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Van de voorzitter
2020 was een bijzonder jaar. Corona sloeg in
alle hevigheid toe. Het deed iets dat we nooit
verwacht hadden. We moesten afstand houden,
zelfs van hen die ons het meest na staan. We konden niet de dingen doen die we gewend waren,
zoals zomaar bij familie of kennissen op bezoek
gaan, met zijn tweeën naar het ziekenhuis toe.
Wat ik nog steeds het vreemdst vind: iemand die
je ontmoet geen hand meer geven.
2020 was een bijzonder jaar. Kinderen in
Nood bestond 30 jaar. De voorbereidingen voor
het jubileum, waaronder een uitje met de vrijwilligers en een ontmoeting met onze vertegenwoordigers op het gemeentehuis waren in
februari helemaal klaar, maar helaas. Gelukkig
hebben we dit jaar toch een beetje een feestelijk
tintje kunnen geven. Verderop in deze
Nieuwsbrief leest u daar meer over.
2020 was een bijzonder jaar. Op 17
september was daar een trio-transport,
georganiseerd door Tjeerd van Rijn en
Hendrik Jan van Loo. 3 Macks vol goederen vertrokken die ochtend in alle
vroegte naar Hongarije. De dag ervoor
stonden deze voor iedereen ter bezichtiging op het parkeerterrein bij het
gemeentehuis in Bussum. De zes chauffeurs werden toegesproken door Han
ter Heegde, burgemeester van Gooise
Meren. Meer over dit transport vindt u verderop.
Persoonlijk vond ik dit een symbolisch transport, aangezien 30 jaar geleden
het eerste transport óók bestond uit 3 vrachtwagens en ook werd uitgezwaaid
door de toenmalige burgemeester van Bussum.
2020 was een bijzonder jaar. Onze vertegenwoordiger in Roemenië Corina
Cazacu liet ons halverwege april weten om persoonlijke redenen te moeten
stoppen met haar werk voor de stichting. Vervelend voor ons; voor haar nog
meer. Goede raad was duur, dankzij Gusztáv kwamen we in contact met
Zoltán Szilágy, die nu onze zaken behartigt in Roemenië. Op korte termijn
hopen we bij hem op bezoek te kunnen gaan om persoonlijk contact met hem
te hebben.
2020 was een bijzonder jaar. Nijs, bestuurslid Opslag en Transport zou
stoppen met ingang van 1 januari 2021. Op één en dezelfde dag lieten de
penningmeester en de voorzitter weten, om gezondheidsredenen, óók op die
datum te stoppen als bestuurslid. De schrik was behoorlijk. Nadat we de
openbaarheid gezocht hadden, vonden we al snel een nieuwe penningmeester
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in de persoon van Jan Mauritz. Kort daarna raakten we in contact met Hans
Welling, die in het nieuwe jaar mijn taak zal overnemen.
Ik wens zowel Jan als Hans veel plezier als bestuurslid van deze prachtige
stichting.
Voor de functie van Nijs Brouwer vonden we Henk Zeeman bereid om vanaf
1 januari 2021 een coördinerende rol op De Haven te gaan spelen.
Ook hem wens ik veel succes toe.
De afgelopen 5 jaar heb ik deze rubriek mogen vullen. Ik heb dat met veel
plezier gedaan en ik hoop dat u deze artikelen met plezier gelezen heeft.
Als vrijwilliger blijf ik betrokken bij de stichting zo lang mij dat gegund is.
Ik wens u allen vanaf deze plaats het beste toe en hoop dat u Kinderen in
Nood zult blijven steunen. Onze hulp is, helaas, nog steeds hard nodig en
nu, door de coronacrisis, nog harder.
Jurjen Hagen

