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Van de redactie
U heeft er even op moeten wachten… normaal gesproken zijn er in een jaar
drie nieuwsbrieven, maar door de corona, die ook het leven bij onze stichting
bijna platlegde, besloten we om dit jaar slechts twee nieuwsbrieven uit te
geven. Rond Kerst 2021 zullen wij u de volgende nieuwsbrief weer sturen.
Natuurlijk houden we onze Facebookpagina en de website up to date! Volgt
u de stichting al???

Vijf jaar lang was deze plek in de nieuwsbrief voor voorzitter Jurjen Hagen.
In zijn laatste stukje begon hij elke alinea met “2020 was een bijzonder jaar”.
Ja, dat was het vanwege de coronabesognes en omdat het ’t 30-jarig 
jubileum was van Stichting Kinderen in Nood.
Maar ook 2021 is/wordt bijzonder. Zo startten we op 1 januari met drie
nieuwe bestuursleden. Hans Welling, voorzitter en penningmeester Jan Mauritz
stelden zich al eerder voor. We zijn heel blij dat ook de jarenlang 
openstaande vacature voor Sociale Media nu vervuld is door Tobias Veenendaal.
In deze nieuwsbrief presenteert hij zich. Henk Zeeman, onze nieuwe coördi-
nator Opslag en Vervoer geeft in deze nieuwsbrief een kijkje in zijn nieuwe
functie tijdens zijn eerste maanden.
Inmiddels hebben de eerste bestuursvergaderingen met het nieuwe bestuur
plaatsgevonden. Het is even wennen, maar we gaan er voor!

En dan willen we
toch nog even terug-
komen op het vertrek
van Jurjen Hagen, 
Nijs Brouwer en
Johan Spaans.

Een afscheid met alle
vrijwilligers erbij zat er
vanwege de Corona-
maatregelen niet in. 
Dat gaat dus zeker nog
op een ander moment in
dit jaar gebeuren.
Op 16 december jl. zijn
bestuursleden Eric en
Anjo in drie bliksem-
bezoekjes met bloemen,
voor ieder een brief van
burgemeester Han ter
Heegde en cadeau-
cheques bij hen aange-
gaan en bedankten zij
hen voor hun jarenlange
inzet. 
Ook waren er van de
vertrekkende mensen
filmpjes op onze Face-
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bookpagina te zien. Jurjen, Johan, Nijs - en zeker ook zijn echtgenote Agnes
- nogmaals onze hartelijke dank: jullie waren voor de stichting van onschat-
bare waarde! 

Op het moment dat we dit schrijven, is er door de vaccinatie uitzicht op het
einde van de coronacrisis. Voor onze vrijwilligers, die gewend waren elkaar
wekelijks te ontmoeten op De Haven is het best zwaar geweest. Ze mochten
niet komen. Zij misten elkaar en de gezelligheid.
Tevens zaten we met een enorm aanbod van goederen: iedereen gebruikte
deze tijd om terdege op te ruimen en zijn goede, nog bruikbare spullen bij
ons te brengen. Op De Haven gooiden we het roer om: niet alleen meer
donderdag- en vrijdagmiddag met een grote groep vrijwilligers aan het
werk, maar elke werkdag met hooguit vier à vijf personen. Deze mensen
verzetten, met de coronamaatregelen in acht nemend, veel werk. 
Ook het ophalen van goederen met onze vrachtauto moest aangepast 
worden. Met eenieders inzet zijn we deze moeilijke tijd goed doorgekomen
en hebben we desondanks toch heel veel noodlijdende mensen in Roemenië,
Hongarije en Oekraïne blij kunnen maken. Een verslag van de transporten
treft u in deze nieuwsbrief aan.

Ook in deze nieuwsbrief aandacht voor onze vrijwilligster Mia van Riel: 
25 jaar deelde zij lief en leed met de stichting. Nu konden we haar een keer
in het zonnetje zetten!

Het komt nog al eens voor dat we gebeld worden door personen c.q. bedrijven
met de vraag of wij goederen kunnen komen ophalen. Gelukkig zijn we met
onze eigen bus en soms ook met hulp van Autobedrijf Van Rijn hiertoe in
staat. Onze vrijwillige chauffeurs deden dit altijd in hun eigen outfit, maar
sinds maart 2021 zijn ze allen in een ‘strak’ nieuw bedrijfspak gekleed; een
oranje poloshirt, een broek, een softshell met ons logo erop en schoenen.
Lekker herkenbaar en reuze veilig!!
En voor alle vrijwilligers hebben we als presentje ook zo’n fris oranje polo-
shirt met logo aangeschaft.

