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Van de voorzitter
200ste transport
U ontvangt deze nieuwsbrief pas laat in het jaar. We wilden u dolgraag
verslag doen van het vertrek van dit transport uit Bussum en de
ontvangst ervan in Hongarije. Dat betekende, dat we pas heel erg laat
onze kopij klaar hadden. Met medewerking van iedereen, die zich bezig
houdt met het maken van de Nieuwsbrief, is dit gelukt.
Marleen, Ron en Jan Willem heel erg bedankt voor de bereidwilligheid
om in zó ’n kort tijdsbestek deze Nieuwsbrief bij de lezers op de mat
te krijgen. Over het transport kunt u verderop in deze nieuwsbrief het
verslag lezen.
Vanaf deze plek wil ik ook de feestcommissie, bestaande uit Loes,
Agnes, Anita en Anjo hartelijk bedanken voor hun inzet om de
festiviteiten rondom dit transport te organiseren. Ze hebben er een
hele klus aan gehad en het geweldig gedaan. Dames: BEDANKT.
Comité van Aanbeveling, de tv en toeval
In oktober jl. waren twee leden van het CvA op de televisie te zien.
Op dinsdag 9 oktober zond SBS 6 het programma “Burgemeesters
undercover” uit. In deze uitzending ging ons lid van het Comité van
Aanbeveling - tevens oud-burgemeester van Bussum - de heer Milo
Schoenmaker undercover in zijn eigen gemeente Gouda om op deze
wijze een langlopend probleem te onderzoeken en te ervaren en
vervolgens tot een passende oplossing hiervan te komen.
Op vrijdagavond 12 oktober verscheen de heer Han ter Heegde,
burgemeester van Gooise Meren, óók lid van onze CvA, in beeld in de
serie “80 jaar oorlog”. Toeval? Ik weet het niet. Er zijn mensen die er
vanuit gaan, dat dat niet bestaat.
Wij hebben daar ook weleens mee te maken. Een voorbeeld: we zijn
op inspectiereis in Roemenië en ontmoeten een man wiens benen zijn
geamputeerd. Hij zou enorm geholpen zijn met een scootmobiel.
Het enige dat we hem kunnen bieden is een rolstoel, waar hij overigens
al heel erg blij mee is. Bij terugkomst ben ik weer op De Haven en tot
mijn grote verbazing staan daar meer dan 20 scootmobiels. Toeval?
Goederen

Het is een bijzonder warm jaar geweest. Vanaf begin mei tot halverwege
oktober hebben we prachtig weer gehad met bijzonder hoge
temperaturen. Soms zelfs te hoog. Het was in die warme periode een
genoegen om op De Haven te zijn, omdat het daar lekker koel was.
Het had ook een andere kant: er kwamen weinig goederen binnen.
De te sorteren voorraad was op een gegeven moment praktisch op.
Halverwege september kwamen er weer veel goederen binnen.
Veel mensen brachten spullen.
Daarnaast hadden we een uitruil met een met ons bevriende organisatie,
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die ons voorzag van 4 kubieke meter goederen voor de persoonlijke
hygiëne. We mochten in Lage Vuursche ook een klooster, dat gedeeltelijk gaat worden afgebroken, leeghalen. We hebben 7 keer heen en
weer gereden met ons vrachtwagentje.
Op een vrijdagochtend werden we gebeld met de vraag of we nog
belangstelling hadden voor zo’n 50 schooltafeltjes en stoelen.
We moesten deze dan wel vóór 16.00 uur ophalen.
Kortom de ophaalploeg heeft zich een slag in de rondte gewerkt om
alles op De Haven te krijgen. Vervolgens stond het hier zo ontzettend
vol, dat de spullen ons in de weg gingen staan. Het was zoveel, dat we
moesten beslissen om op 25 oktober nóg een transport naar Roemenië
de deur uit te doen. Een transport waarvan we niet meer gedacht hadden
nog te zullen verzenden vóór het jubileumtransport op 8 november.
Jubileum
In september van dit jaar waren Joop en Annie Heerschop, ereleden
en oprichters van Stichting Kinderen in Nood, 60 jaar getrouwd.
Zij hebben dat in het bijzijn van familie en vrienden groots gevierd.
We wensen ze vanaf deze plek nog vele mooie jaren samen toe.
Presenteren
In de maand september werd in Bussum een aantal activiteiten
georganiseerd, waaronder “Bussum Cultureel” en “Open Monumentendag”; ideale momenten om je als organisatie te laten zien en je te
presenteren aan de bevolking.
Op 8 en 15 september hebben wij op de markt van de Historische Kring
Bussum en op “Bussum Cultureel” gestaan. Naast het geven van
informatie over de stichting hebben we op beide markten boeken
verkocht. Totaal hebben we hiermee een opbrengst van € 400,gerealiseerd. Op 21 september waren we aanwezig op de Gooise Goede
Doelenmarkt bij notariskantoor Doude van Troostwijk.
Ook dit leverde de stichting € 85,- op.
Acties
Dit jaar hebben we weer een Kerst- én een Zadenactie. Verderop in
deze Nieuwsbrief kunt u daarover meer lezen.
Uitspraak
Misschien bent u bekend met het fenomeen
“Loesje”. Van haar (?) vond ik op internet
de volgende uitspraak:
Mooier kan het bijna niet gezegd worden.