Kennismaken met
nieuwe mensen
In het voorgaande stukje stond het al:
per 1 januari 2021 zijn er veranderingen binnen het bestuur.
In deze nieuwsbrief willen we onze oud-bestuursleden Jurjen,
Johan en Nijs nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun
jarenlange inzet. Het was fijn met hen samen te werken!
Met elkaar heeft Kinderen in Nood heel wat bereikt.
Een hartelijk welkom in deze nieuwsbrief
aan onze nieuwe mensen.
Hieronder stellen zij zich op hun eigen wijze voor:
Hans Welling/voorzitter per 1 januari 2021
Beste mede-vrijwilligers,
In de afgelopen weken heb ik de mogelijkheid gehad enige keren De Haven
te bezoeken. Het waren voor mij boeiende ervaringen: zoveel opslag, zoveel
vrijwilligers die doende waren de goederen te repareren, selecteren en in te
pakken. Wat mij bijzonder opviel, was dat velen dat al jaren met groot
enthousiasme en betrokkenheid doen. Het gaf mij de mogelijkheid niet
alleen kennis te maken met de activiteiten van ‘Kinderen in Nood’, maar ook
met sommigen van u. Ik heb trouwens voor het eerst enig inzicht gekregen
in kledingmaten!
Op 17 oktober was ik voor de eerste maal aanwezig bij het laden van een
transport naar Roemenië. Wat zorgvuldig en professioneel gebeurt dat!
Tussen de bedrijven door begreep ik dat ook nu weer een aantal vrijwilligers
dit al jaren doet en dus een ruime ervaring heeft.
Tussen alle bedrijvigheid door brengen mensen hun goederen die in dank
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worden aangenomen. Het zegt het nodige over de bekendheid van de stichting
en de ondersteuning van de doelstelling.
Helaas heeft Covid op dit moment wat roet in het eten gestrooid als het gaat
om nader met eenieder kennis te maken. Die gelegenheid zal er zeker weer
komen.
Wanneer ik kennis neem van de rapporten van de Europese Commissie,
Unicef, OECD, IMF dan behoren Hongarije en Roemenië tot de Europese
landen met de grootste inkomensongelijkheid.
Covid 19 zal dit zeker negatief beïnvloeden. Je ziet dat ook in landen in Afrika
en Azië.
Een reden te meer om in vertrouwen door te gaan met onze activiteiten en
zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in deze centraal
Europese landen.
Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen tezamen met de vrijwilligers in
De Haven en de vele schenkers van goederen.
Jan Mauritz/penningmeester per 1 januari 2021
Ik ben Jan Mauritz 53 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen.
Ik woon in Huizen en werk al 30 jaar bij A. Mauritz & Zn. in Bussum waarvan
de laatste 12 jaar als mede-eigenaar.
Mauritz is een van de oudste Bussumse familiebedrijven (opgericht in 1906).
Ik ben de 4e generatie en inmiddels is de 5e generatie ook al werkzaam in
het bedrijf.
Mauritz is een groothandel in bedrijfskleding en tuingereedschap.
Mijn hobby’s zijn voetbal (Ajax), lezen, Netflix en ik zit graag op een terrasje.
Ik heb grote bewondering voor alle vrijwilligers van de stichting en hoop mijn
steentje te kunnen bijdragen.
Henk Zeeman/coördinator op De Haven per 1 januari 2021
Leeftijd: 66 jaar
Woont in Naarden
In mijn werkzame leven zijn Transport en Logistiek altijd belangrijk geweest.
Vanaf 1984 ben ik rij-instructeur en werkte ik o.a. bij Jan ter Beek als instructeur voor de motor, rijbewijs B, BE en later ook op de vrachtauto rijbewijs C
en CE.
Van 2000 tot 2006 was ik in dienst bij VTL, het Simulatorcentrum in Houten.
Dit was in die tijd in Europa het eerste opleidingscentrum dat met 4 grote
vrachtautosimulatoren een opleiding aanbood. Samen met een collega zetten
wij opleidingen op voor Het Nieuwe Rijden en Defensief rijden. We maakten
oefeningen op de computer; dat was pionieren en een hele uitdaging. Al met
al een bijzonder leerzame tijd.
In 2006 keerde ik weer terug bij Jan ter Beek en schreef verschillende
rijles-instructiemappen. Deze zijn uitgebracht en verkocht als papieren
exemplaren, maar later ook te gebruiken als een applicatie op de Apple- en
Windows smartphone.
In 2008 werd ik bij Simon Loos chauffeursbegeleider. Dit was een zelfstandige
functie en ook hier deed ik weer veel pionierswerk. Simon Loos begon nl. als
één van de eerste in Nederland met het begeleiden van de eigen chauffeurs.
Met gebruik van PowerPoint werd er een introductiecursus voor nieuwe
chauffeurs gemaakt en werd begonnen met opleidingen voor schadepreventie en Het Nieuwe Rijden. In 2010 ontwikkelden we onder meer cursussen
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voor de nascholing van het CBR. In februari 2020 mocht ik met vervroegd
pensioen en kreeg ik voldoende tijd om vrijwilligerswerk te doen. Ik heb veel
zin om mijn kennis en vaardigheden wat betreft transport en logistiek in te
zetten bij Kinderen in Nood.

