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Van de voorzitter
Plotselinge hulp
Afgelopen periode waren mijn echtgenoot en ondergetekende op vakantie. 
Half juni staan we voor de grens van Griekenland en Macedonië. Tot dan toe
was alles goed gegaan. We moesten alleen nog even langs de Macedonische
douane. Dat gaat na wat hangen en wurgen ook nog. 
Een knappe Macedonische douanier neemt onze paspoorten aan. 
Op dát moment wordt het plotseling behoorlijk hectisch. Zij krijgt een 
telefoontje, geeft ons snel de papieren terug en wij worden gesommeerd om
direct na haar loket scherp naar rechts - naar een soort parkeerplaats - te gaan.
Nadat we daar weer vandaan gereden zijn, zie ik dat een van de caravan-
buitenspiegels losgetrild is en zeg ik tegen mijn beminnelijke wederhelft, dat
ze die even moet vasthouden. Op hetzelfde moment gaat óók nog eens mijn
mobiel af voor een belangrijk telefoontje voor de stichting, dat ik beslist niet
mag missen. Mijn vrouw neemt het telefoontje ook nog aan (vrouwen kunnen
immers multitasken). We rijden meteen het volgende parkeerterrein op en
ik handel daar het telefoontje af.
Vervolgens slaat de stress opnieuw toe, want mijn vrouw kan mijn paspoort
niet vinden! We zoeken in de auto, de zijvakken, de tas etc. Geen paspoort.
“We hebben mijn paspoort niet teruggekregen”, is onze conclusie. 
Dus terug naar de grenspost. Na enig vragen krijgen we een route en komen
we terecht in een plaatsje, maar ook daar hebben we geen idee van hoe nu
verder. Mijn vrouw schiet een oudere man op een fiets aan, die naar ons kijkt
en die zomaar zegt: “Hollandia” en ons beduidt om hem te volgen. 
Dit doen we in de hoop iemand te vinden die op zijn minst Engels spreekt.
Na 2 minuten stopt hij en roept iemand. We zijn stomverbaasd als daar twee
personen aankomen, die ons in onvervalst Nederlands begroeten. Het blijken
Paul en Milka te zijn, Macedoniërs, die al meer dan 40 jaar in Nederland
wonen en nog een huis een Macedonië hebben. Ze nodigen ons meteen uit
voor een kop koffie, hetgeen wij - na alle stress - erg graag accepteren. 
We hebben daarna met hen een bijzonder gezellig gesprek gehad; het was
een fantastische ontmoeting. (Overigens… het paspoort lag onder de stoel
van de bijrijder, maar dat is even niet belangrijk).
Vanwaar dit verhaal? Wij waren in de stress, hadden een (fors) probleem in
een ons totaal onbekende omgeving. Zonder erbij na te denken, worden we
door onbekenden geholpen en gesteund. Daarin herken ik onze stichting: wat
ons is overkomen in Macedonië, doen wij in Hongarije en Roemenië ook: be-
langeloos hulp verlenen waar dat nodig is. 

In memoriam
9 juli jongstleden overleed onze vrijwilliger Gerard van Riel. Gerard was een
van de vrijwilligers van het eerste uur. Hij zou deze herfst 25 jaar vrijwilliger
bij de stichting geweest zijn.
Hij hield zich bij ons bezig met de binnengekomen computers. Hij maakte ze
schoon, herstelde ze, verving onderdelen, voegde onderdelen toe; kortom
hij was onze techneut van de computers.
Als hij een computer weer werkend had gekregen, maakte hij een verpak-
king, passend bij de maat ervan. Dan lag hij uren op de knieën met een groot
stuk karton, een meetlint, mes, liniaal en vooral veel touw om alles zo goed
en veilig mogelijk te verpakken.



Voor de stichting had Gerard rond Sinterklaas iets geritseld bij de Lidl. 
Hij vroeg mij: “Zal ik ze een bedankje sturen?” Daarop heeft hij een groot
gedicht geschreven en dat daar afgeleverd. Dat gedicht hebben we ook 
geplaatst in een van onze nieuwsbrieven.
Toen ik hem vorig jaar in juli sprak, was het duidelijk dat een zeer nare
ziekte hem te pakken had. Hij was een heel andere man geworden, 
wiebelig, onzeker, vergeetachtig. Het was triest om te zien, dat bij elke 
volgende ontmoeting de ooit zo opgewekte, vrolijke, ondeugende en energieke
man, zo hard achteruit gegaan was.
Mede namens het bestuur wens ik de familie sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.

Accu’s
Al jarenlang transporteren wij ook scootmobiels naar onze doellanden. 
Een poosje geleden kregen we de vraag of wij ook nieuwe, c.q. andere batte-
rijen hadden, want een scootmobiel reed niet meer, omdat de batterij op
was. Navraag in Hongarije, Roemenië en Oekraïne leerde ons, dat er 15
exemplaren stilstonden, omdat de accu’s versleten waren. Dat was even
schrikken, want elke scootmobiel heeft twee accu’s nodig en bij een snelle
blik op internet zagen we, dat deze zo’n € 200 per stuk kosten. We besloten
om alles op alles te zetten en voor vervanging van de accu’s te zorgen.

