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Van de voorzitter
In memoriam
In juli van dit jaar overleed Jan Roskam, erelid van Stichting Kinderen in
Nood. Vanaf de oprichting tot 2012 was hij zeer betrokken bij de stichting.
In die jaren heeft hij zich bezig gehouden met de financiën van de stichting,
daarbij gesteund door zijn vrouw Aaf. Vele foto’s die ik in het archief van de
stichting ben tegengekomen, getuigen hiervan. Voor zijn ongebreidelde inzet
is hij, terecht, door de stichting tot erelid benoemd.
Jan was een man met een twinkeling in zijn ogen. Altijd had ik het idee dat
hij iets ondeugends van plan was, ons er tussen wilde nemen. Als het over
de stichting ging, werd hij vaak heel serieus en merkte je zijn betrokkenheid.
Getuige de mappen die wij nog van hem hebben liggen, was het een nauwgezet man, die de stichting zeer toegedaan was. Hij was een man die niet
snel vergeten zal worden.
Dubbeltransport
In september mochten we een gesponsord “dubbeltransport” (2 grote Macks)
naar Hongarije versturen; tot stand gekomen in samenwerking met Tjeerd
van Rijn en Hendrik-Jan van Loo en vele sponsoren. Medechauffeurs waren
Bas Broesder en Paul Wallenburg. Bas Broesder is verbonden aan het
tijdschrift ‘Truckstar’, dat in het novembernummer aandacht besteedt aan dit
transport.
Velen hebben zich via Facebook op de hoogte gehouden van de vorderingen
van de beide vrachtwagens. Het aantal bezoekers van onze Facebookpagina
is nog nooit zo groot geweest.
Mocht u zelf eens op onze Facebookpagina willen kijken, hier volgt het
“adres”: https://www.facebook.com/StichtingKinderenInNood/
Jubileum
Volgend jaar bestaat de stichting 30 jaar. De voorbereidingen voor o.a. een
jubileumboek zijn halverwege dit jaar gestart. Het is een voorrecht om in de
geschiedenis van de stichting te mogen duiken en te lezen wat ze allemaal
heeft gedaan, welke acties er gevoerd zijn, hoeveel transporten er verstuurd
zijn, etc. Ik kom ontroerende verhalen tegen, waarvan ik geen weet had en
die getuigen van een geweldige inzet. Velen hebben hiermee het leed van
medemensen verzacht.
Ook maakt het bestuur plannen voor een bijzondere vrijwilligersbijeenkomst.
We vroegen onze vrijwilligers om 5 september 2020 vrij te houden en zich
op te geven. Bent u vrijwilliger en heeft u dit nog niet gedaan dan kan dit
nog: ajmvanthof@casema.nl
We hopen, dat we er volgend jaar een leuk feest(je) van mogen maken.
Familie Pavel in Ileana
In het voorjaar van 1956 verhuizen mijn ouders en hun kinderen van een
plaatsje op het platteland in Friesland naar Harlingen. Wat mij daarbij het
meest is bijgebleven, is dat we in de nieuwe woning op een knopje drukten
en dat er dan licht begon te branden. Volgens mijn ouders kreeg ik er de
eerste dagen geen genoeg van om elke keer weer het licht aan en uit te doen.
Ik moest daaraan terug denken toen wij afgelopen september (63 jaar later!)
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foto’s en een filmpje toegestuurd kregen van
onze contactpersoon in Roemenië. Hierop zagen
we, dat de kinderen van het gezin Pavel met
grote, verbaasde ogen keken hoe het licht
werkte. Ik maak me sterk, maar denk dat ook
déze kinderen in de eerste dagen het licht vaak
aan en uit hebben gedaan.
In het eerste nummer van dit jaar schreef ik
over deze familie, hoe wij geprobeerd hadden
vervangende woonruimte voor het gezin te vinden
en hoe we erachter kwamen, dat we ietwat te
ver voor hen uitliepen. Ze wilden niet weg van
hun plekje! We hebben toen in overleg met het
gezin afgesproken ons best te doen om ze van
elektriciteit te voorzien. Omdat hun huis
gebouwd is van zongedroogde klei, bleek dit wat gemakkelijker gezegd dan
gedaan. De elektriciteitsmaatschappij wilde daar geen stoppenkast aanleggen, omdat die niet voldoende stevig bevestigd kon worden.
Eric de Jong heeft het - na maanden overleg met de elektriciteitsmaatschappij uiteindelijk voor elkaar weten te krijgen, dat er buiten het huis een soort paal,
die je op campings ook tegenkomt, neergezet is. Van daaruit kon de elektriciteit het huis binnengebracht worden.
De foto’s waarop we de kinderen Pavel zagen, die met stralende gezichten in
het donker het licht én een radiootje aan doen, moeten voor Eric een grote
beloning voor al zijn inspanningen geweest zijn.
Crowdfunding
Voor een kinderkankercentrum in Călăraşi, dat ruim 100 kilometer ten oosten
van Boekarest ligt, zijn wij o.a. op zoek naar 50 goede bedden met matrasbeschermers. De matrassen hebben we al in De Haven liggen. De aanschaf
van deze bedden gaat € 7500,- kosten, waarvoor we in oktober een crowdfundactie startten. Hiermee hopen we via internet het benodigde bedrag bij
elkaar te krijgen. Terwijl de actie al aardig liep, kwam er een enorme gift van
€ 5000,- binnen en konden we ons einddoel naar beneden bijstellen.
Mocht u nog aan deze actie willen meewerken, dan kan dat via:
https://www.gofundme.com/f/89ccjb50-nieuwe-bedden-voor-kinderkankerkliniek.
Iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen aan deze actie heel erg
bedankt.
Nieuwjaarswens
Het bestuur van Stichting Kinderen in Nood wenst alle lezers van onze
Nieuwsbrief een voorspoedig 2020 toe en spreekt de hoop uit op uw ondersteuning te mogen blijven rekenen.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen van harte te
bedanken. Dank aan alle sponsoren voor het duotransport naar Hongarije,
de sponsoren voor het beletteren van onze vrachtauto, maar ook alle donateurs en instanties welke ons financieel of in de vorm van goederen hebben
gesteund voor de diverse projecten in het afgelopen jaar. Met uw hulp kunnen
wij blijven doorgaan met het steunen van Kinderen in Nood.
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Kerstactie

