen een week vol. Soms neem
ik ook spullen mee naar huis;
sieraden die uitgezocht moe-
ten worden bijvoorbeeld.”

Ze dubt wat ze moet doen
met een walkie talkieset. „Hij
ziet er nog goed uit, maar
plakt aan alle kanten. Mensen
leveren soms echt vieze din-
gen in. Onbegrijpelijk. Dat
gooien we vaak meteen weg.”
Ook de walkie talkiesset redt
het niet. „We sturen zelden
speelgoed op batterijen naar
Roemenië en Hongarije. De
mensen naar wie dit gaat,
hebben geen geld voor batte-
rijen. Dan maak je ze blij met
iets waar ze na een tijdje niets
meer mee kunnen.” 

Ondanks dat het hard door-
werken is en ze aan het einde
van de dag zwarte handen
heeft, doet Worseling het met
veel plezier. „Voor die blije
kindersnoetjes.”

Ria Worseling zwaait hier de scepter.

In Oma’s Speelhoekje
’Oma’s Speelhoekje’ staat er
op het bordje achterin de
loods aan De Peppels in Bus-
sum waar Kinderen in Nood
haar spullen sorteert en op-
slaat. Sinds een maand zwaait
Ria Worseling hier op donder-
dagmiddag de scepter. 
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Het handelen in auto’s zat er al vroeg in: de Escort verkocht hij via een 
advertentie in de Gooi- en Eembode.
Het klussen aan en de handel in auto’s werd steeds serieuzer. Tijd voor stappen
en uitgaan nam hij niet; hij verbleef liever tussen de auto’s. 
Omdat zijn vader bleef roepen, dat je als vrachtwagenchauffeur geen toe-
komst had, werd er door Tjeerd een loods gehuurd, volgde hij een opleiding
en begon hij op 18-jarige leeftijd als autohandelaar voor zichzelf; daarbij
gesteund door beide ouders. Zijn vader hielp hem bij de opstart en loopt nu
nog steeds mee in het bedrijf. Tjeerds moeder en later ook zijn vrouw zijn
actief betrokken bij de administratie van het bedrijf. Nu - zeventien jaar later
– is deze loods uitgegroeid tot een autobedrijf met 18 man personeel, waar
hard gewerkt wordt, maar ook altijd ruimte is voor een praatje en zoals wij
dus ervaren hebben: het meedenken in woord en daad bij de belangen van
Kinderen in Nood.

Als we Tjeerd vragen, waarom hij onze stichting zo’n warm hart toedraagt,
vertelt hij dat hij de kleinschaligheid en het directe contact tussen gever en
ontvanger erg waardeert. Dit in tegenstelling tot b.v. de Cliniclowns, waar
je vanuit een callcenter benaderd wordt. “Bij jullie is zichtbaar wat er 
gebeurt en dat voelt goed. Het kost me nu meer, maar dat heb ik veel liever
dan dat ik € 100,- overmaak aan zo’n groot goed doel.”

Via Joop Heerschop, de oprichter van Kinderen in Nood, kwam Tjeerd in 
aanraking met onze stichting. Hij leverde onze vrachtwagens en verzorgde
het onderhoud en zo kwam hij ook in gesprek met Nijs Brouwer en Fred
Leenman, die hem vertelden waar Kinderen in Nood voor staat en wat er
zoal bij ons gebeurt. Dat triggerde hem en hij bood spontaan aan eens een
keer zo’n transport te sponsoren. Volgens Tjeerd viel dat kwartje niet direct
en werd er z.i. begrepen, dat het om het financieren van een transport ging.
Hij bedoelde echter: ik ga met mijn eigen Mack die rit voor jullie maken!!
Toen hij dat idee vaker opperde en het hem echt menens bleek, durfde de
stichting dit geweldige aanbod aan te nemen en werden de plannen om een
humanitair transport te doen - nu al weer twee maal - werkelijkheid. Tjeerd
vond een medechauffeur in zijn vriend Hendrik-Jan van Loo. Ouders, familie
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en vrienden werden wederom betrokken; nu om het goede doel te steunen.
Kosten noch moeite werden gespaard: haakwerk (van moeder), zakjes met
snoep (van oma), cadeautjes en de benodigde financiën kwamen er.