Namens alle vrijwilligers wens ik allen

een gezond 2019 toe
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Festiviteiten
rond het 200ste transport
8 november
Na een intensieve voorbereidingsperiode en 199 voorgaande transporten
ging dit transport met Tjeerd van Rijn, chauffeur/eigenaar én sponsor
van dit transport op weg. We hebben er een groots feest van gemaakt,
want de stichting bereikte met dit transport een mijlpaal: 20.000
kubieke meter aan hulpgoederen brachten wij naar landen, waar nog
veel armoede heerst. Velen gaven gehoor aan onze uitnodiging om
dit keer het transport luister bij te zetten: leden van het Comité
van Aanbeveling, onze ereleden, alle vrijwilligers, onze buren, vele
sponsoren en andere vrienden kwamen op deze stralend zonnige dag
met ons een gebakje eten en vierden dit feest met ons mee.
De pers, een fotograaf en Gooi TV waren aanwezig om in beeld en
geluid verslag te doen.

Na enkele toespraken van o.a. de oud-voorzitter en oprichter van
onze stichting Joop Heerschop en de huidige voorzitter Jurjen Hagen,
werden de laatste twee dozen, gevuld met 350 appeltjes van oranje
(mandarijnen) door burgemeester H. ter Heegde de truck ingeschoven.
Vlaggetjes in de Nederlandse en Hongaarse kleuren gingen de lucht
in en de Mack met de afgeschreven inventaris van de Bussumse
Emmaschool (ruim 300 tafeltjes en stoelen, bureaus, bureaustoelen,
gymnastiektoestellen, een digibord, kapstokken, kasten etc.) en
nog vele zakken en dozen met kleding en schoeisel, ging onder luid
getoeter op weg.
9 november
Op vrijdagmiddag 9 november vloog een afvaardiging van het bestuur
en enkele vrijwilligers achter dit transport aan om daar in Debrecen
het feest in samenwerking met de ontvangers van de hulpgoederen
- The Reformed Hungaryan Church Aid (RHCA) - voort te zetten.
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Ook de truck kwam die avond, weliswaar met enige tegenslag, omdat
deze drie meter langer was dan toegestaan, in de woonplaats van
Gusztáv Fodor aan. Gusztáv is onze vertegenwoordiger in Hongarije,
werkt o.a. voor de RHCA en met hem voeren wij alle contacten.
Gusztáv is in de Oekraïne geboren, woont nu in Hongarije en hij weet
als geen ander waar onze spullen én welke hulpgoederen het hardst
nodig zijn. We dragen hem en zijn gezin een warm hart toe en geven
hem alle vertrouwen. We merkten ook op deze reis weer, dat onze basis
goed is. U zult zijn naam en die van de RHCA vaker in ons verhaal
tegenkomen. We delen graag de ervaringen van ons verblijf in Hongarije
met u als lezer van deze nieuwsbrief.