Voor ons is het zo eenvoudig: we gaan naar de winkel en kopen wat we
menen te moeten kopen. Meestal hoeven wij niet de afweging te maken:
kopen we brandstof, medicijnen of voedsel?
Op de plaatsen waar wij onze hulp verstrekken, is dat wél zo. Om mensen
die die keuze wel moeten maken te helpen, starten we ook dit jaar weer een
Kerstactie.
We hopen € 3500,- op te halen voor de inmiddels welbekende zadenactie.
Voor dit bedrag willen we 500 pakketten versturen naar Oekraïne en 200 naar
Roemenië; naar plaatsen waar het ‘t hardst nodig is. Van een pakket zaden,
dat € 5,- kost, kan een gezin een jaar eten.
Gusztáv Fodor heeft van deze actie altijd gezegd: “Jullie geven de mensen
geen vissen, maar netten.” Het blijft fantastisch te zien hoeveel zorg de
ontvangers van de pakketten besteden aan hun groentetuin.
Ze realiseren zich, dat ze op deze manier hun gezin heel lang van een
gezonde maaltijd kunnen voorzien.
Tevens hopen we € 2500,- bij
elkaar te krijgen om in Stâlpu, in
Roemenië, bij een tehuis voor automutilanten, in de keuken een nieuw
gasfornuis en twee roestvrijstalen
werkbladen te kunnen installeren.
In onze voorgaande nieuwsbrieven
hebben we al eens laten weten dat
de bijdrage van de regering voor dit
tehuis nauwelijks toereikend is voor
voeding en dat er dus aan onderhoud niets gedaan kan worden.
Op ons inspectiebezoek in 2015 waren deze onderdelen van de keuken al
afgeschreven en nauwelijks meer bruikbaar, maar nu zijn ze echt zó stuk,
dat ze vervangen moeten worden. foto keuken
U kunt onze Kerstactie steunen door een bedrag over te maken op
rekeningnummer NL73 INGB 0006 2178 61, onder vermelding van:
kerstactie 2019.
Jurjen Hagen
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Een dubbeltransport
naar Hongarije

