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Van de voorzitter (a.i.)
Er is weer bijna een jaar voorbij. Een jaar in het teken van een verlaat jubileum-
feest, een jaar waarin we in staat zijn geweest om toch veel noodlijdende 
gezinnen in het buitenland te kunnen bevoorraden.

Zo dicht op de Kerst is het voor mij altijd een moment van bezinning. De afgelopen
twee jaar waren voor niemand gemakkelijk, ook Kinderen in Nood worstelde
met het sluiten van de deuren en wij mochten onder voorwaarden weer 
beperkt open. Toen door de overheid gevraagd werd zoveel mogelijk thuis te
blijven gaven vele Nederlanders hieraan gehoor. Met gevolg dat en masse 
zolders en schuren opgeruimd werden. Terwijl De Haven dicht was dachten
veel mensen de stichting blij te maken met grote partijen goederen. 
En dat hebben we geweten, men zette de spullen gewoon op de stoep voor
een gesloten roldeur. Deze mooie goederen konden niet buiten blijven en 
vrijwilligers gingen in kleine groepjes op ruime afstand van elkaar aan de slag.
Dagelijks sjouwden zij de goederen naar beneden en maakten het verzend-
klaar. Daardoor lukte het toch tijdens de lockdown vele vrachtwagens te laden. 
Reikhalzend werden door Gusztáv en Zoltán de goederen opgewacht en 
verdeeld onder de lokale bevolking en gingen busjes met goederen onder 
diplomatiek paspoort de Oekraïense grens over. 

Een steuntje in de rug
Vanwege Corona werden de armste groepen extra getroffen en konden zij
‘een steuntje in de rug’ heel goed gebruiken. Alle vrijwilligers, maar in het
bijzonder de ploeg die bijna dagelijks in De Haven was om alles in goede
banen te leiden wil ik persoonlijk heel hartelijk bedanken.
In september waren Jan Mauritz en ik in Hongarije om de chauffeurs van het
trio transport op te vangen. Wat blijft dat een fantastische actie en wat worden
daarmee veel mensen geholpen. Ook voor de stichting is het naast alle fysieke
support ook lucratief omdat de chauffeurs zelf zorgen voor de financiële 
middelen met behulp van donaties en sponsorgelden. Wij brachten ook bezoeken
aan lopende en nieuwe projecten. Op 1800 km van Bussum wonen gezinnen
met veel kinderen doch zonder water, gas of licht. Kinderen die nog nooit in
hun leven onder een douche gestaan hebben. Huisjes gebouwd van modder,
stro en paardenvijgen. Rattenkeutels over het hele erf en honger in de ogen.
Op zo’n moment houd ook ik het niet meer droog en word ik na zo’n 40 
bezoeken nog steeds diep geraakt. Ook voor deze families gaan wij aan de
slag en ook zij zullen de komende weken hulpgoederen krijgen en aangesloten
worden op het waterleidingnet. Het zijn voor ons kleine zaken maar daar zijn
basisvoorzieningen gewoon een luxe.

We brachten ook een bezoek aan Banhalma, een instituut voor de opvang van
zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Liefdevol worden zij hier verzorgd.
Echter mogen zij niet naar buiten en zijn ramen en deuren gesloten. Het weer
in Hongarije was mooi, een echte Indian summer. Dit zorgde voor hoge 
temperaturen in de barakken. De gehandicapten hadden ‘een zweetsnorretje’
onder de neus van de hitte. De verpleegsters vroegen of wij konden zorgen
voor een airco. Na overleg hebben wij deze ter plaatse aangeschaft nadat we
overtuigd waren dat het elektranet voldoende zwaar was uitgerust en de
stroom door de gemeenschap betaald wordt.



Uit de Oekraïne kregen we het verzoek voor een scootmobiel voor een jonge
vader van wie het been afgezet was. Binnen 3 weken was er een scootmobiel
ter plaatse.