Op enkele zaterdagen in het afgelopen kwartaal zagen we de firma Groten-
huis aan het werk in ons depot. Dankzij de eigenaar en enkele medewerkers
van dit bedrijf werden er nieuwe elektriciteitsleidingen en andere verlichting
op De Haven aangebracht. Alle eer en dank aan deze mensen, die deze
werkzaamheden kosteloos uitvoerden. We kunnen weer veilig en met betere
verlichting ons werk op De Haven doen.

In december jl. kwam er een noodkreet uit een ziekenhuis in Călăraşi in
Roemenië. Daar waren wél 20 ziekenhuisbedden voor Covid-19 patiënten
beschikbaar, ook voldoende zuurstof voor de ernstig zieken, maar het ontbrak
er aan zuurstofmaskers. Dankzij onze donateurs konden we helpen met de
aanschaf van 20 maskers. Het doet goed als we enkele maanden later 
hierover lezen: “one of the oxigen masks you helped us to buy saved the
life of one of mine familymembers”.

Zoltán, onze vertegenwoordiger in Roemenië, deed ook een aanvraag. Tot
nu toe moest hij - als we hem een transport stuurden - een auto/busje huren
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om de hulpgoederen in zijn omgeving of ver daarbuiten te distribueren. 
Wat zou een eigen bus een oplossing zijn. Ook Zoltáns verzoek konden we
door de hulp van Autobedrijf Van Rijn en de mensen die ons financieel 
ondersteunen, inwilligen. Op 19 maart jl. vloog hij naar Nederland en reed
hij met zijn ‘nieuwe’ bus, vanzelfsprekend volgeladen met goederen, terug
naar Rupea. Tot onze grote schrik hoorden we dat het op de terugreis – nog
maar 200 km van huis – faliekant mis ging. Gelukkig kwam Zoltán er zonder
ernstige lichamelijke klachten van af, maar de bus was total-loss. We startten
daags na dit nare bericht een Crowdfundactie op voor een andere bus.
In deze nieuwsbrief laten we Zoltán over zijn werkzaamheden in Roemenië
aan het woord; een indrukwekkend verhaal.

In Oekraïne lopen onze projecten bij Nefelejcs en Elim voorspoedig. 
Hierover meer in deze nieuwsbrief.

U maakt het verschil
Hoe blij zijn we met u als lezer, als vrijwilliger, als donateur, als

vriend, als lid van het Comité van Aanbeveling van onze stichting.
Ook in Coronatijd konden wij waarmaken waar wij voor staan: 

mensen in een noodlijdende situatie 

een helpende hand bieden om hier uit te komen.

Met uw steun hopen we dit in de toekomst te kunnen blijven doen.
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Even voorstellen

Mijn naam is Tobias Veenendaal en ik ben 44 jaar. 

Sinds 1 januari ben ik officieel toegetreden tot het bestuur van Stichting 
Kinderen in Nood.
Ik ben vader van 3 lieve kinderen en geboren en getogen in Naarden. 
Na de oproep op Facebook heb ik Eric de Jong een bericht gestuurd en 
vervolgens ging het vrij snel. Op een doordeweekse avond in november was
er een eerste kennismaking met 2 bestuursleden in De Haven. 
Dit was een prettig gesprek en al snel daarna heeft het bestuur ingestemd
met mijn benoeming. Sinds 1 januari houd ik me voornamelijk bezig met het
plaatsen van berichten over de stichting op Social Media. Naast Social Media
lever ik ook mijn bijdrage aan de website en de nieuwsbrief zoals u deze nu
kunt lezen.

Inmiddels heb ik al vele verhalen gehoord en gelezen over de werkzaam-
heden van de stichting. De foto’s van projecten uit Hongarije en Roemenië
zijn indrukwekkend. Wat daar gedaan is en wordt, is heel bijzonder en wat
is het mooi om hier als lid van het bestuur een steentje aan bij te kunnen
dragen. Hoe blij een meisje daar kan zijn met een fiets… het is voor ons hier
heel normaal!! 
Maar wat voor ons hier heel normaal is, is daar juist heel bijzonder.