Ja, u ziet het goed! Deze twee enorme trucks, gesponsord door
garage-bedrijf Van Rijn uit Ankeveen en tot de rand toe volgeladen
door onze stichting, zijn afgelopen september vanuit Bussum naar
Hongarije gereden om daar op twee plaatsen te lossen.
Hieronder kunt u het verhaal lezen van dit ‘huzarenstuk’, dat zowel
in Hongarije als hier de krant haalde.
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We hebben het vanuit meer hoeken belicht
• Ruim voor het vertrek van dit transport maakten we een praatje met
Hendrik-Jan van Loo, één van de vier chauffeurs
• De voorbereidingen van dit dubbele transport
• Het vertrek op 12 september
• Het reisverslag
• Two days in Heaven; verslag van Gusztáv Fodor
De foto’s die deze verhalen ondersteunen zijn door diverse fotografen
gemaakt
In gesprek met Hendrik-Jan van Loo
Een ruime maand vóór zijn vertrek zijn we voor ‘een praatje’ bij Hendrik-Jan
van Loo, één van de vier chauffeurs, die - belangeloos en op eigen kosten met twee enorme Macks (vrachtwagens), natuurlijk tot aan het nokkie
gevuld, voor de stichting naar Hongarije v.v. rijden.
In het mooie dorpje Kortenhoef zien we aan de voordeur, dat hij daar met
zijn vriendin Pascale en twee dochters woont. We krijgen een warm welkom
en Hendrik-Jan zit al snel op zijn praatstoel als we beginnen over het 200ste
transport van de stichting, dat nog maar 9 maanden terug naar Hongarije
ging. Hobbyvriend/plaatsgenoot Tjeerd van Rijn vroeg hem om met hem
mee te gaan voor ‘een leuk ritje’. Hendrik-Jan, net als Tjeerd, gek van vrachtwagen-rijden hapte zonder goed te weten waarin, direct toe.
Volgens Tjeerd zou Hendrik-Jan dé ervaren chauffeur zijn; die kon immers
de weg richting Slowakije - beroepsmatig - wel dromen!
Hendrik-Jan filosofeert: “We wisten niet wat we gingen zien. We hadden
onderweg zo ontzettend veel bekijks. Eigenlijk vertrokken we véél te laat uit
Bussum… Dat kinderfeest had zo’n impact op ons, al die gezichtjes van die
blije kinderen… We kregen een bekeuring, want we waren te lang.
Tjonge wat zat die wagen vol. Onderweg was het vaak mistig. ‘s Zondags
mochten we niet door Duitsland rijden. Veel files. We moesten maandagochtend thuis zijn, tijd voor ’s avonds een lekker biertje was er niet…”
Maar: alle ervaringen, indrukken en contacten hebben de mannen zó
aangegrepen, dat zij al direct aangaven, dit nóg eens te willen gaan doen,
maar dan graag eerder in het jaar.
En zover zijn ze nu. En er gaat niet één truck… nee, ze gaan met vier chauffeurs en twee Macks. Paul Wallenburg en een verslaggever van het blad
‘Truckstar’ besturen de tweede auto. De verslaggever zal, behalve rijden, óók
het verhaal van hun avontuur schrijven en foto’s maken voor het blad ‘Truckstar’; een mooie reclame voor onze stichting.
Omdat Tjeerd erg druk is in zijn autobedrijf, is Hendrik-Jan zich meer gaan
verdiepen in de reis en heeft hij voor een belangrijk deel de voorbereidingen
op zich genomen. Om b.v. de hoge tolheffing te ontlopen (in Duitsland is dat
€ 0,50 per km) heeft hij samen met Pascale ambassades van de te doorkruisen landen aangeschreven, hebben ze samen lastige formulieren ingevuld,
handtekeningen gehaald, etc.
Na ons gesprek gaat hij met Paul de voorbereidingen aan de auto’s doen, en
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met Gusztáv Fodor overleggen,
die de transporten op twee verschillende plaatsen in Hongarije
zal ontvangen en distribueren.
Ook probeert hij sponsors voor
dit duotransport te vinden.
Zo mogen de auto’s bij zijn
eigen baas Van Dijk voor
vertrek tegen kostprijs komen
tanken.
Hendrik-Jan heeft zijn foto’s
erbij gehaald en blijft enthousiast doorvertellen. Dat schijnt
hij ook buiten zijn huisdeur te
doen, want zo komen we te
weten, dat een oud-collega van
hem al maandenlang bezig is
om voor de Romakinderen houten speelgoedhuisjes te maken:
“Die man maakt er met een
paar autootjes - gehaald bij de
Action - een totaalpakket van”.
Ook Tjeerds moeder is al weer
druk bezig met het inpakken
van verrassingspakketjes om
deze uit te delen in een tehuis
met gehandicapte kinderen.
Al die cadeautjes gaan natuurlijk mee.
“We hebben Gusztáv ook gevraagd om twee kansarme gezinnen uit te zoeken,
die wij graag gaan bezoeken en waar we dan e.e.a. willen achterlaten.
Alleen die auto besturen en niet verder kijken, is niet ons ding. We willen
weten wat er zich achter die deuren afspeelt en dit thuis weer overbrengen!”
We sluiten dit gezellige uurtje af met onze waardering uit te spreken en een
diepe buiging te maken voor deze geweldige mannen. Wat een toppers!!
We wensen ze heel veel succes met de voorbereidingen en voor over een
maand een fantastische reis met vele positieve ervaringen!
Voorbereidingen
Wij hoefden ons dit keer niet bezig te houden met het bestellen van een
truck, maar er bleef nog genoeg werk over om ons hoofd over te breken.
Nu dus 2 maal 100 kub aan hulpgoederen verzamelen, inpakken, opbinden,
repareren etc.!! Dit alles vergt een goede voorbereiding en organisatie.