Jubileumjaar 2020
Als lezer van onze nieuwsbrief, volger van onze Facebookpagina en website
of ‘gewoon’ als vriend van onze stichting zal het je niet zijn ontgaan, dat we
3 september jl. 30 jaar bestonden. Een mijlpaal in onze geschiedenis en voor
ons - als vrijwilligers - zeker reden voor een feestje!
In 2019 startte het bestuur al met het bedenken en plannen. Het stond toen
al vast dat we dit jubileum óók wilden vieren met onze buitenlandse vertegenwoordigers. En wat zou het mooi zijn wanneer we met z’n allen een héle
dag uit zouden kunnen met een bus! Die wens uitten we bij een van onze
sponsoren en deze verraste ons met een geweldig bedrag, dat we mochten
besteden aan dit jubileum. Vliegtickets voor vijf personen uit Hongarije en
Roemenië werden geboekt en met een busmaatschappij werden afspraken
gemaakt voor een feestelijk uitje naar de Weerribben e.o.
In augustus 2019 was de eerste redactievergadering van een jubileumboek,
dat rond de gedenkwaardige derde september zou moeten verschijnen.
Foto’s, verhalen, transporten, memorabele gebeurtenissen etc. van de afgelopen 30 jaar werden weer ‘opgeroepen’ en na vele bijeenkomsten van de
redactieleden konden zij half maart 2020 met trots en voldoening tegen
elkaar zeggen dat de inhoud klaar was, dat het naar de vormgever kon en
vervolgens naar de drukker.
En toen was daar ineens de Corona en moesten alle plannen wijzigen: geen
dagje uit op 5 september, geen feestelijk onthaal in het bijzijn van onze
buitenlandvertegenwoordigers op het gemeentehuis van Gooise Meren, geen
ontmoetingen etc. Wat een domper op onze feestvreugde!
Maar… niet getreurd: we pasten onze plannen aan. Naast het jubileumboek
zou het wellicht een leuk idee zijn om ons vrijwilligerslied op cd te zetten.

4

Volkszanger Sjaak Ranzijn (al eerder actief op onze vrijwilligersavonden)
werd benaderd en hij zong het lied en nog enkele bekende nummers in voor
op een cd. Zo ontvingen al onze vrijwilligers begin september een verrassingspakket met het jubileumboek, de cd en een Iris-cheque. In plaats van
het dagje uit (dat zeker nog op een ander moment zal plaatsvinden) hadden
we met z’n allen op de middag van 4 september in De Haven - de coronamaatregelen in acht nemend – een heel gezellige bijeenkomst en memoreerde
Jurjen Hagen de afgelopen 30 jaar. Er was die middag voor de stichting een
bijzonder cadeau: een vorkheftruck.
(Zie foto op de kaft van deze nieuwsbrief.) Van een van onze vrijwilligers
ontvingen alle bestuursleden een geborduurde herinnering.
Diezelfde avond werden het bestuur,
ereleden, Comité van Aanbeveling en
enkele genodigden door burgemeester
Han ter Heegde op het gemeentehuis
van Gooise Meren in het zonnetje gezet.
In zijn toespraak sprak hij o.a. zijn
waardering uit voor al diegenen die zich
de afgelopen 30 jaar voor de stichting
hebben ingezet. Hij wenste alle huidige
medewerkers heel veel succes voor de
toekomst!
Al met al kunnen we terugkijken op een
bijzonder jaar. Dank aan iedereen die dit
bijzondere jaar tot een succes heeft gemaakt. We gaan vol goede moed weer
op naar een volgend jubileumjaar!
Anjo van ‘t Hof

Uit de toespraak
van de voorzitter
bij het 30-jarig jubileum

“Heden de derde september 1990 verschenen voor mij, meester … ” enzovoorts. Zo begint officieel de geschiedenis van Stichting Kinderen in Nood.
Opgericht door Joop en Annie Heerschop, die vonden dat ze wat moesten
doen aan de ellendige omstandigheden waarin veel kinderen in Roemenië
leefden.
In oktober van hetzelfde jaar vertrok het eerste transport, bestaande uit 3
vrachtwagens. Dat eerste transport werd gevolgd door ruim 220 andere.
Transporten vol hulpgoederen die men in Hongarije en Roemenië zeer goed
kon en kan gebruiken.
Een paar highlights uit de geschiedenis van de stichting
wil ik u niet onthouden:
• Ooit mocht de stichting de oude Antoniushove leegmaken. De gebruikte
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toiletpotten konden erg goed gebruikt worden. Maar de stichting is de
stichting, dus alles moet heel en schoon zijn en het moet werken. Kortom
de toiletpotten moesten schoongespoten worden. Dat gebeurde - vermoedelijk tot verbazing van de buurtbewoners - bij Joop en Annie in de tuin
aan de Oud-Bussummerweg.
Omdat we geen smeergeld betaalden, moesten twee chauffeurs bij een
van onze transporten de vrachtwagen helemaal uitladen en daarna mochten
ze deze weer inladen.
In 2015, na precies 25 jaar, trokken Joop en Annie zich terug uit het bestuur
van de stichting. Ze werden benoemd tot ereleden en kregen een mooie
reis aangeboden. Het was een emotioneel moment. De stichting was tenslotte
toch hun ‘kindje’ geworden. Gelukkig hoeven ze zich over Kinderen in Nood
geen zorgen te maken; de stichting bloeit nog steeds.
Het 200ste transport in 2018, uitgezwaaid door de burgemeester van
Gooise Meren met aldaar een groot kinderfeest in Hongarije en het
dubbeltransport in 2019. Beide transporten werden verzorgd en mede
gesponsord door Tjeerd, Hendrik Jan, Paul en vrienden.
Sinds dit jaar laden we op zaterdag, met een enthousiaste nieuwe groep
mensen, die zelfs hun eigen vorkheftruck meenemen. Het gaat vlotter en
is minder vermoeiend.
Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt, was de aanleg van elektriciteit
bij de familie Pavel in Roemenië. De ogen van de kinderen toen ze het licht
aan en uit konden doen en zelfs een radio konden aanzetten.
Het opknappen van een dokterspost in Ileanu, Roemenië.
Een nieuw Comité van Aanbeveling. Het “oude” had een slapende functie,
terwijl het nieuwe een actieve rol speelt in het meedenken over problemen
en uitdagingen van de stichting.
In de achter ons liggende periode namen we afscheid van twee Roemeense
contactpersonen: van Alexandru Vladescu in 2018 en afgelopen april van
Corina Cazacu. Via Gusztáv kwamen we al snel in contact met Zoltán Szilágy.
Normaal gesproken waren we allang bij laatstgenoemde op bezoek
geweest, maar ja het is 2020… En niets gaat dit jaar normaal.