Inmiddels zijn er gelukkig ook weer transporten geweest en heb ik ook kennis
gemaakt met Zoltán. Wat er voor een transport allemaal moet gebeuren is
bijzonder om te zien. Dit is niet zomaar even wat spullenbrengen, maar hier
gaat een hele organisatie aan vooraf. Op de dag zelf ordt de vrachtwagen op
professinele wijze geladen en elk gaatje wordt benut.

Alles bij elkaar is dit een hele mooie stichting waar ik me met veel 
enthousiasme voor ga inzetten.
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In het zonnetje gezet…
In het voorjaar zijn we te gast bij Mia van
Riel. Niet zomaar, want Mia was afgelopen
februari 25 jaar vrijwilliger bij onze stich-
ting. Reden genoeg om haar daarmee te
feliciteren namens alle andere vrijwilligers
en haar met bloemen en een Irischeque
te verwennen!

Terwijl we aan de koffie zitten, ontstaat er
een gemoedelijk gesprek, want Mia is een
gezellige prater en is met haar 82 jaar
héél helder van geest. Ze weet 
genoeg herinneringen op te halen en 
tijdens ons praten merken we, dat hier
een heel tevreden en sociale dame zit, die
er blijk van geeft nog heel wat jaren mee
te willen! Een TOPPERTJE dus.

Mia is een echte Bussumse, maar ze heeft
van haar moeders kant ook een beetje
Oostenrijks bloed. Ze ging in Bussum naar de lagere meisjesschool en ging
daarna direct aan het werk als huishoudelijke hulp bij diverse 
doktoren. Nadat ze haar man Gerard leerde kennen, waren ze de gelukkige
winnaars van een bovenverdieping in Bussum en trouwden ze. Na enkele
prachtige reizen naar Canada en Brazilië (Gerard werkte bij de KLM) kwamen
er drie kinderen. De bovenverdieping werd in 1966 verruild voor een ééns-
gezinswoning aan De Peppels 5, waar Mia nu nog steeds met veel plezier
woont. Zo gauw de twee zoons en een dochter van de lagere school af waren,
startte Mia met haar vrijwilligersbezigheden. Dat waren er heel wat! 
Van koffie schenken, gastvrouw zijn in het wijkcentrum tot nu dus nog steeds
het werken voor Kinderen in Nood. Ze heeft er vele kennissen aan overge-
houden. We schreven het al: Mia houdt van mensen om haar heen.

Als we haar vragen naar haar eerste herinnering bij Kinderen in Nood, dan
komt het verhaal van haar “prachtige rode jas”. Ze had deze bij binnenkomst
even ergens neergelegd en toen ze naar huis wilde gaan, was deze weg… 
Ingepakt voor Hongarije??? Ja… Dat scheelde niet veel! En dan die keer dat
zij met Anita Kok nachtkastjes uit het oude Antoniushove schoonmaakte en
zij deze vulden met handdoeken etc.. Goede herinneringen ook aan Mia van
Giessen, die de “mooie kleding” deed , aan Francine Nuyten van de poppen-
en speelgoedhoek, aan Riet van Ernst en aan Frans van Breemen, die zo 
ontzettend technisch was. En zo noemt Mia nog wel een aantal namen van
oud-vrijwilligers en wat zij voor de stichting deden. Zelf houdt Mia het meest
van het uitzoeken van babykleding: al die kleine rompertjes, jasjes, truitjes
e.d. … ze doet het met zoveel plezier!
Maar het mooiste voor Mia is toch wel, dat zij samen met Gerard, die met 57
jaar met pensioen mocht, hun vrijwilligerswerk op dezelfde plek konden
doen: terwijl zij de koffie schonk in ‘Laarwijk’ gaf hij computerlessen. En ook
op De Haven was Gerard een graag geziene vrijwilliger: met laden, met
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dozen vouwen, met computers 
repareren en inpakken: Gerard
stond zijn mannetje en daar is Mia
nog altijd zó trots op!

Het doet Mia pijn dat het werk in 
De Haven al een jaar lang van-
wege de Corona bijna stil ligt.
Haar wereldje is nu wat klein. 
Ze kijkt uit naar betere tijden 
wanneer iedereen weer van de on-
derlinge gezelligheid kan genieten. 
Toch blijft ze nauw betrokken en
haar steentje – al puzzelend - 
bijdragen.
En wat dat kleine wereldje betreft:
“Ik kan terug kijken op een fantas-
tisch mooi leven met Gerard. We
hebben samen heel wat vlieguren
gemaakt en die grootse wereld zit
in mijn herinnering!”