10 november
Zaterdagmorgen rond 9 uur stond de truck voor de grote kerk in
Debrecen (op de kaft van deze Nieuwsbrief). Natuurlijk kreeg de Mack
erg veel belangstelling. Veel kinderen gingen in de Mack op de foto,
maar ook een groot aantal mannen kon de verleiding niet weerstaan
even in de cabine te komen zitten. Een muziekkorps bracht vrolijke
melodieën ten gehore.
In de toespraken ter plaatse werd o.a. gevraagd om de vrijwilligers en
donateurs van de stichting in Nederland de groeten over te brengen
en te bedanken voor hun tomeloze inzet ten behoeve van mensen, die
zich in een noodsituatie bevinden. Bij deze voldoen wij graag aan dit
verzoek. Er werden die ochtend talrijke foto’s gemaakt en een interview
met onze voorzitter afgenomen,
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Daarna vertrokken we naar een conferentie-centrum, waar met financiële
steun van een Nederlandse sponsor, een groot kinderfeest voor zo’n
400 kinderen was georganiseerd. Er was een muziekprogramma met
educatieve liedjes. Deze liedjes gingen over het belang van goede
voeding, persoonlijke hygiëne, etc. De kinderen waren zeer enthousiast:
ze stonden te springen, te dansen en ze zongen uit volle borst mee.
Vervolgens werden we toegesproken door de loco-burgemeester van
Debrecen, de Nederlandse ambassadeur en de leider van de RHCA.
Na afloop gingen de kinderen in de gangen van het gebouw spelletjes
doen, knutselen en spelen. Het werden voor ons bijzondere momenten
toen we zagen hoe ál die kinderen zich vermaakten: ontspannen,
zonder gehol, geren en geruzie. Kinderen die normaliter nooit in zo’n
gebouw zullen komen en die op deze dag te maken kregen met een
wereld, die ze niet kennen. Overigens had de directrice het centrum
belangeloos beschikbaar gesteld aan de organisatie.
De kinderen kregen hier ook een hotdog en ook nu viel ons op hoe
rustig ze daar stonden te wachten tot ze aan de beurt waren. Samen
met Tjeerd, Hendrik Jan (de tweede chauffeur) en de Nederlandse
ambassadeur hebben we de kinderen de door Nederlandse vrijwilligers
gemaakte zakjes met inhoud, een zak snoep én een mandarijn als
cadeautje mee naar huis kunnen geven.
De Mack is daarna naar het depot van de RHCA gereden en hier werd
de inhoud van de oplegger met hulp van Nederlandse en Hongaarse
vrijwilligers gelost. Alle goederen moesten daar, net als op De Haven,
een helling af. Tjeerd en Hendrik Jan spraken hun waardering uit over
de wijze waarop alles geladen was. Dat er zó veel in de oplegger zat,
hadden ze niet verwacht. Toen we begonnen met lossen, gingen zij
ervan uit met een half uur klaar te zijn.
Dit werd ongeveer anderhalf uur. Onder luid getoeter vertrok de truck
rond half vijf terug naar Nederland.

11 november
Zondag zijn we met Gusztáv op stap geweest naar Banhalma, een
tehuis voor zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen.
Dit tehuis ontvangt regelmatig spullen van de stichting.
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Het viel ons op, dat er weinig personeel was voor de 91 bewoners.
Desondanks zag het huis er schoon uit en konden we ervaren, dat het
weinige personeel ontzettend lief met de ‘kinderen’ omging.
In het gebouw kwamen we veel spullen tegen, die wij ooit op De Haven
hadden en dus door ons daar terecht gekomen zijn. Het was fijn om te
zien, dat ze deze spullen zo goed gebruiken. Het geld dat tehuizen
ontvangen van de overheid, is net wél of net niét genoeg om het
gebouw te onderhouden en de kinderen te voeden. Geld voor overige
zaken, bijvoorbeeld kleding, nieuwe bedden, lakens en dekens is er
niet. Daar komen onze goederen dus prima van pas.
Vervolgens brachten we een bezoek aan een bejaardenhuis in
Tiszaszentimre. Daar hadden de bewoners ‘s middags van een heerlijke
goulashmaaltijd genoten. Deze werd eveneens betaald door een
Nederlandse sponsor. Ook dit tehuis worstelt met een personeelsprobleem, maar ook hier voelden we de warmte waarmee de ouderen