Twee maal ging Tjeerd dus al voor ons op pad: twee maal voor een dag of
vijf uit je gezin en uit je bedrijf stappen… Het is niet niks! Tjeerd vindt het
doodgewoon.
Hij denkt nog even hardop terug aan de reizen: die eerste keer…
• dat kinderfeest… alle kinderen blij bezig met een beetje water/zand en een

autootje;
• daar op dat plein... de gezichtjes van de kinderen, als ze even in de Mack

op de bestuurdersplaats mogen zitten;
• kinderen die keurig op hun beurt wachten; geen geschreeuw, geen geruzie;

en de tweede reis:
• we wisten niet waar we in het dorpje moesten zijn… het leek er doodstil,

maar ineens kwamen overal mensen vandaan om ons te begroeten en te
helpen;

• we werden zo verwend; kregen overal eten;

“Maar”, zo zegt Tjeerd: “dit kan alleen, omdat ik een vrouw heb, die hier
ook achter staat, die me steunt en die dit allemaal goed vindt! Ik voel me
een rijk man met zó’n vrouw, drie kinderen en de vierde op komst!”

Als we dan na zo’n gesprek weer huiswaarts gaan, zijn onze dankbaarheid
voor wat we met elkaar kunnen verwezenlijken, maar ook de waardering
voor de mensen met wie we dit kunnen doen, wéér groter geworden. Wat
hebben we een mooie stichting.
Tjeerd, bedankt!!!

Anjo van ‘t Hof

Het VeenLandencollege
uit Mijdrecht voert actie
Wij, Indira, Kees, Heran, Karli en Dewi, hebben voor Entreprenasium een
goede-doelen-actie gedaan. Hierbij dachten wij aan tosti’s verkopen en dit
plan hebben we uitgewerkt. Uiteindelijk hebben wij dit gedaan op 12 

december 2019 en dit verliep
super goed! Deze actie heeft
ongeveer 250 euro opgeleverd,
dit heeft de school verdubbeld
naar een bedrag van 500 euro.
Op 31 januari kwamen de men-
sen van Kinderen in Nood langs
(ons gekozen goede doel). Hier
vertelden ze over wat hun orga-
nisatie inhoudt. Ze vertelden
dat zij geld ophalen voor kinde-
ren in Roemenië en Hongarije
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en daar voor dingen zorgen zoals stroom,
water, eten. Aan het eind van het jaar zorgen
ze voor zaadpakketten die de mensen een
heel jaar eten verzorgd. Ze hebben ons foto’s
laten zien van het werk dat ze doen. 
We hebben de cheque uitgereikt en de groot-
ste verrassing die wij kregen is dat wij het
einddoel mochten kiezen. Wij kregen de keuze
uit drie dingen, a: de zaadpakketten, b: ge-
zinnen helpen en c de laatste hebben wij ge-
kozen: dat was het Kinderkanker-centrum in
Hongarije. Met ons geld kunnen ze kinderen
in dat centrum kleren en speelgoed geven. Wij
zijn super blij dat we dit hebben mogen doen
en het zal iets zijn dat wij blijven herinneren.

Transporten
Vanaf de vorige Nieuwsbrief vertrokken er met onze vervoerder Optimus
vier transporten uit Bussum: twee naar Hongarije en twee naar Roemenië.

14 november 2019 naar Hongarije
Op een laaddag is het altijd een drukte van
belang op De Peppels: de laders sjouwen,
heffen en tillen. Bedden e.d. worden ver-
voerd met passend materieel. Dames zorgen
ervoor, dat de mannen de klus kunnen klaren.

28 november 2019 naar Roemenië
Dit transport vulden we o.a. met hulpgoede-
ren voor de huizen CIA, Stâlpu en CITO. Voor
CIA en Stâlpu hadden we b.v. een hele krat
met shampoo. Beide tehuizen hadden daar
een tekort aan! Naar CITO konden we 15
dozen met werkkleding sturen. Ook voor
Ionut - ons al jarenlang bekend - hadden we
een aantal spullen van zijn verlanglijstje:
een eethoek, fiets, naaimachine en een tas
met inhoud, waarmee hij een blind meisje
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enorm gelukkig maakte. Uit dit transport konden we iemand een scootmobiel
bieden. In Călăraşi werden op 4 december de 50 nieuwe bedden uitgeladen.
Uit alle uitzinnige reacties bleek wel, dat dit een héél bijzonder transport 
geweest is

19 december 2019 naar Hongarije
Naar aanleiding van dit transport ontvingen wij de volgende reactie van
Gusztáv:
“Allereerst veel dank voor de enorme hoeveelheid liefde die jullie met deze
vracht meestuurden! De inhoud van de truck was fantastisch; zoals altijd.
Kwaliteit is het handelsmerk van SKIN! Met 20 vrijwilligers hadden we de
truck in drie uur tijd gelost. Direct hierna gingen mijn collega Gergely en ik
met een bus vol met prachtige hulpgoederen van jullie voor de 95ste keer
naar Beregszász/Oekraïne. Ik was een beetje moe, maar de vreugde van de
arme mensen gaf me weer zó veel kracht.
Deze truck was de laatste in 2019, maar met Gods hulp zijn we klaar om in
2020 met jullie verder te gaan!”