Er wordt ons wel eens gevraagd: “Waarom doen jullie dit in de voormalige
Oostbloklanden? Er is in Nederland ook nog zo veel armoede.” Dat laatste
klopt. Maar er is wel een verschil. In Nederland bestaan allerlei vangnetten,
georganiseerd door Rijk en gemeente en daar bovenop nog allerlei andere
organisaties, zoals b.v. Het vergeten kind, Jantje Beton en Kinderpostzegels.
In Hongarije, Roemenië en Oekraïne bestaan deze vangnetten niet; wij zijn
vaak de eersten en enigen die ondersteuning verlenen.
We kunnen ons werk doen dankzij de sponsoren en donateurs, die met grote
en kleine bijdragen ons in staat stellen om het doel van de stichting te verwezenlijken. Zonder hun steun kan de stichting niet bestaan. Dank daarvoor.
Ook grote dank aan het Comité van Aanbeveling, dat met hun ideeën de
stichting verder helpt op zijn reis. Een speciaal woord van dank aan Zoltán
en Gusztáv, ze zijn onmisbaar.
Graag wil ik afsluiten met het dankzeggen van alle vrijwilligers van Stichting
Kinderen in Nood, het “goud” van de stichting. Groots zijn jullie inzet,
betrokkenheid en loyaliteit. Zonder jullie zijn we niet in staat te doen waar
de stichting voor staat. Dank jullie wel. En bedenk maar vaak:
beter 1% hulp, dan 100% medelijden.
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‘Project’ Heftruck

In onze opslag De Haven verpakken we de aangeboden goederen steeds
meer in grote kisten die wij krijgen van een bedrijf uit Hilversum.
Deze zijn te zwaar om ‘met de hand’ te verplaatsen en op elkaar te zetten.
Daarom ontstond er steeds meer de behoefte aan een heftruck.
Nu wilde het geval dat wij als stichting dit jaar in september 30 jaar bestonden.
Een van de bestuursleden stelde, dat als je jarig bent, je een cadeau mag
vragen. Dit ludieke idee werd omarmd en om de benodigde gelden bij elkaar
te sprokkelen werd een crowdfundactie gestart op Facebook.
Na een week kreeg ik tot mijn verrassing een telefoontje van een vertegenwoordiger van de Joannesstichting uit Naarden. Hij stelde voor ons een
gebruikte heftruck te schenken. Op zo’n moment zit je met je mond vol tanden.
Dat is echter maar even, want vervolgens word je ontzettend blij en besef
je, dat er zoveel mensen zijn die de stichting een warm hart toedragen.
Er werd een bedrag afgesproken waarmee wij de boer op konden. Met mijn
opvolger Henk Zeeman kwamen we uit bij de firma Koenen in Soest.
Wij zochten een heftruck met speciale kwaliteiten. Omdat wij de opslag in
een kelder hebben, mocht de heftruck niet te hoog zijn, maar deze zou bij
het laden van een vrachtauto wel weer hoog genoeg moeten kunnen tillen.
Kortom een zoekplaatje, dat de firma Koenen uitstekend heeft opgepakt.
Men kwam met een voorstel dat uiteindelijk resulteerde in de aanschaf van
een heftruck binnen het gestelde budget.
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Dan ben je er echter nog niet: het ging hier om een elektrische heftruck en
die heeft stroom nodig! In ons huidige circuit paste dat niet. Er moesten
nieuwe kabels, een nieuwe groepenkast etc. komen. Installatie Buro
Grotenhuis Bussum (die ook voor onze verhuurder werkt), werd uitgenodigd
om hiervoor prijsopgave te doen. En al weer hadden we de wind mee.
Toen Grotenhuis kwam opnemen en inmeten, gaf hij aan dit op een zaterdag
met zijn ploeg medewerkers belangeloos te komen doen.
Zaterdag 7 november jl. kreeg dit zijn beslag.
De heftruck heeft inmiddels 4 vrachtauto's geladen en in De Haven heeft hij
ook zijn plek gevonden. Wij zijn er ontzettend blij mee!
Namens het bestuur dank ik de donateurs, de firma Koenen en de firma
Grotenhuis nogmaals heel hartelijk. Zonder hen en de vele vrijwilligers, die
Kinderen in Nood zo’n warm hart toedragen, kunnen wij niet.
Nijs Brouwer