Na intensief zoeken op internet 
kwamen we in contact met een 
leverancier, die ons de accu’s wilde
leveren en omdat we er zoveel 
afnamen én omdat het maar om één
afleveradres ging, kon hij nog wel
wat aan de prijs doen. Zo werden er
30 accu’s van elk 20 kilogram op 
De Haven afgeleverd, deze gingen in
twee porties -  voorzien van een 
gebruiksaanwijzing om een zo lang
mogelijk gebruik van de accu’s 
mogelijk te maken - op transport
naar Hongarije en Roemenië. 
Inmiddels zijn ze daar aangekomen
en in de scootmobiels geplaatst. 
Tot grote opluchting, omdat men er
nu weer op uit kan.

Inspectiereis Roemenië
Begin mei is een afvaardiging van het bestuur op “inspectiereis” in Roemenië
geweest. Het verslag van de reis treft u verderop in deze nieuwsbrief aan.
Men leidde ons rond in de diverse tehuizen die wij bezochten. 
Het was schrijnend om te zien, dat was- en afwasmachines kapot zijn, dat
van een fornuis nog slechts twee branders het doen, wasdrogers niet werken,
etc. We zijn geschrokken van de verhalen over de financiën van weeshuizen,
bejaardencentra, e.d. Men gaf aan, dat er van regeringswege erg weinig
geld beschikbaar gesteld wordt. De regering betaalt het salaris van het 
personeel, daar komt een bedrag bovenop voor voeding (zo’n € 3 per persoon
per dag) en dan nog wat geld waar de rest van de verzorging, maar ook de
verwarming, het onderhoud van gebouwen en machines, aanschaf van 

2



kleding van betaald moet worden.
Als antwoord op onze vraag wat de oorzaak was, vertelde men, dat de regering
heel erg zuinig met het geld moet omgaan, omdat de EU strenge regels stelt
aan de begrotingen van de aangesloten landen en omdat de EU verlangt dat
als er geld naar toe gaat, het land zelf er een steeds groter deel aan moet
bijdragen. Op zich een heel goed beleid. Het is alleen zo jammer, dat de
zwaksten van de Roemeense bevolking daar erg veel last van hebben.
Wij hebben geconcludeerd, dat onze hulp voorlopig nog wel nodig blijft.

Onverwachte gift
Na het bezoek aan Roemenië hebben we via de social media actie gevoerd
voor een gasfornuis bij Cito. Begin juli werden we verblijd met een onver-
wachte gift, die bedoeld is om een nieuw gasfornuis aan te schaffen. 
Wij zijn de gulle gevers zeer dankbaar voor deze gift. In Roemenië zal men
zeker een (klein) gat in de lucht springen, nu ze weer in staat zijn om hun
bewoners - tegelijk en niet in ploegen - van een maaltijd te voorzien.

Het vervoer van schoolmeubilair
Soms krijgen we zó veel mooie spullen
aangeboden, dat we alle mogelijke moeite
doen om ze mee te nemen. 
Ook die ene keer. De bak van ons wagentje
was al helemaal vol, maar bij een school
stond nog een heel stel stoelen. Nijs en
zijn mannen konden het niet over hun
hart verkrijgen om deze te laten staan.
Goede raad was duur. Waar was nog wat
ruimte? Die werd snel gevonden: 
voorin het personendeel van de wagen 
- tussen de chauffeur en de bijrijder in -
paste precies de rest van de stoelen. 
Inmiddels zijn de stoelen verstuurd. 
Hoe werden in Roemenië dezelfde stoelen
vervoerd? Kijkt u zelf maar. 

Reizen
Wie lange reizen maakt, ontdekt veel. Op onze vakantie kwamen we in
Skopje, inmiddels hoofdstad van Noord-Macedonië. Ik herinner me de plaats
van de aardbeving van 1963. Het jaartal moest ik wel even opzoeken. Het is
ook de geboorteplaats van de inmiddels heilig verklaarde Moeder Teresa. 
In de stad hangen vele plaquettes met uitspraken van haar. Veelal getuigen
ze van diep inzicht in het functioneren van de wereld en van de houding die
mensen zouden moeten aannemen ten opzichte van hun medemens. 
Uitspraken, die als men ze ter harte zou nemen, staan voor een betere wereld.
Uitspraken die ook staan voor wat wij als stichting doen:
• Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd ze lief te hebben.
• Er is behoefte aan gewoon brood, er is behoefte aan liefde, vriendelijkheid,

bedachtzaamheid. Het gebrek eraan is de grootste armoede waardoor 
zoveel mensen lijden. 

• Het is een koninklijke daad om gevallenen te steunen.

Jurjen Hagen
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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.
• Onze voorjaarsnieuwsbrief lag nét bij de drukker toen we hoorden dat Trudy

Nederend - onze vrijwilliger die altijd de schoenen controleert en verpakt -
bij een nare val haar heup brak. 
Ze werd geopereerd en revalideerde enkele weken in Theodotion. Inmid-
dels is zij weer thuis en beloofde zij ons om weer snel haar werkzaamheden
op De Haven op te pakken. We zien er naar uit!

• Ook Mia van Riel viel afgelopen juni opnieuw en brak dit keer haar andere
heup. We hebben zeer met haar omstandigheden te doen. Zeker toen wij
vernamen dat Gerard - haar echtgenoot - op 9 juli overleed. Wij hebben
op 15 juli - met een afvaardiging van het 
bestuur en een aantal andere vrijwilligers - de
familie gecondoleerd en afscheid van Gerard
genomen.