omringd worden. ‘s Avonds hebben we bij
Gusztáv en Aniko gegeten. Daar kwam een
bevriend jong echtpaar een chocoladetaart
brengen met het getal 200 erop. Zij hebben
gevraagd de hartelijke groeten en dank over te
brengen aan de vrijwilligers in Nederland!
12 november
Opnieuw werden we door Gusztáv met de bus opgehaald om naar de
Oekraïne te gaan. Het werd een zeer indrukwekkende dag. We begonnen
in het Zigeunerdorp Nagydobrony, waar afgelopen jaar o.a. de school
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afbrandde. In een ruimte van amper 6 bij 6 (we konden er nét aan
rechtop in staan), waar nu school gehouden werd, werden we
verwelkomd door een schattig kleuterklasje, dat ons toezong zodra de
deur van het keetje open ging. Echt hartverwarmend.
Daarna gingen we in hetzelfde dorpje naar een weeshuis, waar we ook
héél gastvrij ontvangen werden. We mochten alle kamers in, waar
meestal zes tot acht bedden stonden. De kamers zagen er gezellig uit.
Wat ook opviel was hoe allerliefst de verzorgers met de kinderen bezig
waren. Daar mochten we mee eten. De directeur van het huis opende
en sloot de maaltijd zingend met een gebed.
We zagen veel lieve, lachende gezichten. Een meisje van rond 15 jaar
kwam met een tas vol zelfgemaakte sjaaltjes (geleerd via YouTube !)
en we mochten er allemaal eentje uitkiezen.
Daarna reden we (over wegen met vele kuilen) naar een revalidatiecentrum. Gusztáv noemde de man die dit huis, dat Nefelejcs heet,
begon (het was ooit een molen) de "bisschop". Deze leidde ons rond en
vertelde ons zijn plannen voor de toekomst.
Het schijnt in de Oekraïne het enige huis in dit soort te zijn. Hij hoopt
dit huis - stapsgewijs - verder uit te kunnen breiden. Zo is een vurige
wens van hem om een lift te kunnen aanschaffen. Daarvoor is nog heel
veel geld nodig.
In dit huis werkt een Nederlands echtpaar op vrijwillige basis.
Hun kerkelijke gemeente en hun vrienden ondersteunen dit stel
(ze hebben pas een kindje) financieel.
Ook nog bijzonder om te memoreren is, hoe we langs de grensposten
Hongarije/Oekraïne gingen. Er stonden lange rijen, maar Gusztáv reed
daar langs; soms tegen alle verkeer in. Weliswaar stapsgewijs: van het
eerste huisje naar het tweede en vervolgens naar het derde huisje
kwamen we - in tegenstelling tot alle andere automobilisten - snel langs
de behoorlijk zwaar bewapende grenswachten heen.
Zowel op de heen- als op de terugweg werden onze paspoorten meegenomen en nauwlettend gecontroleerd. We hebben er een stempel in!
Op 13 november vloog de ploeg weer huiswaarts. Ons verblijf en alle
indrukken blijven nog lang bij ons en zullen ons zeker aansporen om
ons werk voort te zetten.
Gelukkig leven we in een tijd waarin we heel snel ervaringen met elkaar
kunnen delen. Alle bijzondere gebeurtenissen rond dit 200ste transport
zetten we op de sociale media en we konden merken, dat we op de voet
gevolgd werden. Binnen een week hadden we 5000 volgers!
Ook dát doet goed en geeft ons de spirit om door te gaan.
Jurjen en Charlotte Hagen, Nijs en Agnes Brouwer,
Paula Beumer, Loes van Barneveld en Anjo van ‘t Hof
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Enkele reacties
naar aanleiding van
dit transport
Wat een aandacht voor de stichting en wat ben ik trots, dat we
dit met eders inzet hebben bereikt; een mijlpaal voor alle
kinderen in nood!
Wat in 1990 begon met een ‘wild’ initiatief om een vrachtwagen
te sturen naar Roemenië, is uitgegroeid tot een stichting,
die niet alleen warme belangstelling geniet in heel Nederland,
maar zelfs in delen van België en Duitsland. Niemand heeft ooit
voorzien, dat wij op 8 november 2018 het 200ste transport
zouden versturen.
De afgelopen bijna 30 jaren waren niet altijd gemakkelijk. Zo hebben
wij met onze tijdelijke onderkomens veel verhuizingen doorgemaakt.
We hebben veel tijd moeten stoppen in sponsorwerving en benaderen
van donateurs. Maar gelukkig bleven de vrijwilligers het werk van stichting
mogelijk maken. Jammer genoeg kon niet iedereen deze dag
mee-maken.
In de loop der tijd zijn ons helaas velen ontvallen. Degenen, die niet
meer onder ons zijn, hebben wel meegewerkt aan dit hoogtepunt en
derhalve vind ik het belangrijk om hen hier te memoreren.
Het voelt goed om soms eens achterom te kijken: alle goederen die
wij verstuurd hebben zijn door heel veel mensenhanden gegaan en
deze mensen hebben zich altijd belangeloos ingezet. Voor zover wij
hebben kunnen nagaan, is er geen enkele vrijwilligersorganisatie, die
200 vrachten stuurde naar mensen die echt in nood verkeren.
Donderdag
8 november
was daarom een
feestdag voor
ons allen.
De vrachtwagen werd al
vroeg geladen en er
dromden om 11.00 uur
al mensen om de Mack
heen. Onze burgemeester en actief lid van ons
Comité van Aanbeveling
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- Han ter Heegde - kwam naar de Peppels om de laatste doos in de
vrachtwagen te schuiven. Niet alleen Han was er, maar ook Raymond
Schneider en Etienne van Oosten (beiden leden van het CvA) gaven
acte de présence.
Zij lieten zich vol lof uit over de stichting. Onze huisdrukker Jan Willem
Roelofs uit Deventer was ook ter plaatse en bood aan om de volgende
nieuwbrief ‘om niet’ te drukken. Verder was het een komen en gaan
van mensen.
Dank aan allen die geweest zijn.
Eric de Jong