Enkele vragen waar we ’s nachts nog wel eens van wakker lagen:
Hebben we genoeg spullen? Waar halen we opeens extra laders vandaan?
Hoe gaan we het laden van twee auto’s organiseren?
Op de eerste vraag kunnen we snel antwoord geven. We hadden - ook na het
transport van 8 augustus - al heel snel door, dat dit geen probleem zou
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worden. Het leek wel of heel ’t Gooi wist, dat
we met een dubbele vracht op weg wilden.
Er werd van alles aangeleverd: van piano tot
buggy’s en maxi-cosi’s.
Onze vrijwilligers draaiden overuren. En Nijs,
bestuurslid opslag en vervoer, maakte in zijn
hoofd al een onderverdeling van wat waarheen
gestuurd zou worden. De vrachtwagens
zouden nl. op twee verschillende plaatsen in
Hongarije uitgeladen worden.
Over vraag twee maakten we ons meer zorgen. Op een normale laaddag (donderdag) zijn
onze laders na vier uur intensief en keihard
werken ‘total loss’. We konden niet van hen
verlangen dat ze nu twee maal het gewicht van
10 ton zouden moeten versjouwen.
De oplossing vonden we door - voor dit keer het laden op zaterdag te laten plaatsvinden.
We konden dan ook mensen vragen, die vrij
waren. Zo hadden we op zaterdag 8 september de geoefende, ‘eigen’ laders en een twaalftal ‘gastladers’. De laatstgenoemden waren
over het algemeen een stuk jonger en hadden
al heel gauw door wat er van hen verlangd
werd. De twee groepen sloten naadloos op
elkaar aan! Naast heffen, duwen, tillen en
sjouwen, bleek er ook nog tijd voor een
geintje. En wonder boven wonder: om 11.10
uur waren beide auto’s vol en moest de groep
van de catering beneden in De Haven hals over
kop de soep, de gehaktballen en pindasaus
warm hebben voor de lunch. Hier hadden we
niet van durven dromen!
Beide volgepakte auto’s werden tot donderdag
12 september - de dag van vertrek - achter
slot en grendel geparkeerd op het terrein van
Van Rijn in Ankeveen.
Ook over vraag 3 is van tevoren goed nagedacht. In het nauwe straatje op De Peppels
werden de auto’s met hun achterzijden vóór de
uitgang van De Haven geparkeerd. De laders
werden over twee groepen verdeeld (personen
MET en ZONDER pet) en iedere groep wist
d.m.v. de stickers op de goederen in welke
auto deze moesten.
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Het vertrek
Dit vond plaats op donderdag 12 september. Opnieuw kwamen de twee
enorme trucks naar De Peppels en hier maakten we van dit vertrek een klein
feestje. Over belangstelling hadden we niet te klagen. Behalve onze eigen
club vrijwilligers was het heel fijn om familie en vrienden van de chauffeurs
te ontmoeten. Supertrotse ouders, een dochter die speciaal verlof van school
had gekregen om haar vader uit te zwaaien en iemand, die heel ‘wijs’ vertelde
dat zijn broer dit: - een humanitair transport naar het buitenland rijden altijd al gewild had, kwamen naar onze Haven. Ook burgemeester van Gooise
Meren Han ter Heegde was er om de mannen een goede reis en behouden
thuiskomst toe te wensen. Voor iedereen was er koffie met gebak. Om 10.00
uur precies gingen de chauffeurs onder luid getoeter op weg om op vrijdagmiddag rond 18.00u bij Gusztáv in Hongarije (bijna 1600 km) aan te komen.
Voor de tweede keer deze week: Wat een mooie ochtend!
Anjo van ’t Hof
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Het reisverslag
Na de weken van voorbereiding was het dan zover: het vertrek met
2 Macks naar Hongarije voor Stichting Kinderen in Nood.
Op donderdag 12 september 9.30 uur meldden we ons bij de Stichting.
Na koffie met gebak en vele handdrukken werden we om 10 uur uitgezwaaid
door familie, vrienden en genodigden. De daaropvolgende reis verliep super.
Na een bijna filevrije rit kwamen we ’s avonds om 22.30 uur aan bij het hotel
dichtbij de Oostenrijkse grens. Die dag zijn er 870 kilometers gereden.
De vrijdagochtend vertrekken we om 7 uur voor de laatste 700 kilometer.
We willen voor de drukte door Budapest zijn en tussen 17.00 uur en 18.00
uur proberen te lossen bij Gusztáv. Ook deze dag verloopt de rit voorspoedig
tot aan Budapest. Het eerste stuk rond Budapest is de snelweg helemaal leeg,
totdat we toch in de gevreesde file terecht komen. Ineens staan we helemaal
stil… dit duurt een klein half uur en dan begint alles weer te rijden.
Nu kan het rekenen beginnen… gaan we het redden om om 17.00 uur bij
Gusztáv aan te komen? Uit een contact met Gusztáv blijkt, dat er om 17.00 uur
15 mensen klaar te staan om te helpen met het lossen. We voelen een lichte
druk opkomen en geven wat gas bij. Gusztáv houden we op de hoogte en
volgens de navigatie gaan we het redden. Maar dan komt het laatste stuk,
waar de tijd heeft stil gestaan wat betreft de aanleg van de wegen.
Met 30 km per uur hobbelen we de laatste kilometers naar Tiszaderzs.
Uiteindelijk komen we daar om 17.30 uur aan.
Er is een groot spandoek, waarop we welkom worden geheten.
En er staan geen 15 maar 30 vrijwilligers klaar om te helpen met lossen.