• We vieren niet álle verjaardagen op De Haven,
maar als iemand 80 wordt, is dat toch wel
heel bijzonder. Dan is er een reden om de
tafel of de stoel te versieren. Ans Raessens
alsnog van harte gefeliciteerd! Ook Wim 
Hogenes was dit jaar op een ‘havendag’’ jarig.

• Begin mei werden we verrast door Suzanne
van Tiel. Zij leidt in Naarden een schoen-
makerij, waar Hi-Tec sportschoenen ontworpen
worden. Bij het zoeken naar een goed doel,
waaraan zij monsterparen e.d. wilde doneren,
vond zij onze stichting op Internet. Ze bracht dozen vol met prachtige,
splinternieuwe schoenen naar De Haven. Uiteraard zijn we daar reuzeblij
mee. We waren nét thuis uit Roemenië en hadden daar de mensen op 
afgetrapte en versleten schoeisel zien lopen. Inmiddels zullen in Roemenië,
Hongarije en in Oekraïne vele personen op prachtige, ergonomisch verant-
woorde schoenen uit Nederland lopen.

• Aan de dokterspost in Ileanu in Roemenië wordt in deze nieuwsbrief meer
keren aandacht besteed. We zijn er trots op, dat we met de giften die we
ontvangen, ook de aankleding van dit gebouw deels kunnen verzorgen. 
Bij Stichting Whoe uit Apeldoorn (een vriendenstichting die ook transporten
naar Roemenië doet) mochten Nijs Brouwer en zijn mannen o.a. gordijnen
en vloerbedekking komen halen; allemaal helemaal nieuw!

• Bij het AMC en TNT ging men fuseren. Bedrijfskleding ging eruit en gelukkig
wisten deze bedrijven ons te vinden. Uit de witte AMC-jassen en broeken
(zo’n 500 stuks) moesten we dan nog wel de chips halen. Werk aan de 
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winkel voor onze vrijwilligers. Wat schetste onze verbazing? Twee middel-
bare scholieren boden zich aan en deden dat; ondertussen vrolijk babbelend
over hun vakantieplannen. Dank jullie wel Lisa en Naomi!

• Het is vakantietijd wanneer ik dit artikeltje zit te schrijven. 
Maar… op De Haven is dat niet zichtbaar. We worden druk bezocht door
mensen die hun spullen komen brengen. Regelmatig staat de helling vol
met spullen en lijkt ons onderkomen op De Peppels niet groot genoeg. 
Enkele beelden, die dit idee bevestigen: 

• Gebruikte brillen die we ontvangen geven wij door aan een kennis van een
van onze vrijwilligers. Zij neemt deze mee voor een project in Gambia:
Sheikh Zayed Regional Eye Care Centre.

• Vrijwilliger Francine Nuijten stelde huis en
tuin open en deed mee aan de Hilversumse
Rommelroute. Zij haalde hiermee een mooi
bedrag voor de stichting op.  

• Leuk is het om te ervaren, dat onze vrij-
willigers elkaars kwaliteiten kennen en
weten te waarderen. Zo vroeg dezelfde
Francine (verantwoordelijke in onze speel-
goedhoek) aan Frans Baar of hij een houten
autootje waaraan een wieltje ontbrak en
een asje gebroken was, kon repareren.
Frans, onze ‘fijne’ timmerman wist er wel
raad op en nam het wagentje mee naar
huis. Het kwam als nieuw terug: met een
nieuw asje, twee nieuwe voorwielen en een
nieuw bodemplankje.
Fantastisch toch!! 

Anjo van ‘t Hof
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Reis naar Roemenië
Afgelopen 2 t/m 5 mei waren we (drie bestuursleden 
van de stichting) in Roemenië.
Elk jaar gaan 1-3 mensen van het bestuur ‘op inspectie’ naar de landen waar
we hulp (voornamelijk eerste levensbehoeften) bieden.
Déze trip naar Roemenië was bedoeld om zoveel mogelijk projecten te 
bezoeken waar onze hulpgoederen terecht komen; we willen zien hoe het
daar gaat, of men de spullen gebruikt en we vragen ook altijd of men nog
van onze hulp gebruik wil maken en wat er dan het hardste nodig is. 
We bezoeken vooral tehuizen voor ouderen en gehandicapten, scholen, maar
we komen op voorspraak van onze contactpersoon ook in gezinnen, die amper

Nóg een bericht vanaf De Haven

Beste mensen, 
Soms worden wij geconfronteerd met spullen die anoniem voor de deur neer-
gezet zijn. We hebben daar een containerbak staan, waar men kleding in kan
doen, als wij er niet zijn.
Zo ook deze keer: de bak lag helemaal vol, maar ook met dingen die
wij niet kunnen gebruiken: glaswerk en een doos met boeken.
Het glaswerk was natuurlijk voor een groot deel gebroken en aan boeken
hebben we niets, want ik verzeker u: onze doelgroep leest geen Nederlands!
En wat wij het ergste vonden: er stonden twee vieze oude banken voor de
deur waar we helemaal niks aan hadden. Sterker nog… we hadden er heel
veel werk aan om er weer vanaf te komen. We moesten ze nl. eerst voor
twee dagen binnen zetten, later de vrachtauto ophalen, ze inladen met twee
man en vervolgens naar de vuilstort in Hilversum brengen.
Al met al zijn we dan anderhalf uur bezig voor niks en het kost ook nog eens
brandstofkosten voor de auto!
Mijn vraag is dan ook: wilt u alstublieft alleen schone, hele en complete 
goederen aanleveren? En wanneer u twijfelt aan de bruikbaarheid pleegt u
dan a.u.b. even een telefoontje voor overleg.