Sponsorloop Katholieke Montessori School 
De Katholieke Montessori School heeft in het voorjaar € 9.000,- opgehaald
tijdens een sponsorloop. Dit mooie bedrag wordt momenteel besteed aan
verwarming voor een school in Hongarije aan de grens met de Oekraïne. 
De naam van het project is ‘last village, last hope’. Als straks de kachel weer
brandt dan gaan de kinderen weer graag naar school. Want vaak is het thuis
te koud en is dat een extra stimulans om naar school te gaan. 
Deze maand staat in het teken van het uitdelen van 800 voedselpakketten
en 1000 enveloppen met groentezaden met plantwijzer in eigen taal. 
Met deze groentezaden kan een gezin zelf groenten planten en oogsten voor
een heel jaar. Hiermee geven we geen vissen maar netten en voelen mensen
zich onderdeel van de maatschappij.
Dit is Stichting Kinderen in Nood die ik persoonlijk ruim 30 jaar steun! 
Niet oeverloos praten maar vooral doen! Onze organisatie gaat verder daar
waar andere het af laten weten omdat wij werken vanuit ons hart en niet
voor het geld. Wij zijn allen vrijwilligers en met onze vertegenwoordigers ter
plaatse komen wij tot in de poriën van een land en geven wij mensen geen
hoop maar een stukje toekomst. Als  je mijn verhaal leest en iets wilt bijdra-
gen aan ons mooie werk stort dan een bijdrage op NL49 RABO 0383774241
of NL73 INGB 0006217861.

Ik wens alle vrijwilligers, sponsoren, donoren, 

CvA-leden en overige sympathisanten 

een mooie Kerst toe en een spetterend, 

gezond en warm 2022.

Eric de Jong
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In deze nieuwsbrief treft u diverse QR codes
aan die u met een mobiele telefoon kunt
scannen om het volledige artikel met meer
foto’s te kunnen lezen.

Op de meeste telefoons zit dit standaard
en anders kunt u een QR app installeren
via de Google Play Store (Android) of App
Store (Apple) waarna u deze codes kunt
scannen.

Meer lezen, scan de QR-code

Als u deze QR-code scant komt u op de website van Kinderen in Nood!
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Even voorstellen, 
Loes Barneveld

Ik ben Loes van Barneveld, ik ben 69 jaar en ben geboren in Den Haag. 
In 1970 ben ik naar Bussum verhuisd vanwege mijn werk.

Ik heb 44 jaar in de bejaardenzorg gewerkt in Antoniushove, 
later in De Antonius Hof. Daar heb ik verschillende functies gehad. 

Ik heb het altijd heel fijn gevonden om voor en met mensen te werken, 
na deze 44 jaar ben ik vervroegd met pensioen gegaan.

Ongeveer 6 jaar geleden ben ik in contact gekomen met deze stichting 
via een advertentie in de krant. 

Er werd om dekens gevraagd voor de koude winter in Oost Europa. 
Toen ik goederen kwam brengen werd er gevraagd of ik niet kon blijven

om kleding te sorteren. 
Dat werd 1 week later en sindsdien doe ik dat nog steeds met veel plezier.

In deze 6 jaar ben ik al in de gelegenheid geweest om naar Hongarije te
gaan. Met Gusztáv en toenmalige bestuursleden mocht ik verschillende

projecten bezoeken. 
Ook in de Oekraïne raakte ik erg onder de indruk van wat ik daar 

allemaal gezien heb. Onze hulp is hard nodig waardoor ik nog meer 
gemotiveerd ben geraakt om dit werk voort te zetten. 

Met Eric, Jan, Tobias en Anjo (dank voor jullie vertrouwen in mij) 
en de vele trouwe vrijwilligers, 

donateurs en de schenkers van al de goederen.



Kort verslag 
reis Hongarije 

van 16 tot en met 19-09-2021

Na een voorspoedig verlopen reis werden we in Budapest opgehaald door
Gusztáv Fodor, onze zakenvertegenwoordiger voor Hongarije, Oekraïne en
Tsjechië.

We zouden een afspraak hebben met de vice president van Hongarije om te
praten over samenwerking. Helaas werd dit op het laatste moment i.v.m.

persoonlijke omstandigheden afgezegd. 
We brachten een bezoek aan het kantoor
van de Reformed Church Aid dat 12 jaar
geleden opgezet werd door Gusztáv.
Hier werden we met veel egards en 
enthousiasme ontvangen door de huidige
CEO Marton Juhasz en zijn marketing-
manager. Wij hebben SKIN gepresen-
teerd en zij hun organisatie. De Church
Aid is actief in veel landen. Zoltán is ook
lid van de Church Aid en is via Gusztáv
bij onze stichting gekomen. We hebben
tijdens dit overleg stilgestaan bij onze
onderlinge samenwerking voor Tsjechië,
Nefelejcs en Elim in de Oekraïne. 

De Church Aid is erg blij met onze steun
van € 9.000 aan het verwarmingsproject
en vraagt hen ook in de toekomst te 
helpen. Het grootste probleem voor de

Church Aid is hun hulp aan Afghaanse
vluchtelingen, zo’n 10.000 in aantal, die
opgevangen worden in Pakistan. Voordat
de winter begint hebben ze hier tenten
en dekens nodig. Deze vluchtelingen
hebben niets en moesten alles achterla-
ten op de vlucht voor de Taliban. 
Een vracht die kant op is kansloos
omdat alles in beslag genomen wordt.
Er is in totaal € 50.000 nodig. 