Het bestuur van
Stichting Kinderen in Nood
wenst u

Prettige Kerstdagen en
een gezond 2021
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Kerstactie 2020
Ook dit jaar voeren we weer actie
voor een speciaal doel.
De zadenactie – inmiddels een
traditie – is er één van.
Wij spannen ons in om in 2021
1000 gezinnen in Roemenië en
Oekraïne te voorzien van gezonde
voeding middels het uitreiken
van zadenpakketten.
Juist in deze coronatijd blijkt dit
harder nodig dan anders.
In deze pakketten zitten voldoende zaden om een heel gezin
een jaar lang van groenten te
voorzien.
Een pakket kost € 5,-.

Voor het tweede deel van onze kerstactie vragen wij financiële hulp
voor het kinderrevalidatiecentrum Nefelejcs in Oekraïne.
In november 2018 bezochten wij dit centrum en sindsdien houden wij
hiermee contact. Men vroeg ons financieel bij te dragen aan het
opknappen van een tweede verdieping. Dit is mede met onze hulp
inmiddels zo ver klaar dat er over de inrichting (denk aan
schilderwerk, behang en vloerbedekking) nagedacht kan worden.
Kosten € 7000,-. Hieraan willen wij ook graag onze bijdrage leveren.
Van twee Nederlandse stichtingen uit Friesland en Overijssel ontvingen
we al de toezegging van € 2000,-.
Wilt u ons bij één van de twee acties steunen?
Heel graag! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL73 INGB 0006 2178 61, onder vermelding van
Kerstactie zaden/Nefelejcs. Alvast bedankt!
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Het Trio-transport