Graag tot uw dienst, Nijs Brouwer
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in hun levensonderhoud kunnen voorzien en dus hulp
kunnen gebruiken. Vaak gebeurt het dat we ‘onze’ 
spullen (een scootmobiel en schoolmeubels), weer 
terugzien. foto 1

In de drie landen die we met name ondersteunen 
(Hongarije, Roemenië en Oekraïne) hebben we een con-
tactpersoon. Hij/zij weet als geen ander waar hulp in
zijn/haar gebied nodig is en behartigt onze belangen,
maar ook die van de mensen in zijn/haar omgeving, die
de hulp nodig hebben. 
Die persoon ontvangt van onze stichting 5 à 6 keer per
jaar een transport van 100 kub aan spullen (kleding,
meubilair, incontinentiemateriaal, witgoed, schoolmeu-
bilair etc.) en distribueert deze spullen dan.
Voor Roemenië is dat Corina Cazacu; een daadkrachtige
dame van 44 jaar, die de rechterhand van de burge-
meester van de plaats Glodeanu Sărat is. Zij krijgt van
hem alle gelegenheid én support om zich aan deze taak
te wijden. Het is zelfs zo, dat hij én de locoburgemeester
een dergelijk transport mee helpen uitladen en distri-
bueren! Heel bijzonder. Corina blijft de eindverantwoor-
delijke namens Kinderen in Nood. Zij spreekt en schrijft
goed Engels en dat maakt, dat de contacten over en
weer probleemloos kunnen verlopen. We kennen haar
nu anderhalf jaar en we zijn ervan overtuigd, dat we
haar ten volle kunnen vertrouwen.

Corina haalde ons donderdag 2 mei rond half drie (een
uur tijdsverschil met Nederland) op van vliegveld 
Boekarest en zij was deze dagen van vroeg tot laat onze
chauffeur, tolk, vraagbaak, begeleider etc. Vanaf het
vliegveld was het twee uur rijden naar het gemeente-
huis van Glodeanu Sărat, waar we hartelijk verwelkomd
werden door de burgemeester Nick en zijn loco Florin
(ik kreeg zelfs een grote bos tulpen) met allerlei lekkers.
Ondertussen keken en luisterden we naar een Power-
Pointpresentatie van Corina en lieten wij hen de film van
ons 200ste transport zien. Hierna volgde de onderteke-
ning van een contract (onze stichting helpt met een 
financiële bijdrage mee aan het tot stand komen en de
inrichting van een dokterspost) en gaven we enkele 
typisch Nederlandse cadeaus. foto’s 2 en 3
De stemming zat er ondanks de taalbarrière (beide
heren spreken/verstaan geen Engels) al prima in en die
verbeterde nog meer tijdens de maaltijd. Wat had men
zich uitgesloofd: heerlijk vlees, waaronder pastrami,
een prachtig gevlochten brood, mamaliga (soort pap
van maismeel), veel pickles en natuurlijk de palinka en
een lekker wijntje.
Het werd een heel gezellige avond! Rond de klok van
22.00 uur gingen we op weg naar ons hotel Caprice, dat
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nog zeker een half uur rijden verderop lag. Mijn
koffertje dat nét een beetje leger geworden was,
omdat de cadeautjes er uit waren, werd weer 
gevuld met 7/8 van het grote gevlochten brood.
Want: in Roemenië ga je nooit met lege handen
weg en is het niet gepast om eten en drinken dat
je aangeboden wordt, te weigeren! foto 4

De volgende twee dagen werden drukke, indruk-
wekkende dagen. Omdat ik voor het eerst in Roe-
menië kwam, vonden mijn medebestuursleden,
dat ik veel moest zien, ruiken, horen en voelen.
Het proeven hadden we, met het oog op wat ik al
schreef over het niet mogen weigeren van wat je
aan eten aangeboden krijgt, al bij voorbaat met
Corina getracht te bespreken: “niet bij elk project
(er stonden er 15 op ons lijstje) eten en drinken”.
Ons bezoek aan de 15 projecten is gelukt, maar
met dat niet overal eten en drinken ging het wat
minder goed. Men wilde ons telkens zó graag 
verwennen als dank voor onze inzet. 
Dat was hartverwarmend: van dat kleine beetje
dat men heeft, deelt de Roemeen graag zijn zelf-
gemaakte gebak, eten en drank!