We sluiten dit knusse koffie-uurtje
af en spreken de hoop uit, dat Corona snel voorbij is en dat we nog mooie
jaren met Mia mogen beleven.

Hans Welling en Anjo van ‘t Hof

De eerste maanden 
op De Haven als 

coördinator
De maand januari verliep anders dan verwacht; 

ik kon niet veel aanwezig zijn maar daar had ik een goede reden
voor. Eind januari begon ik, weliswaar nog steeds heel beperkt, 

met mijn werkzaamheden.

Woensdag 27 januari was er een afspraak in Opheusden bij de Stichting Dorcas.
Mijn zwager had ik bereid gevonden om te rijden en daar zijn wat afspraken
gemaakt om spullen op te halen die de Dorcaswinkel niet meer kan verkopen.
Na een paar weken komen onze chauffeurs terug uit Opheusden met een
volle vracht kleding, speelgoed en spullen die wij goed kunnen gebruiken.
Dit zullen we meer keren gaan herhalen dit jaar.
De Haven begon wat voller te worden. En mede daarom besloten we begin
februari om 3x - om de 2 weken - een transport te organiseren. 
Bij deze transporten zijn ook de dozen van de zadenactie 2020 meegegeven.
Gelukkig nog mooi op tijd om te gaan zaaien.
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Dinsdag 23 februari gaan we op stap met een trekker + oplegger naar 
Nijmegen. Daar hebben we een afspraak bij een hotel om spullen op te
halen. We komen weer in Bussum terug met 80 matrassen, 25 tv’s, 
keukenspullen, stoelen etc.; een mooie “vangst”. Nog hartelijk dank aan
Paul Wallenburg voor het verzorgen van dit transport, aan al diegenen die
deze dag zo enorm gesjouwd hebben én heel veel dank aan de moeder van
een van onze vrijwilligers: zij waste zo’n 50 matrashoezen!! Waar zouden
wij zijn zonder de hulp van zulke lieve, bereidwillige mensen??

Dan, na 4 maanden, op zaterdag 27 februari gaan we laden voor ‘mijn’ eer-
ste transport. Dit gaat naar Hongarije. De oplegger wordt enkele dagen erna
gelost in Ebes. Leuk was de reactie van Gusztáv: ”We like this new pallet
packing system”.
We zijn nl. dit jaar begonnen meer op pallets en in kisten te versturen. 
Nu we zelf een heftruck hebben gaat het laden hierdoor heel wat makkelijker;
ook voor het lichaam.

Op 4 maart is de nieuwe bedrijfskleding binnen voor de chauffeurs die de 
goederen ophalen. Met een mooi jack, polo, broek en veiligheidsschoenen
zijn ze nu goed zichtbaar tijdens de dagen dat ze de goederen ophalen.
Op dinsdag 9 maart komt marktkoopman Peter Verweij naar De Haven met
een bestelbus vol met dameskleding. Schitterend en nog bedankt Peter!

Op 11 maart rijden we naar Zwartsluis om een mooie partij werkkleding op
te halen. De kerk aldaar schenkt deze voor een project in Oekraïne.
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Op zaterdag 13 maart gaan
we laden voor het transport,
nu naar Roemenië. Deze komt
op woensdag 17 maart netjes
aan bij Zoltán.
De zaterdag hierna zijn we met
de trekker-opleggercombinatie
van Hendrik Jan van Loo naar
Voorthuizen gereden. 
Daar lagen al vanaf januari
spullen (o.a. koelkasten, was-
machines, speelgoed, kleding
en meubilair) opgeslagen die
we niet konden opslaan in 
De Haven.

In maart krijgen we een verzoek vanuit Oekraïne om een project (Elim-keuken)
te steunen. Hier is o.a. veel keukenmeubilair van roestvrijstaal nodig. 
Veel van de spullen die we hebben gekregen uit het hotel in Nijmegen en
Voorthuizen kunnen we dus gelijk via Hongarije doorsturen naar Oekraïne.