Uit Bussums Nieuws van 14 november:
“Jubileumtransport tjokvol naar Oost-Europa”
Het zogenaamde jubileumtransport van
de Stichting Kinderen in Nood
had als eindbestemming Hongarije en Oekraïne.
De vrijwilligers zijn tijden bezig geweest om het 200ste
transport zo goed mogelijk te laten verlopen:
het verzamelen van de spullen en het schikken van de
100 kuub aan hulpgoederen om uiteindelijk een tweede
leven te krijgen bij kansarme gezinnen in Oost-Europa”.

In deze nieuwsbrief danken wij
ál onze sponsoren,
waaronder:
Autobedrijf T. van Rijn, MailStreet BV,
Brood- en Banketbakkerij Van Breemen, Drukkerij Axyon,
bloemist P. te Kloese en Albert Heijn,
die dit feestelijke transport mogelijk gemaakt hebben.
Met hún steun konden wij dit transport en de festiviteiten
er omheen uitroepen tot één van de hoogtepunten
in de geschiedenis van onze stichting.
DANK, DANK, DANK hiervoor.
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It was a marvelous event on Saturday where you
could transmit the greetings of your organisation
and you could hand over a full truck of goods.

200 Vrachtwagens!
Onvoorstelbaar!
The children who could participate on the joyful
event at Kölcsey Centre in Debrecen they were
multiply privileged receiving nice presents
from you and from drivers but they were enriched
by feeling your warm-heartedness.
Your contribution can hardly confined in a
few sentences. Years by years collecting,
packing, fundraising, transporting and now flying
and traveling was hard.
It was good to see how your ambassador was
appreciating your efforts and your results.
According to our faith and confession we can’t
“introduce our name in the heavenly catalogue,
register”, this was done by Someone else.
But for sure you have left the memorable signs of
love in the hearts of children and parents.
You have generously sown and we wish to reap
generously. Please take with you and convey the
smile and joy
of the children towards your volunteers too.
In the name of Hungarian Church Aid,
Baranabas Balogh (lid van de RHCA)
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Zadenactie 2018
Wat wij in Nederland heel gewoon vinden:
even naar de winkel gaan, je boodschappen doen, betalen
en naar huis gaan met je spullen, is in de landen waar wij steun
verrichten een heel andere zaak.
Mensen moeten vaak de afweging maken: ga ik brandstof kopen
voor de koude wintermaanden, ga ik mijn medicijnen kopen of koop
ik voeding?
Met het kleine beetje geld waarover ze beschikken,
moeten ze keiharde keuzes maken.
Het gevolg is, dat ’s winters mensen sterven van honger,
kou of gebrek aan medicatie.
Fodor Gusztáv
schreef ons naar aanleiding van een
voorgaande zadenactie:
’’Ik werk graag met Stichting Kinderen in
Nood. De stichting is als een goede
dokter: hij stelt een juiste diagnose, weet
wat er nodig is en biedt vervolgens de
helpende hand.
De Zadenactie ’Mercy Seeds’ brengt onze
straatarme bevolking zaden van hoop;
hoop op weldaad. Géén groenten in blik,
glas of pak, maar een zadenpakket, waar straks een heel gezin van
kan eten. ”Voor het komend jaar hoopt onze stichting weer geld bij
elkaar te krijgen om 1000 pakketten zaden te kunnen opsturen naar
Hongarije, Roemenië en Oekraïne.
Wij hopen weer op donateurs te kunnen rekenen, die ons sponsoren
voor één of meer zadenpakketten.
U redt daar levens mee! Voor € 5,- zijn wij in staat om een gezin
van 4 personen een jaar lang van groenten te voorzien.
Wat in de zomermaanden niet opgegeten kan worden, wordt ingemaakt en kan in de winter gegeten worden.