Behalve dat we tehuizen en scholen bezochten
(het was jammer genoeg Paasvakantie), kwamen
we ook in een van de dorpjes van Nick, ‘onze’
burgmeester. Daar waren de wegen slecht, je zag
er paard en wagens en daar waanden we ons in
het Nederlands Openluchtmuseum.
We bezochten in dit dorp een gezin waar we sinds
de vorige reis (april 2018) behalve een rolstoel en
kleding e.d. ook incontinentiemateriaal brachten,
omdat in dit gezin een oude oma én een meervoudig
gehandicapte zoon woonden. Oma bleek een 
aantal maanden geleden te zijn overleden. 
Het gezin - met ook een meisje van 8 jaar - kan
ook in de toekomst nog extra ondersteuning ge-
bruiken. foto 5

Ook maakten we in hetzelfde dorpje persoonlijk kennis met een familie, die al
eerder door Corina onder onze aandacht was gebracht. We schreven in onze laat-
ste nieuwsbrieven ook al over deze familie. Vijf personen leven in een van leem
opgetrokken hutje, zonder stromend water en elektriciteit. Gelukkig konden we
namens de stichting toezeggen, dat we de kosten voor de aanleg van elektriciteit
voor onze rekening kunnen nemen. Dan zal er licht zijn en kunnen we in de toekomst
o.a. een tweedehands tv, pc en een koelkast sturen. De familie was ontroerd toen
we dit vertelden en ook wij hadden de tranen in onze ogen. foto 6
En we kwamen bij een gezin dat in augustus 2018 hun huis in vlammen had zien
opgaan. Men was bezig een nieuw huis te bouwen, maar aangezien het geld op
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was, was men met de bouw gestopt en moest er eerst weer gespaard worden
om verder te kunnen. We deden dit gezin het aanbod om de kosten van het
plaatsen van een dak op ons te nemen. Dan is deze familie vóór de winter in
ieder geval onder dak. We waren tot diep in ons hart geroerd toen we op 8 juli
een berichtje van Clara – de moeder van het gezin – op Facebook lazen: ”Thank
you for all... im verry happy for your halpinnes....my childrens smlies
now.....thank you for my hard for Mr Nice....for Mr Eric....for Corina....for Oland
Lady....thank you....thank you....1 mils thank you”. 

Over het algemeen moeten we na deze reis concluderen, dat hulp keihard
nodig blijft. Onze stichting bestaat volgend jaar 30 jaar. Dat betekent, dat we
al die tijd al spullen brengen en af en toe financieel bijspringen bij b.v. het 
opknappen van een keuken, de aankoop van een fabriekswasmachine,
hoog/laagbedden, etc.

We hebben dingen gezien, die je hier in de westerse landen echt niet ziet. 
Er gaat EU-geld naar Roemenië, maar daarmee worden wegen en overheids-
gebouwen opgeknapt. De kleine man merkt hier niets van en ook aan de 
kinder- en bejaardentehuizen geeft de regering amper een cent uit. Gebouwen
en hun inrichting zien er vaak erbarmelijk uit. foto 7.
We hebben bejaarden zien zitten op oude, plastic stoeltjes, zien liggen op een
spiraalbed met een dun matrasje onder een versleten, dunne deken… foto 8
en 9. Meervoudig gehandicapten in een tehuis, die in een kleine ruimte met
z’n twintigen naar een televisie met een héél klein beeld zitten te kijken… 
In een tehuis een kleine therapieruime met daarin één loopband en één home-
trainer, die het beiden niet deden… De directie van deze tehuizen zit vaak met
de handen in het haar en weet niet hoe ze rond moeten komen. Als de was-
machines kapot gaan, als de fornuizen afgeschreven zijn, is er geen geld om
nieuw aan te schaffen. Men doet aanvragen bij de overheid, maar deze worden
zelden of nooit gehonoreerd. 
Mijn medebestuursleden, die al vaker een dergelijke reis maakten, schrokken
dit keer eigenlijk wel: in plaats van in de loop der jaren vooruitgang te merken,
zagen zij nu eerder het verval en de achteruitgang. Dat is natuurlijk een schok-
kende ervaring. 
En tóch houdt men de moed erin en zie je op b.v. scholen, dat de leerkrachten
hun uiterste best doen en dat de kinderen mooie werkjes gemaakt hebben.
foto 10. Dit houdt ook ons op de been: we moeten ervoor blijven gaan!!

En als je dan weer in Nederland terug bent (in je huis en tuin en met alle luxe
om je heen) en alle gesprekken die we voerden en de beelden die we zagen,
terug haalt, is het ontzettend moeilijk om te bepalen waar en hoe je als Stich-
ting Kinderen in Nood nu op een goede manier je hulp naar toe laat gaan.
Wij hebben mogen ervaren hoe dankbaar men met onze hulp is en hopen dit
over te kunnen brengen aan onze groep van vrijwilligers, donateurs, nieuws-
brieflezers, ons Comité van Aanbeveling en ieder ander die geïnteresseerd is.
Vast staat, dat we met ons team hier in Nederland en dat in Roemenië nog
heel wat spullen kunnen brengen en dat gaan we ook weer met nieuwe energie
doen. 

Anjo van ‘t Hof

9
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Dokterspost Ileanu foto 1 en 2
Tijdens een bezoek in april 2018 zagen we een vervallen en verlaten dokters-
post in Ileanu, een dorpje dat onderdeel uitmaakt van de grotere gemeente
Glodeanu Sărat. De post was zo zwaar gehavend en vervallen dat het financieel
voor deze plaats onmogelijk zou zijn om deze op te knappen. Kinderen, 
gehandicapten en bejaarden moeten daarom kilometers lopen naar de 
volgende post, waar zij dan - meestal in een lange rij - moeten aansluiten
om een arts te raadplegen.
Vorig jaar ontving Kinderen in Nood een erfenis van € 25.000,- met een 
medische bestemming als besteding. We zeggen wel eens: “Het lijkt wel of
we hulp van boven krijgen”. Want hoe is dit mogelijk?
Na overleg binnen het bestuur en overleg met de lokale overheid, na diverse
offertes, rapportages en foto’s hebben we besloten dit legaat hiervoor te 
bestemmen. Het bedrag was niet geheel toereikend, maar met dit geld 
kunnen we het dak, de vloeren, wanden, deuren, elektra en plafonds 
vervangen. We kwamen overeen, dat de gemeente zélf financieel zorgdraagt
voor de verwarming en exploitatie. 