We worden bedolven met knuffels, zoenen en vele handdrukken, zo blij zijn
ze met onze komst. De tientallen vrijwilligers storten zich op de volle trailer.
Wij worden verzocht om naar de keuken te gaan, waar oudere dames heerlijke broodjes en wat te drinken voor ons hebben klaarstaan. Alles moeten
we proeven en alles is heerlijk. Met een uur is de trailer leeg en ligt een deel
van de vracht al gesorteerd op een kar. Na een bedanktoespraak van de
burgemeester en een tasje met hebbedingetjes uit de omgeving van
Tiszaderzs gaan we op weg naar Aniko en Gusztáv voor een echte Hongaarse
maaltijd; ja… alweer eten. Na een heerlijke maaltijd met meer palinka’s zit
de dag erop. Om 22.30 uur gaan de oogjes dicht.
Na een goede nacht zitten we om 6.30 uur alweer aan een stevig ontbijt. De
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borden met spek en eieren
staan al op tafel op ons te
wachten. Van Gusztáv hebben
we een foto van een arm gezin
uit het dorp ontvangen, waarvoor we thuis 4 dozen hebben
gevuld met spullen, waar veel
behoefte aan is, maar die
moeilijk te betalen zijn. Rond
7.00 uur komen vader en zoon
uit dit gezin om de dozen van
ons in ontvangst te nemen.
Dankbaar en vol ongeloof voor
de ontvangen spullen vertrekken ze weer op de fiets naar
huis.
Nu snel de trucks in en op
naar Debrecen, waar de
tweede trailer gelost moet
worden. Dat is nog bijna 80
kilometer rijden (lees hobbe-