Het derde transport binnen een maand tijd is op zaterdag 27 maart. Dit gaat
naar Roemenië, naar Comuna Glodeanu Sărat. Daar is een zeer arme 
gemeenschap van zo’n 3000 volwassenen en 600 kinderen. Met dit transport
hebben we hier weer een klein beetje vreugde kunnen brengen.

Ik gaf het al aan: er zijn vanaf 
januari 2021 wat veranderin-
gen doorgevoerd: het gebruik
van meer kratten en pallets,
het gebruik van hetzelfde 
formaat dozen, zodat het 
opstapelen beter gaat. 
En omdat er maar weinig
mensen in Roemenië en Hon-
garije zijn die Nederlands
spreken, schrijven we nu in
het Engels op de dozen en
kratten wat er in zit. 
De goederen op de pallets en
de kisten krijgen een label

met wat er op de pallet staat, zodat dit goed leesbaar is voor de vrijwilligers
in Hongarije en Roemenië.

We kijken alweer vooruit naar de volgende transporten. Zo zijn we reeds
met de voorbereidingen begonnen voor een trio-transport dat in september
naar Hongarije zal gaan.

Tot ziens in De Haven,
Henk Zeeman
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Twee mooie afgeronde
projecten

In mijn rol als bestuurslid buitenlandzaken werd ik vorig jaar 
benaderd door Kristina Bado (Oekraïne) en Gusztáv Fodor 

(Hongarije). Beiden werken zij voor de Reformed Church Aid. 
Als vertegenwoordiger van deze kerk, maar ook namens ons, 

bezoekt Gusztáv de projecten in beide landen. 
Hij is mijn vaste contactpersoon en Kristina is voor mij meer 

werkzaam in de rol van projectmanager ter plaatse.

Zij vroegen onze stichting om financiële steun 
voor twee projecten in Oekraïne.

Het eerste project betrof het revalida-
tiecentrum ‘Nefelejcs’ in Mezövári, net
over de grens bij Hongarije. Dit is het
enige revalidatiecentrum van het hele
land. In 2019 voerden wij al actie
voor het gereed maken van de 3de
etage waardoor nu 50 kinderen extra
behandeld kunnen worden. 
Hiermee kwam het centrum ook meer

uit de anonimiteit. De toenmalige financiële injectie was € 15.000,-: 
plafonds, separatiewanden, elektra en vloeren werden aangelegd.
Een totale inschatting van het project was destijds niet te doen. Er wordt
zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan en dat maakt het lastig om alles
vooraf goed te kunnen overzien. In de zomer van 2020 was alles zover klaar
dat het ruwe bouwwerk gereed was en er begonnen kon worden met de 
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afwerking: het stuken van de muren en plafonds, het afwerken van de 
vloeren door het leggen van laminaat en het plaatsen van sanitair en een
kleine pantry. 
Hiervoor was opnieuw € 7000,- nodig. Er kwam een oproep op Facebook en
zo vonden wij Stichting “Sta-Op voor Kinderen” uit Leeuwarden en de 
Gereformeerde Kerk in Zwartsluis. Zij waren bereid om ons financieel te helpen.
(De kerkgemeenschap uit Zwartsluis hielp dit centrum in 2019 al met een
personenlift, zodat met een rolstoel de 3de etage bereikt kon worden.) 
In december 2020 konden we Kristina en Gusztáv berichten dat het volledig
benodigde bedrag er was.

Dan begint het vele papierwerk. 
We vragen altijd verschillende offertes
aan die beoordeeld worden. We maken
een zogenaamde ‘donation letter’ en
vervolgens wordt een officieel contract
opgesteld. Op basis van de rapportages,
foto’s en vorderingen wordt het bedrag
in delen overgemaakt.

In maart 2021 was alles gereed en 
beoordeelden we het ‘end of project’
document, dat vergezeld ging met 
foto’s, facturen en rapportages.

Dit project is op alle onderdelen volledig
geslaagd: de derde verdieping is in 
gebruik genomen. Mooi dat we met 4
partijen (4e partij zijn de vrijwilligers uit
Mezovari) dit hebben kunnen uitvoeren.
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Het tweede project betreft een huis voor
gehandicapten ‘Elim’ in Hetyen. 
Dit tehuis had tot eind vorig jaar geen
eigen keuken. Dat betekende dat maal-
tijden uit het dorp kwamen, die niet aan
de juiste hygiënische normen e.d. volde-
den. Een eigen keuken zou de oplossing
zijn. De leiding van het huis legde bij
Gusztáv en Kristina de wens neer om te
helpen. Het zou gaan om de bouw van

een separaat gebouw waar op juiste wijze maaltijden bereid konden worden. 