Dokterspost 2019 foto 3 en 4
Nu (medio juni 2019) is al 50% gereed en ontvangen we voortgangsrappor-
tages van Corina, onze zaakgelastigde in Roemenië. Nog voor de winter van
2019 zal de dokterspost in gebruik genomen worden.
Inmiddels staat er op de Haven al een deel van de inrichting klaar. Met het
eerstvolgende transport naar Roemenië zullen wij deze spullen meesturen.
Op Facebook berichten we frequent over de status en vorderingen van dit
project.

Eric de Jong

1 2

3 4
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Schenkingen en giften
Gelukkig wordt Kinderen in Nood steeds vaker genoemd en beschreven
in testamenten en worden schenkingen gedaan voor het leven na de
dood. Kinderen in Nood werkt uitsluitend met vrijwilligers, zodat
100% van een legaat besteed wordt.
Zo kunt u ook na uw dood een steentje bijdragen en mensen in nood helpen
te kunnen blijven ‘genieten’ van uw gift. Dit kan uiteraard anoniem, maar in
sommige gevallen is het ook voorgekomen, dat een familienaam verbonden
wordt aan een project en u dus in naam voortleeft.
Praat eens met uw notaris over de mogelijkheden die er zijn en u zodoende
bij leven al weet hoe uw gift besteed gaat worden. 
Ook het bestuur van Kinderen in Nood kan met u meedenken en is graag
bereid om u extra informatie te verschaffen.

Uw naam voor altijd verbinden
aan een transport, 
hoe leuk is dat?

Dit kan bij leven, maar ook als 
mogelijkheid opgenomen worden in
uw testament. 
Nu rijden transporten van Kinderen
in Nood naamloos naar hun bestem-
ming. Hier kan verandering in
komen. U kunt vanaf nu - als particulier of als bedrijf - een naam of een slogan
meegeven aan een transport. 
Een voorbeeld: familie Jansen uit Huizen wil graag een goed doel steunen
en geeft hun familienaam aan een transport van Kinderen in Nood en betaalt
de kosten van de logistiek. Hun familienaam zal gekoppeld worden aan het
unieke vrachtnummer en zo vermeld worden in de nieuwsbrief en/of op Fa-
cebook. Ook schoonmaakbedrijf ‘Het glanzende ruitje’ kan zijn bedrijfsnaam
koppelen aan een vracht. Dit heeft goede uitwerking op de business en wordt
door klanten zeer gewaardeerd. Het bedrijf kan vervolgens op zijn website
of in het sociaal jaarverslag vermelden, dat zij actief de stichting Kinderen
in Nood steunt.
Een ander voorbeeld: de opbrengst van een familiefeest, een afscheids-
receptie of reünie koppelen aan een transport.

Een vracht sponsoren naar Hongarije kost ca. € 2.500,- en naar Roemenië
ca. € 3.500,-. Deze kosten zijn voor bedrijven aftrekbaar en voor particulieren
kan dit in veel gevallen bij de belasting opgegeven worden als donatie. 
Wij zullen zorgen voor de inhoud, het laden en de distributie van het transport.
U mag uiteraard bij het laden van het transport aanwezig zijn en op de
claxon drukken als de vrachtwagen wegrijdt. Zo mogelijk kunt u een aan-
denken krijgen b.v. in de vorm van een wandbordje, waarmee het door u
gesponsorde transport in uw huis of kantoor tot een blijvende herinnering
wordt.

Eric de Jong
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Transporten
Nu ik dit artikeltje voor deze nieuwsbrief schrijf,
zijn er - sinds de nieuwsbrief van dit voorjaar -
weer vier transporten geweest. In februari,
maart en april naar Roemenië en in maart ging
er een vracht naar Hongarije.
We begrepen er zelf niets van, maar dat waren
er binnen één maand drie: drie maal een vracht-
wagen met 100 kub aan hulpgoederen kunnen
ontvangen, uitsorteren, verpakken, laden en
versturen is echt een unicum. We zijn onze vrij-
willigers dan ook heel dankbaar voor hun inzet,
hun werklust en hun beste krachten!

28 februari transport naar Roemenië
foto 1 - 2
De beelden uit Bussum en Roemenië bij het in-
en uitladen van dit transport spreken voor zich!

14 maart Transport naar Hongarije
foto 3 - 4 
Telkens weer is het een wonder, dat we de
vrachtwagen tot aan de nok toe gevuld krijgen.
We zien op de foto’s die we ontvangen, dat ook
in Hongarije vele vrijwilligers actief zijn.

28 maart Transport naar Roemenië
foto 5
Met deze vracht werden weer heel wat Roemeense
gezinnen blij gemaakt. Wie herkent zijn drie-
wieler, Met deze vracht gingen ook de nieuw
aangeschafte accu’s voor de scootmobiels mee. 