len). Maar eerst moet er nog getankt worden (700 liter is niets bijzonders!).
In Debrecen staan ook de nodige vrijwilligers op ons te wachten.
Er mag nog niet gelost worden, want de lokale krant wacht op ons en benadert Tjeerd voor een interview. Tevens ontvangen we allemaal een oorkonde
van de kerk voor onze vrijwillige inzet.
Hierna kan het lossen beginnen. Er zijn minder mensen om te helpen, maar
ook hier wordt weer hard gewerkt om de trailer snel leeg te krijgen.
En ja hoor, rond 11 uur worden we weer geroepen voor eten, maar deze
keer hebben we dit aanbod netjes afgeslagen.
Tijdens het lossen ben ik nog geïnterviewd door de verslaggever van het
blad Truckstar, die deze bijzondere rit met ons is meegereisd.
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Van deze hele rit zal er een mooi verslag in
Truckstar geplaatst worden.
Tjeerd en Paul houden zich op dat moment
bezig met kleine reparaties aan de truck en
het zoeken van een hotel voor de komende
nacht. Om 12.15 uur is de trailer leeg.
We krijgen nog een uitnodiging van de kerk
voor een lunch in Debrecen, maar door de
tijdsdruk hebben we deze aan ons voorbij
moeten laten gaan. Deze lunch houden we
nog te goed.
Van de vrijwilligers die geholpen hebben met
lossen, horen we hoe hoog de kwaliteit is van de spullen die worden geleverd
door Stichting Kinderen in Nood. Na de nodige bedankjes en knuffels beginnen we met een goed gevoel aan de lange terugreis.
Moe maar voldaan komen we maandag om 20.00 uur veilig thuis aan.
Wat hebben we weer genoten van deze bijzondere ervaring!
Hendrik-Jan van Loo

Two days in heaven
In het leven van mensen
zijn er gewone dagen,
maar ook dagen die
sprankelen.
Toen 2 Mack vrachtwagens met humanitaire
hulp van Kinderen in Nood
naar Hongarije kwamen,
waren die dagen voor ons
allemaal stralende feestdagen.
Iedereen uit mijn gemeente
stond te wachten op de
vrachtwagens
met
de
Nederlandse gasten.
Meer dan 50 mensen kwamen op mijn oproep af om
de vrachtwagens uit te
laden. Het was fantastisch
te ervaren hoe mijn vrijwilligers kwamen helpen.
Ik heb nog véél meer
gekregen dan die twee
fantastische vrachtwagens,
nl. veel vertrouwen van mijn
mensen!
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We weten hoeveel werk er achter de vrachtwagens staat.
Ik weet hoeveel uur er is gegaan in het regelen, ophalen,
inpakken en laden van de goederen.
We weten hoeveel uur het gekost heeft om sponsoren te vinden,
die dit transport mogelijk maakten. Al die moeite, tijd en
geld kwamen voort uit de enorme liefde voor Kinderen in Nood.
Onze woorden zijn niet genoeg om er iedereen mee te bedanken!
Onze liefde is niet groot genoeg om zoveel liefde en menselijkheid
terug te geven. Jullie (leiders, vrijwilligers, donateurs,
vrachtwagenchauffeurs) zijn onze helden van medemenselijkheid;
jullie brachten ons hier in Hongarije twee dagen in de hemel!
Er zijn twee delen in dit prachtige verhaal:
het begin en het einde. Toen de vier fantastische chauffeurs klaar
waren met hun werk in Hongarije en ze terugkwamen in Nederland,
was dit voor hen het einde van deze actie.
Maar voor ons was dat pas het begin.
Enkele weken zijn voorbij. Weken waarin we probeerden
de wonderen, verpakt in de dozen uit die twee vrachtwagens,
te delen met arme mensen.
Ook Oekraïense projecten hebben de afgelopen weken
5 microbussen hulp gekregen.
De grootste actie was, toen het Regionaal Ziekenhuis van
Beregszász 20 complete computers en 40 monitoren ontving.
Kinderen in de zigeunergemeente Nagydobrony hebben
verschillende dozen met warme kleding en schoenen gekregen.
Naar het kinderhuis waar 72 weesmeisjes wachten op een
normaal leven gingen fietsen, kleding en speelgoed.
Rehab Center van Vari en Hetyen ontvingen verschillende
dingen voor gehandicapte kinderen.
Voor een netwerk van vrijwilligers van Thuiszorg kwamen
er fietsen en dozen met medisch materiaal waarmee zij hun
werk beter kunnen doen.
Graag willen we de donateurs van Kinderen in Nood
hartelijk bedanken en voorzichtig vragen,
wanneer jullie de volgende vrachtwagen sturen.
God zegene U!
Gusztáv
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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.