Het benodigde bedrag was € 20.000,-. Gusztáv legde deze vraag bij onze
stichting neer. Een dergelijk bedrag was voor ons echter een brug te ver.
Wij konden Elim slechts helpen met € 5000,- voor de aankoop van de beno-
digde bouwmaterialen.

Kristina bleek in staat om voldoende vrijwilligers en bedrijven te vinden die
om niet of tegen sterk gereduceerd tarief dit gebouw wilden neerzetten.
Nadat de fundering gestort was, is men in januari jl. met de bouw gestart.
Ook hiervoor is de hele papierwinkel - zoals hierboven beschreven – door-
lopen. Inmiddels is het gebouw wind- en waterdicht en klaar voor gebruik.
Vóór er echter gekookt kan gaan worden, is de keukeninrichting nog een
ontbrekende factor. Men is hard op zoek naar geld om de apparatuur en de
inrichting aan te schaffen: 12 tafels voor 6 personen, 100 stoelen (eetkamer),
keukenmeubilair (roestvrij staal), kledingkast, planken, tafels, keukenschalen,
borden, messen, vorken, lepels, gasfornuis, afwasmachine, wasmachine etc.

Het bestuur verleende décharge voor beide projecten. Voor de beide spon-
soren van dit project gaf ondergetekende een presentatie.
Het werken aan deze beide projecten was mooi en ik ben dankbaar dat ik
dit heb kunnen doen met medewerking van donateurs, sponsoren, 
vrijwilligers en andere belanghebbenden. Op naar het volgende project.

Eric de Jong
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Een nadere kennismaking 
met Zoltán Szilágyi

Al vanaf mijn prille jeugd staat het helpen van armen 
héél dichtbij me. 

Dagelijks heb ik contact met mensen die in diepe armoede leven.
Ook kom ik veel op scholen, in ziekenhuizen en tehuizen voor

ouderen en tref daar de kinderen, zieken en ouderen 
die mijn hulp hard nodig hebben.

In mijn huidige standplaats, Rupea (Roemenië) dat in het zuiden van 
Transsylvanië ligt, ben ik vanaf 1 april 2019 werkzaam.
Rupea is een kleine stad. Er wonen ongeveer 5000 mensen; in de nabij-
gelegen dorpen wonen ongeveer 15.000 mensen. 
Via mijn stichting (Reformed Church Aid) help ik – ongeacht etniciteit, 
nationaliteit of geloof - mensen in de volgende provincies: Brasov, Sibiu,
Harghita, Covasna en Mures. Ik doe dit niet alleen: er zijn zeker 100 mensen
in deze provincies met wie ik samenwerk.

In alle steden en dorpen waar ik kom, heb ik een contactpersoon die alle
details van die plaats weet, de bevolking kent en zodoende aan kan geven
welke gezinnen daadwerkelijk hulp nodig hebben. Nadat ik alle informatie
van hem/haar heb ontvangen, bekijk ik de gevallen om te zien of ze passen
in de filosofie van onze stichting. Onze prioriteit gaat uit naar plaatsen waar
armoede heerst vanwege werkloosheid, waar kinderen slachtoffer van deze
armoe zijn en waar geen hulp van andere instanties is.

Omdat de Roemeense overheid geen goede strategie in de strijd tegen 
armoede heeft, kunnen we de hulp van organisaties zoals die van jullie, heel
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goed gebruiken. Met de hulpgoederen die we van jullie stichting ontvangen
zijn we ontzettend blij en hiermee bereiken we, dat vele mensen weer enigs-
zins positief de toekomst in kunnen kijken.

Op dit ogenblik werk ik tevens voor een instelling, die dagelijks 60 kinderen
opvangt. Speciale aandacht is daar voor de warme maaltijden. 
Hier geven we ook gratis huisvesting aan 15 internaatstudenten en proberen
we bij te dragen in hun studiekosten. In de toekomst hoop ik in de nabijge-
legen dorpen deze instelling te kunnen uitbreiden.