23 januari 2020 naar Roemenië
Toen dit transport enkele dagen erna uitgeladen was, kon Corina zadenpak-
ketten uitdelen, kon er nu ook bij Cito in RVS-pannen gekookt worden, won
het handbalteam van Glodeanu Sărat in hun nieuwe outfit (ontvangen van
BFC uit Bussum) een eerste prijs en maakte het oncologisch centrum in
Călăraşi dankbaar gebruik van de ontvangen bedden, tillift en fysio-apparatuur.

Conclusie: onze goederen bereikten met ieders inspanning de
goede bestemming.

Dank aan allen!!

Nieuwe bus voor
Gusztáv

In 2016 kocht de stichting op verzoek van Gusztáv een ‘6de hands Mercedes
busje’ voor het bedrag van € 2500,-. Deze bus had toen al 350.000 km op
de teller. Drie jaar lang vervoerde hij hiermee goederen in Hongarije en naar
de Oekraïne. 
Inmiddels was met dit busje nog eens ‘een ton’ gereden en was het echt
wel rijp voor de sloop. Dit zagen Tjeerd van Rijn en Hendrik-Jan van Loo 
afgelopen september na het uitladen van het duo-transport in Hongarije.
Gusztáv vroeg de chauffeurs om met deze Mercedes bus mee te rijden naar
zijn huis. 

De chauffeurs vonden dit echter i.v.m. hun veiligheid niet verantwoord en
zij zetten de tocht te voet in. Na terugkomst in Nederland smeedden zij een
plan om een goede tweedehands bus te kopen. Zij legden hier zelf een 
behoorlijk bedrag voor op tafel. Ook deed Kinderen in Nood een bijdrage en
de invoerrechten voor deze bus werden door de diaconie van de PKN 
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gemeente Bussum betaald. De bus werd geheel in de avonduren nagekeken
door Hendrik-Jan en Tjeerd, gepoetst door Paul Wallenburg en voorzien van
het logo van Kinderen in Nood. Hendrik-Jan reed samen met zijn vrouw de
bus naar Hongarije en verraste Gusztáv volledig toen zij met de ‘nieuwe bus’
zijn erf opdraaiden. Zichtbaar emotioneel nam deze de autosleutels in ont-
vangst en kon totaal niet bevatten, dat hij ‘zomaar’ een prachtige bus kreeg.

Inmiddels rijdt de bus bijna dagelijks naar vele projecten in heel het land
en naar Oekraïne v.v. Door deze gift zijn we gezamenlijk nog veel beter in
staat om hulp op locatie te bieden en komen de goederen aan op plaatsen
waar mensen afhankelijk zijn van Kinderen in Nood.

Reactie van Gusztáv:
“Ik ben al 20 jaar pastor en spreek graag. Zelden ben ik mijn tekst kwijt.
Dat gebeurde alleen toen ik mijn pasgeboren kinderen voor het eerst zag.

Maar op 9 november 2019 gebeurt het me wéér: ik was niet in een
kraamkliniek. Ik was thuis in Tiszaszentimre toen twee fantastische 

mensen uit Nederland me 2 sleutels van een Mercedes Sprinter microbus
overhandigden en daarbij zeiden: “Gusztáv, deze bus is vanaf nu van

jou… Het is een gezamenlijk geschenk van ons.” Ik zat op de bestuurder
plaats en de tranen schoten in mijn ogen… zó’n groot geschenk… 

Hoe kan ik ze hiervoor bedanken? Daarvoor heb ik geen woorden genoeg!

Bedankt Pascale, Tjeerd, Paul en Hendrik-Jan! Dank Stichting Kinderen in
Nood voor de meegekomen goederen, dank Diaconie Bussum voor het

geld voor de registratie van de auto!
Ik beloof dat ik mijn liefdadigheidswerk voor de arme Hongaarse en 

Oekraïense gezinnen zal voortzetten. Met dit fantastische instrument kan
ik meer mensen met liefde bereiken.

Het goede verhaal gaat verder in Hongarije en in Oekraïne.”



15

Hulp aan Servië
Toen we 30 jaar geleden als stichting begonnen, zijn we gestart in Roeme-
nië. Via Dorkas stuurden we ook wel eens voedselpakketten naar andere
landen. Deze werden uitgedeeld via kerken en ook verspreid in Oekraïne
waar Gusztáv destijds woonde. Na een grote watersnoodramp in 1998 
kregen we via Gusztáv een verzoek om een truck met goederen naar de 
Oekraïne te sturen. Vanaf dat moment hebben we vanuit Kinderen in Nood
steeds zijn projecten kunnen ondersteunen en is hij met zijn team een be-
langrijk verlengstuk geworden van Kinderen in Nood. 
Gezamenlijk zijn we in staat om in de poriën van een land te komen en kan
eerstelijnshulp, daar waar dit het hardst nodig is, goed terecht komen.