23 mei Transport naar Roemenië
foto 6
Omdat we begin mei zelf in Roemenië waren en
met eigen ogen hadden gezien wat er zoal nodig
was, bereidden we dit transport op een andere
manier voor. De projecten die we gezien had-
den, gaven we een nummer en die nummers
plaatsten we op de dozen en hulpgoederen, die
we speciaal voor deze projecten wilden bestem-
men. Zo ging er b.v. een wasmachine, 20 stoe-
len en een tillift naar project nummer 6 (het
bejaardenhuis CIA)en naar de kleuterschool in
Merei (project nummer 1) 70 setjes schoolmeu-
beltjes.

Anjo van ‘t Hof

1
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Ervaringen bij het laden
van een transport

Twintig jaar geleden verhuisden wij vanuit Naarden naar Vollenhove,
een vestingstadje aan het voormalige IJsselmeer dat praktisch even
oud is als Naarden. Van hier uit zet ik mijn activiteiten voor Kinderen
in Nood nog steeds voort. Voor de meesten ben ik minder zichtbaar:
op de achtergrond onderhoud ik de contacten met het buitenland,
houd ik me bezig met sponsorwervingen en plaats ik berichten op so-
cial media. Een rol die op afstand goed in te vullen is. En natuurlijk
heb ik regelmatig contact met de overige bestuursleden en ga ik jaar-
lijks op inspectiereis naar onze projecten om de behoeften te inven-
tariseren.

Vorige week liet ik Nijs Brouwer weten dat we computers aangeboden kregen
van de school van mijn kleinzoon Stan uit Scheerwolde. Ik stelde voor om
die langs te brengen op de dag van het laden voor Roemenië. Dit was op 23
mei en toen ik om half negen bij De Haven aankwam was de chauffeur aan
het inparkeren. Beneden sprak Nijs de mannen van het laden kordaat toe
en ‘deelde de lakens uit’. Heel helder werden de instructies gegeven en
daarna nam iedereen zijn positie in. Een paar mannen in de wagen, een paar
erachter en een groep ‘sjouwers’, die alle vracht naar boven brachten. Een
langzame diesel kwam op gang en de eerste goederen gingen de wagen in.
Het was in het begin nog wat zoeken naar de eerste opzet. Matrassen werden
als schutbord voor het tentzeil gebruikt en houten platen dienden als tus-
senlaag, zodat er hoog gestapeld kon worden. Eerst een hele laag fietsen,
toen een schot, daarop dozen; lege ruimten werden gevuld met zakken kle-
ding. Iedereen had zo zijn taak en wist wat er moest gebeuren. Dit werd af
en toe aangevuld met een schreeuw van Nijs: “nu dozen… nee, niet die…
wat zeg ik nou? Nee eerst die zakken…“ etc. Op zo’n moment is er maar één
kapitein waarnaar (bijna) iedereen luistert! Ik mocht deze dag meehelpen.
Voorin bij Gert Blaas en naast Nijs. Zij gaven het tempo aan en dat lag hoog.
Tussendoor was er slechts één bekertje water en een kop koffie en verder:
tempo! Ook dit keer was het lonkend perspectief de gezamenlijke lunch; een
hoogtepunt van de dag. Want na hard werken met elkaar (100 kubieke meter
met een gezamenlijk gewicht van zo’n 15 ton versjouwen) is het goed om
ook samen lekker culinair te genieten. De dames van de catering hadden
zich dit keer extra uitgesloofd. Er waren zelfs haring, salades en broodjes
gezond. Top verzorgd en zeer gewaardeerd! 
Het was voor mij al weer een paar jaar geleden, dat ik meegeholpen heb
met laden. Ik ben blij het weer eens meegemaakt te hebben. Om eerlijk te
zijn; het is best heel zwaar, maar het geeft een mooi gevoel van saamhorig-
heid en teamwork.
Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: wat ben ik trots op de vrijwilligers
die dit bijna elke maand doen! Chapeau!

Mocht ook u zich in willen zetten voor Kinderen in Nood, kom dan eens kijken
op donderdag- of vrijdagmiddag aan De Peppels te Bussum.

Eric de Jong



Schreeuw om hulp!
Gusztáv Fodor kreeg vorig jaar een 'zesde hands busje' van Kinderen in
Nood. We deden een investering van € 2.500,- en hiermee schafte hij een
oude Mercedes bus aan (met 400.000 km op de teller). Bijna wekelijks rijdt
hij met deze bus vol hulpgoederen naar Oekraïne. Inmiddels is hij al tientallen
malen in dit gebied geweest om goederen uit Bussum uit te delen. 
De leefomstandigheden zijn hier nóg veel schrijnender dan in Roemenië of
in Hongarije. Gusztáv heeft lang in dit land gewoond en kent de bevolking
en haar noden zeer goed. Telkenmale ontvangen we berichten en krijgen we
foto's van de situatie ter plaatse.
Vandaag ontving ik foto's van een huis in Beregovo. Ook wel het ‘Huis van
de terreur’ genoemd. Twee jaar geleden is het dak van dit huis in brand 
gestoken. Gusztáv onderhoudt goed contact met de afdeling sociale zaken
van de gemeente, die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving. 
Dit gebouw zit vol met criminaliteit en slechte dingen, zoals Gusztáv ons onlangs
liet weten. De foto’s spreken boekdelen. Er wonen zo’n 80 families; tezamen

190 personen, die allen dringend hulp nodig hebben. Niet helpen is geen
optie, want ook déze mensen hebben hulp heel hard nodig om - misschien
in de toekomst - aan deze armoede te kunnen ontsnappen.
Gusztáv heeft met zijn team voor hen een voedseldistributie georganiseerd.
Hierdoor hebben ze in elk geval eten en kunnen ze overleven. Kleding,
schoeisel en dekens komen vanuit Kinderen in Nood.