Na maanden van voorbereidingen was het eindelijk zover: donderdag 17
september kon het zogenaamde Trio-transport vertrekken. Deze keer werd
de uitdaging aangegaan om dit nóg iets groter dan voorgaande jaren te laten
worden. Nooit eerder gingen er zoveel kubieke meters aan goederen vanuit
Kinderen in Nood naar Oost-Europa. Na een mooi uitzwaaifeest op de avond
vóór vertrek, waarbij we uit handen van de burgemeester en in het bijzijn
van familie, vrienden, veel vrijwilligers en andere belangstellenden de
laatste belangrijke documenten en
een uitgebreid survivalpakket kregen,
gingen we op donderdagochtend in
alle vroegte op pad. Ondanks dit
vroege uur werden we verrast door
de hoeveelheid mensen langs de
route om het geheel te filmen en ons
uit te wuiven…
De eerste kilometers richting Duitsland verliepen voorspoedig. Na een
chauffeurswissel hadden we bij Hannover de eerste Stau (file) van deze
reis. (Files i.v.m. wegwerkzaamheden
zijn een bekend probleem in Duitsland; zowel op de heen- als op de
terugreis hadden we er last van.) Aan het einde van de middag passeerden
we de Tsjechische grens en daar moesten we gelijk aan de kant om voor de
Tsjechische snelweg de tolkastjes te regelen. Hendrik-Jan en Kees mochten
buiten aansluiten in de rij en na anderhalf uur touwtrekken was het voor
elkaar. Het was inmiddels het tijdstip dat we eigenlijk aan het avondeten
hadden willen zitten. Er zat daarom niets anders op dan snel weer op pad
te gaan en dus maar wat minder uitgebreid te dineren. Die avond hebben
we tot ongeveer 23.00 uur doorgereden naar het hotel in Brno.
Na een goede nachtrust in een keurig hotel zaten we de volgende ochtend
om zeven uur aan het ontbijt. Vervolgens werden om acht uur de motoren
weer gestart. We reden vol goede moed de stad uit en draaiden de snelweg
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op om gelijk weer in een monsterfile terecht te komen. Na wat speurwerk
op internet bleek er een wegafsluiting te zijn en iets verder op onze route
was de grens met Slowakije ook nog eens gesloten! Snel zochten we op onze
wegenkaarten een alternatieve route op. Deze voerde ons door een prachtig
bergachtig gebied van Tsjechië en Slowakije. Jammer dat het ons zo veel
vertraging kostte, maar deze route vergeten we niet snel meer! Onderweg
hielden we contact met Gusztáv omdat het diens planning was om die middag
een van de trucks te lossen in zijn gemeente Tiszaderzs. Gelukkig kwam er
hiervoor een oplossing: die trailer kon ook op zondagmiddag gelost worden.
Dit gaf ons wat rust in onze strakke planning en dat zorgde ervoor dat we
wat meer konden genieten van de mooie reis die we aan het maken waren!
Na nog wat oponthoud bij de Slowaakse overheidsdiensten kwamen we nu
in één keer - vlak in de buurt van Budapest - de grens over en bleek dat we
een drukke ringweg hadden vermeden. Maar… ook dát voordeel ging in rook op,
omdat vlak voor onze neus de snelweg naar het noordoosten van Hongarije
i.v.m. een zwaar ongeval was afgesloten. Opnieuw kwam de kaart erbij.
Met een omweg kwamen we - best wel uitgeblust - om 20.00 uur aan bij
Gusztáv en Aniko. Daar werden we zéér hartelijk ontvangen en hebben we
heerlijk van de kookkunsten van Aniko genoten.
Na alweer een goede nacht en met een voedzaam ontbijt achter de kiezen
gingen we met twee wagens richting Ebes om daar te lossen bij het nieuwe
logistieke centrum van Magyar Reformatus Szeretetszolgálat. Dit is de
Hongaarse liefdadigheidstichting waar we al eerder hulpgoederen gebracht
hebben. Het lossen verliep snel en zo konden we die zaterdagmiddag in een
heerlijk zonnetje genieten van de stad Debrecen. Als dank voor onze inzet
legde de Hongaarse stichting ons aardig in de watten: ze hadden voor ons
een keurig hotel geboekt en we werden getrakteerd op een heerlijk diner in
het beste restaurant. Op zondag maakten we een tour door de stad. Hier
werden de deuren van een museum speciaal voor ons geopend en kregen
we een rondleiding in de grootste kerk van Debrecen. Na dit alles werden
we weer teruggebracht
naar Ebes en reden we
met de twee Macks weer
richting Gusztáv om daar
de derde trailer te lossen.
Ondanks
het
gekke
tijdstip (zondagmiddag
17.00 u) stond er toch
weer een grote groep
vrijwilligers paraat om
de vracht te lossen.
Bij Gusztáv en Aniko aten we heerlijk en hadden we een gezellige avond.
De volgende ochtend gingen we om acht uur weer fris op pad richting
Nederland. Na alle oponthoud op de heenweg hadden we toch goede hoop op
een voorspoedige terugreis. De eerste horde zou de ringweg om Budapest
zijn. Die namen we zonder noemenswaardig oponthoud, maar even verderop
bij het plaatsje Györ ging het toch weer mis. We kwamen in een file en zagen
al snel een traumahelikopter overvliegen; “dit is niet best”, dachten we
gelijk… Anderhalf uur later reden we langs de plek des onheils… Na wat
koude rillingen moesten we toch snel weer door. Bij de Slowaakse grens
werden we opnieuw geconfronteerd met een hoop gedoe betreffende de
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benodigde tolkastjes. Na een oponthoud van anderhalf uur vervolgden we
onze weg langs Bratislava richting Tsjechië. Die dag eindigden we net voorbij
Praag. Na opnieuw een late avondmaaltijd, gingen we - zonder te klagen
hoor - gelijk naar bed!
Dinsdagochtend startten we - nog steeds vol goede moed - het laatste deel
van de reis. Het weer zat mee en binnen een uur reden we Duitsland in.
Hier en daar troffen we wat korte files bij de Baustelles en bij Hannover een
lange Stau. Even voorbij Osnabrück kregen de Bulldogs nog een keer last
van dorst. Dat werd daarom diesel voor de trucks en gelijk maar een schnitzel
voor de chauffeurs.
Na deze tussenstop leken de accu’s van de witte Mack geen zin meer te
hebben: de sleepkabel kwam er aan te pas om snel huiswaarts te gaan!
Rond 21.00 uur werden we op de Ceintuurbaan in Bussum verwelkomd met
prachtige bloemen en ook bij de standplaats in Ankeveen stond een
welkomstcomité met bloemen. Heel veel dank hiervoor!
Voor ons vertrek had de burgemeester het over de Heilige Christoffel; ook
Gusztáv zegende onze terugreis. Achteraf gezien is dat misschien niet voor
niets geweest. Het is ongelofelijk hoeveel zware ongevallen we onderweg
hebben gezien. We zijn dankbaar dat wij de reis heen en terug veilig hebben
kunnen maken. Het was een hele mooie ervaring en ik denk dat ik namens
alle jongens kan zeggen dat het voor herhaling vatbaar is!
Ik wil alle donateurs, de vrijwilligers in Bussum en in Hongarije en iedereen
die zijn steentje bij heeft gedragen allemaal heel hartelijk bedanken! Zonder
jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest!
Namens Tjeerd, Hendrik-Jan, Jan, Kees en Jeroen
Paul Wallenburg
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Kinderen in Nood
en de Social Media