Hieronder een tussentijds verslag dat Zoltán ons afgelopen april stuurde:

Beste mensen van kinderen in Nood

Zoals beloofd stuur ik jullie mijn verslag. 
De afgelopen periode heeft me veel vreugde gebracht, 

maar er zijn ook vervelende dingen gebeurd. 

Zo is de reis vanuit Nederland naar huis niet goed gegaan. 
Ik zal jullie vertellen wat er gebeurde. Nadat ik Roemenië was 

binnengekomen, waren de snelwegen goed te berijden. 
Hierna kwam ik echter op een weg die in zeer slechte staat was. 
Daar reed ik in een groot gat en raakte het linkerwiel beschadigd. 

Omdat ik geen plaats had om aan de kant te gaan, 
klapte de band en botste ik tegen een andere auto. 

De linkervoorkant van mijn nieuwe bus raakte beschadigd en 
ik raakte gewond.

Gelukkig kan ik ook goede dingen vertellen. 
Veel arme gezinnen hielpen we met de spullen die jullie gestuurd 
hebben. Zo ben ik erin geslaagd om de spullen naar de familie 

Jakab te brengen. Hun huis werd door brand verwoest. 

Naar de ziekenhuizen kon ik allerlei spullen brengen: 
van incontinentiemateriaal tot dekens, van nachtkasjes tot bedden. 
Vandaag zal ik meer dan 120 mensen kunnen helpen met kleding. 

Komend weekend ga ik weer op pad.
Omdat in de afgelopen periode meer dan 200 huizen zijn afgebrand, 
zijn er vele gezinnen dakloos. Jullie zullen begrijpen dat kleding e.d. 

bijzonder welkom zijn.

Bedankt voor de mooie ontvangst die ik van jullie kreeg toen ik 
afgelopen maart naar Nederland kwam. 

Ik kijk uit naar september wanneer we elkaar weer hopen te zien. 
Ik wens jullie het allerbeste.

Szilágyi Zoltán
lelkipásztor



Transporten 
Voordat Nederland vanwege de volgende Coronagolf opnieuw in

een lock-down kwam te zitten, kon er op 17 oktober van 2020 nog
een vracht (nr 223) geladen worden voor Hongarije. 

Dit werd de laatste vracht van onze oud-coördinator ‘Opslag en
Vervoer’: Nijs Brouwer. Hij had er heel graag nog een gedaan in

december, maar helaas: dat werd ‘m niet!

Het eerstvolgende transport (nr 224)
werd pas op 27 februari geladen en was
voor Hongarije. Ook op die datum was
Nederland nog niet vrij van de strenge
coronamaatregelen, maar onze laad-
ploeg durfde het gelukkig aan om met
een zeer klein aantal mannen, met
mondkapjes op en door zoveel mogelijk
afstand van elkaar te bewaren, een mooie vracht met Optimus mee te sturen. 

De blijdschap enkele dagen later kwam via een prachtig 
dankwoord van Gusztáv:

“Vandaag was daar de vrachtwagen uit Bussum van SKIN vol met 
fantastische goederen voor de armen van Hongarije. Gerespecteerde

leiders en vrijwilligers van SKIN zamelden met creatieve liefde 
goederen in, vulden deze vrachtwagen voor ons en vandaag hebben

we deze in Ebes (depot van Church Aid) ) uitgeladen. Ik moet U 
bekennen, dat deze vrachtwagen in mijn ogen 10 keer meer waard was

dan 2 jaar geleden. U zag onze noden tijdens de Covid-tijden en U
verzamelde, sorteerde en pakte deze goederen voor ons in. Ik en mijn
beste collega Gergely Iszlai waren zó blij, dat we bijna moesten huilen:

we voelen ons rijk met zulke fantastische vrienden in Nederland. 
Zij hebben ons creatieve liefde gegeven dat sterker is dan het virus!”

Transport 225 vond plaats op 13 maart en was bestemd voor
Roemenië/Rupea, naar de woonplaats van onze contactpersoon Zoltán 
Szilágyi. Vanuit dit land dat ook hard getroffen werd door lockdowns hadden
we al maandenlang alarmerende berichten en zat men met smart te wachten
op goederen vanuit Bussum. Net als in transport 224 en 227 werden hierin
ook de dozen met zadenpakketten van onze Kerstactie 2020 geladen.
Dank aan iedereen die één of meer pakketten sponsorde. Gelukkig konden
de groentezaden op tijd de grond in en als het goed is, kan er op dit moment
voorzichtig geoogst worden.