In september a.s. zullen we twee grote vrachtwagens met hulpgoederen naar
Hongarije sturen, waaruit Gusztáv opnieuw goederen zal selecteren voor 
Oekraïne. Dit jaar zijn al twee vrachten aan hem verzonden en afgelopen 
november ontving hij ook het 200ste transport welke gereden werd door
Tjeerd van Rijn en zijn kompaan. Inmiddels is vracht nummer 208 geladen
en heeft Tjeerd ons laten weten ook dit jaar weer belangeloos én met inzet
van eigen vakantiedagen te willen rijden naar Hongarije. Dit keer rijdt hij in
konvooi en zullen twee grote vrachtwagens - tot de nok toe gevuld - die kant
op gaan. Dit zal een heel speciale ervaring worden voor de laders, de rijders
en de ontvangers. We versturen dan in één keer 200 kubieke meter aan hulp-
goederen. Dit is sinds 1992 niet meer voorgekomen. Ondergetekende was
er toen getuige van, dat drie vrachtwagens bij de brandweerkazerne in 
Bussum - met medewerking van de militairen van Crailoo - geladen werden.
Enkele dagen daarna hielp ik zelf mee bij het uitladen bij een lagere school
in Râmnicu Sărat (Roemenië).

Eric de Jong
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Hulp in Oekraïne
We ontvangen regelmatig van onze vertegenwoordigers foto’s en mails.
Hieronder een aantal (vertaalde) passages uit de mails:

“Geacht Bestuur van Stichting Kinderen in Nood!

Verkiezingen in Oekraïne
Ik wil graag een klein verslag met jullie delen over mijn werkervaringen in
Oekraïne in de maand april.
Samen met mijn collega konden we ongeveer 13 microbussen met hulpmid-
delen naar instellingen in Oekraïne brengen.
• Ukraininan Transcarpathian Volunteer Fireman Association (Dercen, Vari)
• Girls Orphan House Nagdobrony
• Hervormde kerk van Feketepatak, pastor Ferenc Homoki
• Vergeten kinderen-programma Transcarpathia - Uzhgorod
• Sociaal centrum van de HRCA
• Ziekenhuis van Beregovo
• Humanity Foundation Transcarpathia
• Vergeten kinderenprogramma - Beregovo
• Transcarpathian Cultural Association - Uzhgorod
Elke maand zien en voelen we daar de armoede en de grote nood. 
De afgelopen weken waren er verkiezingen in het land. 70% van de bevolking
koos voor een nieuwe president: Volodimir Zelenszkij. Hij is geen bekende
man, maar het land hoopt door hem op een wonder; een grote verandering
voor het leven van de mensen.
In april konden we meer dan 2000 arme kinderen en mensen bereiken met
hulp van Kinderen in Nood.

Humanitaire reis
Gisteren ging ik opnieuw naar Oekraïne. Het doel was om het weeshuis in
Svaljava te bezoeken. Die plaats is een thuis voor 130 weeskinderen (zie
foto van de kaft). We namen kleding, schoenen, tandpasta en tandenborstels
mee. We bezochten elke groep en we gaven niet alleen humanitaire hulp,
maar ook ‘quality time’ aan de weeskinderen.
In dit gebouw bevindt zich een speciaal raam, dat ‘Raam van het leven’ ge-
noemd wordt. Dit raam is voor moeders, die hun pasgeboren kind niet willen
houden. Dat venster is een kleine plaats voor het leven.
Ik weet dat Stichting Kinderen in Nood zo'n plek is: een klein raam van het
leven. Een plek, waar je je kleding, schoenen en wat dan ook neerlegt en
waarmee weer nieuw leven in Hongarije, in Oekraïne en in Roemenië kan
ontstaan. De wrede wereld heeft zulke ramen nodig. Ik ben blij en trots, dat
Kinderen in Nood een organisatie is, die overal het leven dient.

Gusztáv Fodor

Wilt u meer over ons én onze transporten lezen 

volgt u ons op Facebook en de website 

(www.kindereninnood.nl)
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Omdat Stichting Kinderen in Nood ANBI (= Algemeen Nut
Beogende Instelling) gecertificeerd is, zijn giften vaak af-
trekbaar. 
Er is een drempel van € 60,-- of 1% van uw inkomen.
Wilt U een periodieke gift doen (een vast bedrag mini-

maal 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 december 2019. 
Inleveren kopij vóór 23 oktober 2019 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/machtigingsformulier-
donateur.html, dat u na het printen kunt invullen en kunt 
opsturen naar: Stichting Kinderen in Nood, Stationsweg 42, 
1404 AP Bussum. Ook kunt u het inleveren op De Peppels

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

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

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



Wilt u een bijdrage geven voor Stichting Kinderen in Nood?

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

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

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

Penningmeester: % 035-6916517    

Kamer van Koophandel: 41194013

Stationsweg 42, 1404 AP  Bussum

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

info@spaansenligter.nl | www.spaansenligter.nl

administratie n belasting n managementsondersteuning

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

Fiets en bromfietsspecialist

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

J.A. Platje