Tijdens onze vergadering met de leden van het
Comité van Aanbeveling in maart jl. hebben we o.a. hun expertise
en hulp ingeroepen om ons te adviseren over de ontwikkeling
en inrichting van Social Media.
Raymond Schneider heeft niet alleen ideeën aangedragen,
maar ook zijn team ingezet om ons actief te helpen.
Hiervoor zijn we hem zeer dankbaar.
De eerste 20 jaar van ons bestaan konden we nog met een nieuwsbrief
volstaan en met wat aandacht in de lokale krant. Nu wil iedereen snel gevoed
worden met actuele ontwikkelingen. Om op deze behoefte in te springen
zochten we steun bij een extern marketingbureau, dat ons meer wegwijs
maakte op Facebook.
Op onze eigen Facebookpagina www.facebook.com/StichtingKinderenInNood
posten we meer berichten per week en hier hebben we zo’n 1500 actieve
volgers die ook vaak hun reactie geven op een bepaald artikel.
Heerlijk is het om zo – interactief - met sponsoren, donateurs en vrijwilligers
te communiceren. In september hadden we zelfs een berichtenbereik van
ruim 15.000.
Door de coronacrisis heeft het beeldbellen een grote vlucht genomen.
Ook bij ons hebben fysieke vergaderingen plaatsgemaakt voor beeldbellen
op afstand. Het is niet in alle gevallen ideaal, maar geeft ons wel de
mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven en sturing te geven aan de
stichting. Deze voor ons nieuwe wijze van vergaderen noopte ons ook om
anders te gaan werken. Al onze bestanden, foto’s en documenten worden
op een centraal punt opgeslagen – in the cloud - en zijn zo op elke locatie
met internetverbinding op te vragen. Dit scheelt ons veel werk en maakt
lokale archivering overbodig. Daarnaast hebben onze buitenlandvertegenwoordigers ook deels toegang tot ‘the cloud’ en zij kunnen foto’s van
projecten direct in de juiste mappen plaatsen.
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En als klap op de vuurpijl werd onze website www.kindereninnood.nl. in een
nieuw jasje gestoken. De jongens van Your Source uit Kampen en Marleen
Sonck van TypTextra uit Naarden hebben de oude site getransformeerd naar
een nieuwe site met een andere ‘look & feel’.
Het is een mooi resultaat, waarop we al veel positieve reacties kregen.
We kunnen dus concluderen dat de crisis ons ook goede dingen gebracht
heeft: de stichting heeft zichzelf op dit punt opnieuw uitgevonden. Hiermee
zijn we klaar voor een nieuw tijdperk.
En ja, ondanks alle veranderingen blijft de nieuwsbrief gewoon bestaan.
Deze komt 3x per jaar fysiek bij je thuis.
Rest mij nog om jullie aandacht te vragen voor de vacature Social Media.
Wij zoeken iemand deze dit in zijn of haar portefeuille wil nemen om het ingezette succes verder uit te bouwen.
Eric de Jong
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Transporten
In de nieuwsbrief van voorjaar 2020 noemden wij als laatste het
transport van 23 januari.
Daarna volgden er tot en met oktober – ondanks de nare Coronatijden, waarin wij geen transporten konden doen – toch nóg 8:
• Op 13 juni, 8 augustus • 17 oktober naar Roemenië
• Op 5 maart, 6 juni en 17 september (triotransport) naar Hongarije.
Wat betreft het laden van de transporten, is er een behoorlijk ingrijpende
verandering te vertellen. Vóór april 2020 laadden we op donderdagochtend
met onze fantastische groep laders.
Omdat deze groep voor een groot deel bestond
uit mannen op leeftijd en de klus maandelijks
een té zware belasting was, hebben we in goed
overleg besloten naar de zaterdag te gaan.
Wie weet zouden we dan ook jongeren voor het
laden kunnen verwelkomen. We prijzen ons zeer
gelukkig dat een groep jongere mannen zich
bereid gevonden heeft deze klus te komen klaren!
Oók fantastisch was het, dat zij hun eigen heftruck + chauffeur meenamen.
Dat betekende wel, dat de voorbereidende
werkzaamheden van een transport op De Haven
mee moest veranderen.
Hulde aan hen, die ook dit met elkaar wisten op
te lossen! Inmiddels is er onze eigen heftruck
(zie elders in deze nieuwsbrief)
waarmee we ontzettend blij zijn.
Transportdagen zijn voor alle vrijwilligers hier en in Hongarije en
Roemenië bijzondere dagen.
De foto’s geven een beeld van het
laden, het lossen en de ontvangst
van alle goederen: we maken hiermee héél wat mensen blij!
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Stichting Kinderen in Nood
is ANBI gecertificeerd!
Help kinderen met belastingvoordeel
Kinderen steunen met een donatie en de fiscus een handje laten meehelpen? Dat kan! Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en klein
– fiscaal aftrekbaar. Zonder bezoek aan de notaris.
Als je je donatie voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking,
dan kun je je gift aftrekken van de belasting. Je krijgt dan een deel van het
geschonken bedrag terug van de belastingdienst.
Wij hebben van de belastingdienst een modelovereenkomst.
Voor meer informatie kun je mailen naar onze penningmeester
Jan Mauritz, jjp@mauritz-bussum.nl.
Een eenmalige gift kun je overmaken naar NL49RABO 0383774241 of
NL73INGB 0006217861.
INFORMATIE
De stichting is opgericht op 3 september 1990.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194013.
RSIN-nummer 007961121.
Missie: Primaire ondersteuning van kinderen in nood.
Visie: Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de primaire ondersteuning
van kansarme kinderen en gezinnen die in een noodsituatie verkeren, zodat
zij een volgende stap in hun leven kunnen zetten. Hierbij ligt de focus op
Oost-Europa. Er werken alleen vrijwilligers binnen de stichting.
Alle ontvangen donaties en legaten gaan direct naar hen, die dit het hardst
nodig hebben.
Wat doen wij? Op het adres De Peppels 47 te Bussum, zamelt de Stichting
goederen in. Deze worden gesorteerd en zo nodig gerepareerd.