Inmiddels woont Gusztáv in Hongarije en biedt hij hulp aan beide landen.
Recentelijk was hij in Servië waar hij al eerder geweest was. Hij zag de
schrijnende armoede en het leed van de kinderen met eigen ogen en besefte
dat ook hier hulp hard nodig is. Daarom doet hij een beroep op Kinderen in
Nood om in Servië te helpen. 
Deze hulp zal kleinschalig zijn, want uit ervaring weten we dat een truck
sturen veel administratieve rompslomp betekent.

Gusztáv is voorlopig van plan om via ‘Church Aid’ 6 keer per jaar humani-
taire hulp aan Servië te bieden. Om de maand wil hij daar ongeveer 15 
kubieke meter kinderkleding, schoenen, schoolmateriaal e.d. brengen. 
Vanuit Debrecen zal men naar Subotica rijden, daar lossen en dan de 600
km weer terug rijden; een reis van 10-12 uur.
Voor de verwezenlijking van deze hulp is er een samenwerking opgezet met
‘Children Mission Serbia’. Deze stichting is actief in het hele land en kan het
hele grondgebied van Servië bestrijken. De verantwoordelijk managers 
Halász Sámuel en Renáta zullen de hulp onder de kinderen verdelen.

Eric de Jong
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Stichting Kinderen in Nood 

is ANBI gecertificeerd!

Help kinderen met belastingvoordeel
Kinderen steunen met een donatie en de fiscus een handje laten meehel-
pen? Dat kan! Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en klein
– fiscaal aftrekbaar. Zonder bezoek aan de notaris.
Als je je donatie voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking,
dan kun je je gift aftrekken van de belasting. Je krijgt dan een deel van het
geschonken bedrag terug van de belastingdienst. 
Wij hebben van de belastingdienst een modelovereenkomst.
Voor meer informatie kun je mailen naar onze penningmeester 
Johan Spaans: johan@spaansligterdeboer.nl of bellen naar 035-6916517.
Een eenmalige gift kun je overmaken naar NL49RABO 0383774241 of
NL73INGB 0006217861.

INFORMATIE
De stichting is opgericht op 3 september 1990.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194013.
RSIN-nummer 007961121.

Missie: Primaire ondersteuning van kinderen in nood.
Visie: Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de primaire ondersteuning
van kansarme kinderen en gezinnen die in een noodsituatie verkeren, zodat
zij een volgende stap in hun leven kunnen zetten. Hierbij ligt de focus op
Oost-Europa. Er werken alleen vrijwilligers binnen de stichting. 
Alle ontvangen donaties en legaten gaan direct naar hen, die dit het hardst
nodig hebben.
Wat doen wij? Op het adres De Peppels 47 te Bussum, zamelt de Stichting
goederen in. Deze worden gesorteerd en zo nodig gerepareerd.

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

In verband met de uitgifte van een jubileumboek in september 2020, 
verschijnt de volgende nieuwsbrief in december 2020. 

Inleveren kopij vóór 30 oktober 2020 op het volgende adres: 
ajmvanthof@casema.nl

Voor onze Nieuwsbrief maken wij foto’s. 
Mocht u bezwaar hebben, dat uw foto gepubliceerd wordt, 
neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.
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Welke goederen zamelen wij in?

Mits heel, schoon en compleet is er behoefte aan:
Kleding (voor kinderen en volwassenen), nachtkleding, sportkleding, rie-
men, schoenen, laarzen, sjaals, mutsen, petten, pruiken, borstprotheses,
incontinentiemateriaal, naaimachines en naaispullen, breigaren, lappen,

handwerk- en hobbymateriaal;
Eenpersoons bedden, eenpersoons matrassen, lakens, slopen, dekens,
dekbedden en dekbedhoezen, kinderbedjes, kinderstoelen, babybadjes,

badhanddoeken, ziekenhuisbedden, nachtkastjes, schoolmeubelen;
Fietsen, buggy's, kinderwagens en wandelwagens, loopkrukken, wandel-

stokken, rolstoelen, rollators, scootmobielen, EHBO-artikelen, zuigflessen,
flessenwarmers, paraplu's, theedoeken.

Computers (compleet, minimaal Windows 8, zonder wachtwoord!).
Alleen educatief speelgoed dat geen batterijen of elektriciteit gebruikt.

Mocht je twijfelen of wij je spullen kunnen gebruiken,
bel voor informatie 06-42917292 of 06-42915809.

Wat kan jij doen?
Word vrijwilliger. Voor informatie bel 06-42917292 of 06-42915809.

Word vaste donateur of als je liever eenmalig wilt geven,
kan dat natuurlijk ook.



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@spaansenligterdeboer.nl | www.spaansenligterdeboer.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