Transport 226 op 19 maart was een bijzonder transport: klein maar héél
fijn; zeker voor Zoltán Szilágyi. Over zijn eigen bus, die hij van de stichting
ontving, en de noodlottige afloop hiervan is al elders in deze nieuwsbrief 
geschreven. De goederen die in de bus zaten, kwamen desondanks goed
terecht: Zoltán zélf kon - enkele dagen na het ongeluk - de familie Jakab,
die afgelopen december hun huisraad door brand verloren hadden, hier blij
mee maken.
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Nieuwsbrief voortaan
digitaal in uw mailbox?
Omdat de kosten voor het versturen van deze papieren nieuwsbrief de 
afgelopen jaren zijn opgelopen, bieden wij vanaf de volgende versie de

volgende mogelijkheid. 
U kunt deze nieuwsbrief ook als pdf-bestand in uw mailbox ontvangen.

Dat is dezelfde versie die ook op de website wordt gepubliceerd.
Wanneer u zich daarvoor opgeeft, wordt uw naam van de papieren 

verzendlijst af gehaald.

Opgeven doet u via een mail naar info@typtextra.nl 
met in de onderwerpregel 

“Ja, ik ontvang de SKIN nieuwsbrief voortaan liever via de mail”, 
met daaronder uw naam en adresgegevens. 

Onze vrijwilliger Marleen Sonck zorgt er dan voor dat u de volgende 
nummers als pdf-bestand toegezonden krijgt.

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: Vaartweg 25, 1401 RA Bussum

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2021. 
Inleveren kopij vóór 22 oktober 2021 op het volgende adres: 

ajmvanthof@gmail.com

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.

Transport 227 op 27 maart was weer voor Roemenië, maar dit keer ging
dat naar Glodeanu Sărat. Corina Cazacu en haar vrijwilligers namen dit in
ontvangst en zorgden voor de distributie.

Een goed lezer van dit bovenstaande verhaal zal opmerken dat er dus in
één maand tijd drie vrachten van 100 kub en een kleinere vracht Bussum
verlaten hebben. In ons depot zijn al deze goederen door de handen van
de vrijwilligers gegaan en hebben daar - veel gestapeld in dozen, verpakt
in tassen, kisten en zakken - moeten wachten op het transport naar óf
Hongarije óf Roemenië. Onze geweldige grote ruimte stond aardig vol!
Onze coördinator ‘opslag en vervoer’ en de andere vrijwilligers deden hun
uiterste best om de hulpgoederen zo goed mogelijk op de plaats van 
bestemming te krijgen. Uit alle reacties en foto’s, die wij mochten 
ontvangen, zien we dat dit aardig goed gelukt is!



Stichting Kinderen in Nood 

is ANBI gecertificeerd!

Help kinderen en maak gebruik van 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 u uw donatie voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking,
dan kun u uw gift aftrekken van de belasting. U krijgt dan een deel van het
geschonken bedrag terug van de belastingdienst. 
Wij hebben van de belastingdienst een modelovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u mailen naar onze penningmeester Jan Mauritz,
jjp@mauritz-bussum.nl of bellen naar 06-53309044.
Een eenmalige gift kunt u overmaken naar NL49RABO 0383774241 of
NL73INGB 0006217861.

Om eenmalig doneren met één klik mogelijk te maken,
plaatsen wij hier een zogeheten QR-code. 
U kunt deze scannen met uw telebankieren app, 
of een QR-code app op uw mobiele telefoon.

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.
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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 jouw 
gebruikte pruiken en borstprotheses kun je een groot verschil maken.

Je kunt ze bij ons inleveren of sturen naar:
Stichting Kinderen in Nood - Vaartweg 25 - 1401 RA Bussum

Om vooruit te komen
Fietsen, buggy's, kinder- en wandelwagens, loopkrukken, 

wandelstokken, rolstoelen, rollators, scootmobielen.

Spelen en leren
Computers (compleet, Windows 10 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.



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

Stationsweg 42, 1404 AP  Bussum
Telefoon 035-691 65 17 | Fax 084-716 85 06

info@spaansenligterdeboer.nl | www.spaansenligterdeboer.nl

administratie n belasting n managementsondersteuning

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

Fiets en bromfietsspecialist

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

J.A. Platje