1

2

3

4

• Wie weleens bij ons in De Haven geweest is, weet
dat we ondergronds onze opslag hebben en daar
onze werkzaamheden uitvoeren. We gaan dus eerst
een helling af en als we weer op straathoogte willen
komen, moeten we de helling weer op. Die helling
is vrij breed en wordt ook nog weleens gebruikt als
opslagruimte. Kijk eens hoe netjes en vertrouwd
onze vrijwilligers b.v. matrassen en schoolmeubilair
ook zo economisch mogelijk kunnen stapelen!
• Onze trouwe vrijwilliger Francine moest tot haar
spijt vanwege gezondheidsproblemen haar activiteiten op De Haven beëindigen. Gelukkig blijft ze
thuis nog actief voor de stichting bezig.
Heel fijn dat we een nieuw gezicht voor de kinderhoek hebben gevonden! We wensen Ria Worseling
veel succes.
• In augustus was Carla Dijkman 50 jaar getrouwd.
We feliciteerden haar met een prachtige hortensia.
Of deze felicitatie nu bijgedragen heeft aan het feit
dat haar echtgenoot vanaf die datum zich ook als
vrijwilliger meldde?? In ieder geval zijn we reuzeblij
met Bernard.
• Mia van Riel is weer wekelijks bij ons te vinden.
We hebben haar werkplekkie een beetje aangepast,
zodat ze zittend haar werk kon doen. Inmiddels kan
ze al weer wat langer staan.
• Op de vrijwilligersavond werd een enorme zak met
kilo’s appels gewonnen! We mochten er - verwerkt
in heerlijke appeltaart - met z’n allen van mee
genieten.
• Van een particulier kregen we een ontzaglijk mooie
voorraad haak- en breigaren. Een groot deel hiervan gaat mee op transport. Van een ander deel
breien onze vrijwilligers truien, kinderdekentjes
e.d., die daarna mee op transport gaan.
• Loes hoorde op NH Radio dat iemand gehaakte
dekens voor een goed doel aanbood.
Loes reageerde direct namens onze stichting,

13

• kwam in de uitzending te spreken met een dame en heeft die week 20
• kleurrijke dekentjes in Rijsenhout opgehaald. De dekentjes hebben we, net
als de 50 matrassen die we in Rijssen mochten ophalen, bestemd voor het
kinderoncologisch centrum in Călăraşi (Roemenië).
• Een Hilversumse basisschool ging over op andere schoolshirts. Wij mochten
de ruim 225 nog prachtige shirts in allerlei maten komen ophalen.
• Ook bij het Wellantcollege Naarden, dat in september een nieuw gebouw in
gebruik nam, mochten we een auto vol meubels en muziekinstrumenten
ophalen.
• De Trappenberg verhuisde naar Hilversum. Hierdoor werd speciaal aangepast kindermeubilair overtollig. We zijn blij dat men aan onze stichting heeft
gedacht.
• Op onze reparatie-afdeling hoeven de vrijwilligers niet met de handen in
het haar te zitten. Deze grote hoeveelheid fietsen moeten vóór ze mee op
transport kunnen, nagekeken en gerepareerd worden.
• Van een kinderdagverblijf in Zaandam ontvingen we hele mooie bedjes,
stoeltjes en ‘leerzaam’ speelgoed. Dit alles is in een kist verpakt en bestemd
voor Oekraïne.
En dit is nog maar een ‘greep’ uit alle spullen die we afgelopen maanden voor
onze stichting mochten ontvangen. Wij zijn er héél blij mee en weten ook,
dat we met al deze prachtige spullen vele lichtpuntjes bij anderen brengen.
Heel veel dank aan iedereen, die hieraan bijgedragen heeft.
Anjo van ’t Hof
Vrijwilligersavond
Op 12 september 2019 was het zover: de jaarlijkse feestavond voor al onze
vrijwilligers!
Om 17.00 uur werden we welkom geheten in de Wilhelminakerk in Bussum,
waar we na een aperitiefje een mooie PowerPoint presentatie kregen van de
voorzitter over het dubbeltransport en de toestand in Hongarije en Roemenië.
Tijdens zijn toespraak was er telefonisch contact met de vier chauffeurs, die
met ‘onze goederen’ onderweg waren met twee reusachtige Macks naar
Hongarije.
Toen was het tijd voor de Chinees-Indische maaltijd. Van de kok kregen alle
bezoekers zelfs een voorgerecht aangeboden! Iedereen genoot van het heerlijke eten en aan alle tafels heerste een goede sfeer.
Ondertussen arriveerden twee dames met een kar vol apparatuur.
Wat stond ons te wachten????
Dat hoorden we gauw: de dames zouden ons meenemen door de tijd na de
oorlog met allerlei leuke en mooie liedjes. Wat konden ze mooi zingen en wat
brachten ze fijne liedjes in herinnering!
In de pauze kon iedereen op de cadeautafel kijken, of ze met het nummer dat ze bij binnenkomst gekregen hadden - een prijs hadden gewonnen.
De hoofdprijzen waren er echter niet bij.
Na de pauze werd het muziekprogramma voortgezet. Het werd steeds leuker:
we zongen en dansten met veel plezier mee! Tot slot ontroerde het Golden
Oldies Duo ons met een lied aan al de trouwe vrijwilligers, die onze Stichting
al zo veel jaren in stand houden. De tekst vindt u hiernaast.
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Vrijwilligers danklied
(melodie “Als sterren aan de hemel staan’)
Jullie zijn onvervangbaar, ons grootste geluk
Jullie zijn ons zo dierbaar, ons grootste geluk
We kunnen jullie niet missen, geen minuut van de dag
Aan Stichting Kinderen in Nood - hebben jullie zoveel gebracht
We danken de vrijwilligers - van Kinderen in Nood
Jullie maken het verschil - brengen warmte in ‘t leven
We danken de vrijwilligers - onze dankbaarheid is groot
Jullie hebben een hart van goud door zoveel te geven
Kinderen krijgen weer toekomst door al jullie werk
Water, kleding en scholen, dankzij al jullie werk
Jullie doen dit met liefde, slaan een arm om ze heen
Dankzij al jullie moeite zijn zij minder alleen
We danken de vrijwilligers - van Kinderen in Nood…
Kinderen in Nood is liefde tot in eeuwigheid
Dat gevoel raakt een kind nooit meer kwijt
We danken de vrijwilligers - van Kinderen in Nood
Jullie maken het verschil - brengen warmte in ‘t leven
We danken de vrijwilligers - onze dankbaarheid is groot
Jullie hebben een hart van goud door zoveel te geven
Jullie hebben een hart van goud door zoveel te geven
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Onze oud-voorzitter Joop Heerschop bedankte het bestuur voor de geweldige
avond en iedereen applaudisseerde om zijn woorden te beamen.
Na de trekking van de hoofdprijzen van de loterij - twee enorme zakken met
appels en eentje met Bildtstar-aardappelen - gingen we allemaal weer naar
huis. Niet met lege handen, want een lieve sponsor had voor ieder van ons
een feestelijk ingepakt blik met stroopkoeken gebracht!
Marja van ’t Hof
Goederen
Er worden bij de stichting veel spullen aangeleverd. Zelfs door de week gaan
we elke dag de container, die voor ons magazijn aan De Peppels buiten staat,
legen. We zijn daar onze schenkers heel erg dankbaar voor.
Maar, u voelde hem misschien al aankomen, we vinden helaas ook nog vaak
goederen die we niet kunnen gebruiken of goederen, goederen die vuil of
stuk zijn. Deze goederen willen we niet opsturen.
Laat ik een aantal voorbeelden noemen: glas- en aardewerk (komt niet heel
aan), matrassen met vlekken, groot meubilair, etc.
Alles wat wij niet kunnen gebruiken, moet op de juiste manier bij de stort
aangeleverd worden en dat kost ons veel tijd en moeite.
Mocht u twijfelen of we uw spullen kunnen gebruiken, neemt u alstublieft
contact met ons op: telefoonnummers 06-42917292 of 06-42915809.
Jurjen Hagen