STEUN VIA ONS DE INWONERS IN DEZE LANDEN,
MAAK € 5,- OF EEN VEELVOUD DAARVAN OVER
NAAR REKENINGNUMMER: NL73 INGB 0006217861,
onder vermelding van “zadenactie 2018”.
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Nieuws vanuit
De Haven
Na een rustige vakantieperiode stroomde De Haven vol met allerhande spullen: van particulieren, bedrijven, kloosters, instellingen en
scholen. Het is duidelijk merkbaar: wanneer het in Nederland goed
gaat, hebben wij het op De Haven lekker druk! Zo mochten we een
keuken demonteren en op transport zetten. Ook kwamen we in bezit
van een elektronisch orgel met twee klavieren en voetpedalen.
Ook hiermee gaan we vast en zeker weer mensen blij maken.
Onze vrijwilligers hadden er “een pak aan”. Er is wat gesleept, getimmerd,
schoongemaakt, uitgezocht en verpakt. Maar met eenieders inzet
konden we deze periode vier transporten realiseren en gaan we met
goede moed weer het nieuwe jaar in. Heel veel dank aan onze
mensen, die zich met hart en ziel geven voor de stichting.
In de vorige nieuwsbrief schreven we over onze vrijwilligers Mia en
Gerard van Riel. Mia maakte een vervelende val, werd meermalen
geopereerd en moest revalideren. Gerard miste zijn maatje zo erg,
dat hij zowel geestelijk als lichamelijk erg achteruitging.
Mia is gelukkig weer thuis, herstelt goed en we hopen van harte, dat
we haar eerdaags weer op De Haven terug zullen zien.
Jammer genoeg hebben we wat Gerard betreft minder goed nieuws:
in september is hij in een verpleegtehuis opgenomen.
In verband met het 200ste transport is een aantal vrijwilligers in de
fotoboeken gedoken en zijn er enkele fotocollages gemaakt.
Ze hangen - als men De Haven binnenkomt - rechts van de helling.
Leuk om deze eens te bekijken!
In oktober werd de vrijwilligersploeg op heerlijk gebak getrakteerd.
Fred Leenman vierde met ons dat hij 50 jaar getrouwd was met zijn
Erica en onze voorzitter werd voor de tweede maal opa. Nogmaals
onze hartelijke felicitaties!
Op de dag van ons 200ste transport hadden we onze jaarlijkse
vrijwilligersavond. Met de vrijwilligers en hun partners vierden wij het
feestje van die ochtend nog eens over: fotograaf Wim Vonk toonde
ons schitterende beelden van het wegrijden van de truck, het praatje
van de burgmeester, het gebak etc.
Met een korte powerpointpresentatie keken we ook nog even terug
naar de hoogtepunten van de stichting uit het afgelopen jaar.
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Daarna kon iedereen naar hartenlust opscheppen van een fantastisch
smakend stamppottenbuffet. Toen eenieder daarvan gesmuld had,
werden we verrast door een geweldig optreden van

“De Juf, de Bakker en de Dominee”.
Er is enorm genoten: veel gelachen, veel gezongen. Kortom: een heel
goede afsluiting van een geweldige dag!
GEZOCHT poppenmoeder
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om poppen aan
te kleden. Poppen en benodigd
materiaal zijn op De Haven méér
dan voorhanden.
Ook blijven wij op zoek naar
vrijwilligers, die ons op donderdagen vrijdagmiddag kunnen helpen op
De Haven (De Peppels, Bussum) met
kleding uitzoeken, sorteren en
verpakken, fiets- en allerlei andere
reparaties uitvoeren, goederen in
ontvangst nemen etc.
Ook bij het maandelijks laden van
een transport kunnen we nog sterke mannen en vrouwen gebruiken.
Voor meer informatie bel: 06-47047167 of kom langs op De Haven.
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Kerstactie 2018
Beste mensen,
Terwijl ik dit stuk op een stralende zondagmorgen eind oktober aan
de keukentafel schrijf en zo de tuin inkijk, waar ik de schaapjes op
het land zie grazen, dwaal ik weg in gedachten naar de brief (zie hieronder) die ik recentelijk ontving van Corina, onze zaakgelastigde in
Roemenië. Ik besef, dat wij het goed hebben en ‘huis en kost’ niet
onze eerste zorg zijn.
De brief die zij mij schreef, was er een die mij diep raakte en mij
emotioneel maakte. Temeer, omdat ik tijdens onze inspectiereizen
veel vergelijkbare situaties ken en ik nimmer meer de geur van
armoede zal vergeten.
Corina vraagt onze stichting om hulp voor een kansloos en ongelooflijk
arm gezin. Deze hulp willen wij graag geven en inmiddels voelen wij
ons zó betrokken bij dit gezin, dat wij besloten hebben om ons hiervoor
in te zetten. Wij hopen, dat dit project ook úw hart zal raken en dat
ook ú een bijdrage wilt geven om het uitzicht van dit arme gezin een
toekomst te geven. Want voor ons geldt:

“Geen kind hoeft in armoede te leven.”
Roemenië, Glodeanu Sărat. 15 oktober 2018
“Lieve vrienden,
Vandaag bezocht ik een extreem arm gezin in het dorp Ileana, voor
wie alle hulp welkom zou zijn.
Dit gezin heeft geen elektriciteit, geen vers stromend water en ze
leven in zeer moeilijke omstandigheden.
Het gezin bestaat uit 5 personen, moeder, vader en een dochter en
twee zoons. De kinderen gaan dagelijks naar school, ze maken hun
huiswerk en zijn erg stil. Vandaag was de verjaardag van een van
de kinderen en hun vader had een verrassing voorbereid.
Hij had een vis gevangen, die ze zouden eten tijdens het
verjaardagmaal. Deze had hij tegen de vliegen – want een koelkast
is er niet - in een zak aan een spijker aan het plafond gehangen.
De kinderen genoten enorm van mijn bezoek, omdat er maar
weinig mensen naar ze omkijken. Toen ik wegging moesten de
ouders en de kinderen huilen van verdriet, omdat zij zich zo
ellendig voelen en niets hebben. Als ik jullie zou zeggen wat ze het
hardst nodig hebben, zou ik niet weten wat te kiezen.
En als ik jullie zou vertellen wat ze bezitten, zou ik zeggen dat ze alleen
maar drie kinderen hebben, waarvan ze erg houden en voor wie ze
elke dag naar hun werk gaan, zodat zij ze nét aan kunnen voeden.
Met vriendelijke groeten, Corina.”
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Bovenstaande brief heeft ons als bestuur enorm aangegrepen en wij
hebben besloten om deze familie te helpen. We hebben alvast wat
voorwerk gedaan en een offerte aangevraagd voor het aansluiten van
water en elektra. Maar helaas: de aannemer met wie wij bij projecten
samenwerken is ter plaatse geweest en heeft aangegeven, dat er niets
mogelijk is met de “hut” waarin dit gezin leeft.
De muren zijn gemaakt van leem en paardenvijgen, ramen houden de
regen enigszins tegen, maar het tocht door de hele hut heen.
Het dak is van golfplaten, stokken en plastic gebouwd. Bevestigen van
elektra en waterleiding op leem is niet mogelijk en creëert een nóg
gevaarlijker situatie.

Het rapport van de bouwkundig ingenieur, die naar het huisje van dit
gezin is gegaan, luidt als volgt: “Het huis, dat geen fundering heeft,
kan niet worden gerepareerd, omdat de constructie is gemaakt van
leem. Stromend water aanbrengen in de huidige woning zal leiden tot
verslechtering van de woonomstandigheden, omdat dit huis hier op
geen enkele wijze tegen bestand is”.
Naar de mening van de aannemer is de enige optie:
“Bouw een nieuw huis”.
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Hij benaderde ons met het volgende voorstel:
een eenvoudig te bouwen woning met twee kamers, waarvan een met
wastafel en een kookplaat met kachel, die zorgt voor de verwarming
van de twee kamers, met een douche en toilet en een kleine hal.
De woning van ca. 40m2 wordt voorzien van elektra, sanitair, boiler,
septic tank, dubbel glas, goede deuren, houtkachel die ook kan worden gebruikt voor het koken.
De geschatte kosten : 71.676,32 lei (€ 15.381,18).
Wilt u ons helpen om voor dit gezin een nieuw huis te laten bouwen,
zodat zij Kerstmis 2019 in de warmte en onder een goed dak mogen
vieren? Wij geven de aannemer binnenkort graag de opdracht en gaan
dan halverwege 2019 naar Ileana om te kijken hoe de bouw vordert.
We houden u op de hoogte!
Wij zijn blij met alle giften die we hiervoor mogen ontvangen.
Stort uw bijdrage op rekeningnummer
NL 73 INGB 0006217861 o.v.v. “project 1 gezin in Ileana”.
Eric de Jong

Transporten
Over ons jubileumtransport – het 200ste – hebben we al heel wat
geschreven in deze nieuwsbrief. Maar ook de andere drie transporten
in de afgelopen periode waren voor ons, maar vooral in de gezinnen
en in de tehuizen e.d. waar de hulpgoederen terecht kwamen, van
bijzonder groot belang. We ontvangen na de transporten heel fijne,
bemoedigende reacties van onze vertegenwoordigers. De foto’s, die
meegestuurd worden, doen ons vaak zeggen: “Hier doen we het
voor!” Het is altijd weer een verrassing wat er op De Haven binnenkomt en wat mij mogen meesturen op transport.
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Transport naar Roemenië, juli
Op 19 juli – op één van die extreem hete zomerdagen van 2018 – laadden
we o.a. de 225 setjes schoolmeubilair van de Rosaschool in Den Haag.
Maar dat was niet het
enige: allerlei soorten stoelen: (bureau-, po-, kinder-,
strand-, tuin- douche, leun-,
auto-, fiets-, sta-op-, piano,
buggy, maxicosy),
maar ook bedden: (kinder-,
camping-, ziekenhuisdek-, vouw-, 1-persoons,
hoog/laag) en divers
ander materiaal stonden op
de laadlijst.