Geen nieuwsbrief meer of bent u verhuisd?
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen of heeft u een nieuw adres?
Geeft u dat dan aan ons door.
Per e-mail naar: info@kindereninnood.nl
Via het contactformulier op onze website: www.kindereninnood.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2021
Inleveren kopij vóór 19 februari op het volgende adres:
ajmvanthof@gmail.com.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.

16

Welke goederen zamelen wij in?
Kleding (onbeschadigd en schoon)
Kleding (voor kinderen en volwassenen), nachtkleding, sportkleding,
goede bruikbare schoenen (gepaard), laarzen, sjaals, mutsen, petten,
naaimachines en naaispullen, breigaren, lappen.
Kleding verpakken in dozen of zakken.
Om te slapen en te leren
Eenpersoonsbedden, eenpersoonsmatrassen (schoon, zonder kringen
of vlekken), lakens, slopen, dekens, dekbedden en dekbedhoezen,
kinderbedjes, kinderstoelen, babybadjes, badhanddoeken,
ziekenhuisbedden, nachtkastjes, schoolmeubelen
Dagelijks nodig
EHBO-artikelen, zuigflessen, flessenwarmers, paraplu's, theedoeken,
incontinentiemateriaal, handwerk- en hobbymateriaal.
Pruiken en borstprotheses
Pruiken en borstprotheses zijn in Oost-Europa voor de meeste mensen
niet te betalen. Terwijl er wel een grote behoefte aan is. Met uw
gebruikte pruiken en borstprotheses kunt u een groot verschil maken.
U kunt ze bij ons inleveren of sturen naar:
Stichting Kinderen in NoodVaartweg 25 - 1401 RA Bussum
Om vooruit te komen
Fietsen, buggy's, kinder- en wandelwagens, loopkrukken, wandelstokken,
rolstoelen, rollators, scootmobielen.
Spelen en leren
Computers (compleet, minimaal Windows 7 of Vista, zonder wachtwoord!),
speelgoed dat geen batterijen of elektriciteit gebruikt, gewassen knuffels.
Wat kunnen wij niet gebruiken?
Serviesgoed, bloempotten, glaswerk, boxspringbedden, meubels,
kledinghangers, stukken hout/spaanplaat, verf, CD's of DVD's,
videobanden.
Mocht je twijfelen of wij je spullen kunnen gebruiken, bel voor informatie
06-42917292 of 06-42915809.

Wat kan jij doen?
Word vrijwilliger. Voor informatie bel 06-42917292 of 06-42915809.
Word vaste donateur of als je liever eenmalig wilt geven,
kan dat natuurlijk ook.
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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@spaansenligterdeboer.nl | www.spaansenligterdeboer.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 email: jjp@mauritz-bussum.nl
Kamer van Koophandel: 41194013