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

16

in het buitenland
Kinderen in Nood is meer dan alleen een ‘goedereninname’ in Bussum.
Deze goedereninzameling is weliswaar de basis van onze dienstverlening aan
mensen die in een noodsituatie verkeren, maar daarnaast ontkomen we er
niet aan om ook af en toe onze medewerking te geven aan kleinschalige
projecten. Omdat onze stichting zo nu en dan een grotere donatie ontvangt,
zijn wij in staat om hulp te bieden aan een dergelijk project.
Onze vrachten komen aan op plaatsen waar men in schrijnende armoede
leeft. Als we daar zelf ter plaatse aanwezig zijn, worden wij vaak aangeklampt
door de lokale bewoners, die al pratende schietgebedjes maken, een ‘kruisje
slaan’ en heel nederig en vaak zelfs huilend, smeken om hulp. En dan hebben
deze mensen het niet over luxegoederen. Nee, het gaat hier om eerste
levensbehoeften! Voor ons zijn het kunnen nemen van een douche en drie
eetmomenten op een dag een grote vanzelfsprekendheid. Ook kunnen wij
ons de luxe permitteren om ‘s avonds de verwarming hoger zetten, de TV
aan te doen en allerlei dingen te doen, die we prettig vinden. Hoe anders kan
het leven eruit zien als deze zaken niet zo gewoon zijn.
Tijdens onze voorjaarsinspectie in
Roemenië kwamen we in contact met de
familie Pavel: vader, moeder en drie
schoolgaande kinderen. Zij wonen in
een huis gemaakt van leem, planken en
lappen om de tocht, kou en warmte
tegen te gaan. Maandelijks komt er ongeveer € 50,- binnen, omdat vader als
loonwerker op het land werkt. In de
maanden dat er geen oogst is, vallen ook
deze inkomsten weg. In hun huis was
geen elektra, dus ook geen koelkast,
geen licht, geen radio en niets waar een
stekker aan zit. Hun grootste wens was
om aangesloten te worden op het lokale
energienet. Met onze vertegenwoordigster Corina en de burgemeester van
Glodeanu Sărat zijn we vier maanden
bezig geweest om in dit huisje elektriciteit te realiseren. Het was nl. onmogelijk
om een groepenkast en contactdozen op te hangen aan een lemen wand.
Uiteindelijk hebben we buiten bij de woning een ‘festivalpaddenstoel’ laten
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plaatsen, waaraan met een snoer een connectie gemaakt kon worden.
Dit kleinere project konden we realiseren met een totaalbedrag van € 950,- .
Het daarop volgende transport bevatte voor dit gezin onder meer verlichting
en een radio. De drie thuiswonende kinderen waren hier zó blij mee, dat zij
het uitschreeuwden van geluk; een eigen radio en verlichting!
Thuiskomen uit school en je huiswerk kunnen maken bij kunstlicht in plaats
van bij een kaars.
Een paar kilometer verderop hielpen wij het gezin van Clara. Een moeder met
4 kinderen. Haar man had in een onoplettend moment, tijdens de viering van
de dag van het kind, hun huis in brand gestoken en dat brandde volledig af.
Tijdens ons bezoek in mei jl. sliepen zij in een groentekas bij de buren.
Ook hier heeft de burgemeester veel van zijn gemeentemedewerkers belangeloos ingezet om het huis te herbouwen. Kinderen in Nood schoot te hulp
met aanschaf van dakplaten ter waarde van € 1500.- zodat dit gezin komende
winter een dak boven het hoofd heeft.
Behalve het hierboven beschreven,
• kochten wij afgelopen jaar ook een ‘loopband’ ten behoeve van de fysiotherapie in het huis met automutilante kinderen in Stâlpu ter waarde van
€ 375,• ondersteunden we dit jaar bejaardentehuis Cia met geld voor zeep en
shampoo voor € 1500,• investeerden we € 3000,- in de gaarkeuken van Merei, zodat arme gezinnen
hier kunnen eten
• kochten wij een nieuw gasfornuis voor tehuis Cito ter waarde van € 2800,• werden er buitentafels aangeschaft voor school nummer 1 in Buzău
(€ 500,-)
• kochten we een nieuwe wasmachine voor Cia ter waarde van € 1500,• investeerden we € 15.000,- in een extra etage in een kinderrevalidatiecentrum in Nefelejcs in Oekraïne
• werd er in Ileana in een coproductie met de gemeente een dokterspost herbouwd. De totale investering bedroeg € 37.500,- waarvan Kinderen in Nood
€ 25.000,- voor haar rekening nam
• ontving de school in Pitulicea 120 schoolmeubeltjes van verschillende scholen
uit Nederland
• zullen wij binnenkort op verzoek van Olga, voorzitter van Stichting
P.A.V.E.L., 50 nieuwe bedden en ziekenhuismaterialen naar een oncologisch
centrum in Călăraşi sturen. Voor de aanschaf van de bedden startten wij
afgelopen oktober een Crowdfundactie, die ten tijde van het schrijven van
dit verhaal al bijna € 6000,- opgebracht heeft.
In totaal verzonden we afgelopen jaar 12 grote trucks, waarbij de waarde
per truck op ca. € 10.000,- geschat wordt. De logistieke kosten van deze 12
vrachtwagens bedragen ca. € 50.000,-. Gelukkig konden we ons deze kosten
veroorloven, omdat wij een grote trouwe schare aan vaste donateurs en
sponsoren hebben en wij af en toe in een testament opgenomen worden.
Hiervoor onze welgemeende dank.
Eric de Jong
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Transporten
Vanaf de vorige Nieuwsbrief zijn er weer vier transporten geweest. Met de
transporten in juli, augustus en september hebben we weer heel wat vreugde
in tehuizen en gezinnen kunnen brengen. Dank aan iedereen, die goederen
inbrengt, repareert, uitzoekt, meehelpt met in- en uitladen of op een andere
manier bijdraagt aan onze transporten!
25 juli transport naar Hongarije
Het KNMI voorspelde voor deze dag een warmterecord. Op enkele plaatsen
zou het wel 40 graden worden. Gelukkig konden we met het transportbedrijf
overeenkomen, dat de truck al vroeg (6.00 u) op De Peppels aanwezig kon
zijn. Vóór de ergste warmte er was, vertrok de truck op weg naar zijn
bestemming. Er gingen o.a. 50 fietsen, 44 pc’s + schermen, drie kisten
met muziekinstrumenten, gymnastiekbanken, een tafeltennistafel, een hometrainer en een tillift mee.
8 augustus Transport naar Roemenië
Er is al eerder geschreven, dat het laden van een
transport weliswaar héél zwaar maar voor veel vrijwilligers tóch ook wel ‘een feestje’ is. Dit keer was
het dubbel feest: Gert Blaas, één van Nijs Brouwers
rechterhanden, was die week jarig en trakteerde op
heerlijke taart.
In dit transport
vervoerden we gele
schoolmeubels.
Een maand later
stonden deze in de
school van Glodeanu Sărat.
12 september Dubbeltransport
naar Hongarije
Over dit transport is in deze Nieuwsbrief al
veel geschreven. We volstaan hier met de twee teams, die deze transporten
in- en uitlaadden. Team Bussum + team Hongarije
Anjo van ‘t Hof
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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.

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 2020.
Inleveren kopij vóór 19 februari 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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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

Wilt u meer over ons én onze transporten lezen
volgt u ons op Facebook
https://www.facebook.com/StichtingKinderenInNood
en de website
(www.kindereninnood.nl)
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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

% 035-6916517

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

Kamer van Koophandel: 41194013