Reactie van Corina Cazacu
“De dag na de aankomst van het transport verdeelden we de
goederen, Buzău County Hospital, CITO Râmnicu Sărat en Stâlpu
Center kregen goederen uit dit transport.
Voor het gemeentehuis van Movila Banului nam men met een
pick-uptruck goederen mee, die men goed kan gebruiken.
De twee piano’s gaan we volgende week in Buzău schenken aan de
twee middelbare scholen.
Met een deel van de goederen die we ontvingen,
heb ik ook enkele arme families gelukkig gemaakt.
Twee families kregen een naaimachine. Iedereen heel erg bedankt.”
In september ontvingen we enkele foto’s, waarop we de Haagse
schoolmeubels terug kunnen zien (scholen in Roemenië zien er wel
wat minder ‘aangekleed’ uit dan bij ons).
Transport naar Hongarije, september
Begin september ging er een vracht naar Hongarije. Ook hier kwamen
er weer zeer enthousiaste berichten op terug. Een greep uit de laadlijst:
hometrainer, kruiwagen, scootmobiel, rollators, rolstoelen, voeding
voor ouderen, een krat met warme jassen, een krat met speelgoed etc.
We weten, dat Gusztáv, onze vertegenwoordiger aldaar, ook connecties
heeft in Oekraïne. We zijn blij, dat hij een deel van de door ons gestuurde
hulpgoederen daarheen brengt, want ook in dit land is nog veel
armoede.
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Transport naar Roemenië, oktober
Het laden van dit transport vond op 25 oktober plaats. Enkele dagen
later stroomden de foto’s en berichtjes van Corina via de WhatsApp
bij ons binnen. Deze beelden spreken voor zich:

Een dokterspost werd geheel nieuw ingericht.

Ook diverse gezinnen, waaronder het gezin uit Ileana (in deze nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen) werden verrast met speelgoed,
kleding en schoeisel of zelfs een koelkast.

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 april 2019.
Inleveren kopij vóór vrijdag 22 februari 2019
op het volgende adres: ajmvanthof@casema.nl
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De wet AVG
In de vorige nieuwsbrief is summier al iets gezegd over de
gevolgen van de wet AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
In dit artikel gaan we hier verder op in.
Wij willen u hier informeren over hoe we met uw
gegevens omgaan.
Gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres staan
bij het bestuur in een adressenbestand. De penningmeester, die zijn
computer van een wachtwoord heeft voorzien, beheert dit bestand.
Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de correspondentie,
die u van de stichting krijgt en zijn alleen in te zien door de beheerder
van het adressenbestand en de secretaris.
E-mailberichten, die bedoeld zijn voor meer personen worden gericht
aan de persoon die hem verstuurt, met een kopie in BCC aan allen.
Het adres van de e-mailontvanger is op deze wijze niet zichtbaar voor
derden.
Voor het toezenden van de Nieuwsbrief worden uw naam en adres
doorgegeven aan het bedrijf, dat het drukken en verzenden voor ons
verzorgt. In ons geval zijn dat Sandd en MailStreet.
Giften die we ontvangen staan bij de bank geboekt met naam en
bedragen. Deze zijn alleen in te zien door de penningmeester en de
voorzitter.
Personen die laten weten geen interesse meer te hebben in de
werkzaamheden van de stichting worden uitgeschreven en al hun
gegevens worden vervolgens uit ons adressenbestand verwijderd.
Mocht u bezwaar hebben tegen dit privacy-beleid van de stichting
Kinderen in Nood, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan het bestuur
kenbaar te maken. Het bestuur zal uw bezwaar in overweging nemen
en eventuele wijzigingen doorvoeren.
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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/machtigingsformulierdonateur.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
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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 penningmeester
J.G. Spaans 035-6916517.
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.

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
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Platje
De fietsspecialist

J.A. Platje
Fiets en bromfietsspecialist
T.B. Huurmanlaan 17A • 1403 SL Bussum
Telefoon 035 693 45 66 • Fax 035 697 59 70

administratie n belasting n managementsondersteuning
Stationsweg 42, 1404 AP Bussum
Telefoon 035-691 65 17 | Fax 084-716 85 06
info@spaansenligter.nl | www.spaansenligter.nl

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