De Church Aid heeft gevraagd of wij een
paar duizend euro kunnen doneren.
Volgend jaar wil de Church Aid weer een
ruil doen van logistiek voor geld. 
Dit hebben we in het verleden ook ge-
daan (geld van 2 transporten voor een
zomerkamp).
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Daarna hebben we onderweg een hapje gegeten en de nodige projecten en
ervaringen gedeeld en zijn we naar Tiszaszentimre gereden naar de B&B van
Evert Brons, een makelaar uit Nederland en bekende van de stichting.

17-09-2021: Om 6 uur opgestaan om daarna bij Gusztáv te ontbijten en van
daaruit naar de zigeuner enclave Tiszabő te rijden met 2200 inwoners waar-
van 95% in absolute armoede leeft. De inkomsten van deze gezinnen be-
staan uit loonwerk en inkomsten vanuit kindertoeslag. Vandaar de grote
families. 

We bezoeken een tweetal families met 6 en 9 kinderen en brengen hier hulp-
goederen vanuit het depot van Gusztáv. Het gezin met de minste kinderen
woont in een paardenvijgen woning zonder ramen en deur. Dezelfde tempe-
ratuur binnen als buiten. Geen stromend water, dus geen spoeltoilet en geen
douche. Dit greep ons erg aan. Rattenkeutels, glasscherven en overal afval. 

Om op het water aangesloten te kunnen 
worden is een kraan van 80 euro nodig en het
betalen van een kleine schuld die gevestigd is
door de vorige eigenaar op dit perceel. Wij
gaan hiermee aan de slag en Gusztáv komt
met een plan.

Dit artikel is ingekort. Scan onderstaande QR-
code met een scanner app op uw mobiele 
telefoon om het gehele artikel te lezen.

U kunt ook onderstaande

link in uw browser 

openen:

https://kindereninnood.nl/

nl/kort-verslag-reis-

hongarije-van-16-tot-en-

met-19-september-2021 



Eindelijk kon het 30-jarig bestaan van de Stichting
Kinderen in Nood gevierd worden. De corona is
niet voorbij, maar met vaccinatie- of een negatief
testbewijs mochten we – een jaar na de 30e ver-
jaardag – veilig op reis.

4 september om 8.30 uur troffen we elkaar én
onze gasten uit Hongarije en Roemenië bij de 
Verlosserkerk op de Ceintuurbaan in Bussum. 
We stapten in een gloednieuwe bus, die ons naar
het Museum Schokland bracht. Daar werd ons, na
een lekker kopje koffie met gebak, verteld over
het eiland Schokland, waar de bewoners vóór de
drooglegging van de Noordoostpolder, een 
zorgelijk en arm bestaan leidden door veelvuldige
overstroming en afkalving van hun grondgebied.
Koning Willem lll dwong tenslotte de laatste 
bewoners hun eiland te verlaten.
Aanvankelijk leek Schokland vergeten te worden
te midden van het nieuwe drooggelegde land,
maar waardevolle opgravingen zorgden ervoor,
dat de belangstelling groeide en er een museum
kwam.

De bus reed ons daarna naar Kalenberg, waar we
inscheepten op een party-schip. Soep en heerlijke
broodjes stonden klaar en terwijl we aten, voeren we
naar het natuurgebied De Wieden/De Weerribben.
Mede door het stralende weer konden we er ook
op het bovendek van genieten. We beseften alle-
maal, óók onze gasten, hoe mooi Nederland is.
We eindigden de boottocht in Giethoorn voor het
diner. Er waren speeches met veel woorden van
dank voor het waardevolle werk van de vrijwilli-
gers. Sommigen werden gehuldigd voor 25 jaren
trouwe dienst! Gusztáv en Zoltán spraken ook
lovende woorden en zij verzekerden ons, hoezeer
ons werk nog nodig is.

Van dit laatste is zeker ook de sponsor overtuigd,
die deze feestdag bekostigd heeft. Op zijn uitdruk-
kelijk verzoek werd zijn grote gift bestemd voor
een feest voor de vrijwilligers. Maar met alleen
geld zou deze dag er niet gekomen zijn. Daarom
wil ik, namens alle ‘reizigers’, naast de sponsor,
óók de mensen van harte bedanken die – veelal
achter de schermen – deze dag georganiseerd
hebben.

Een vrijwilliger
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Met de vrijwilligers op stap

U kunt ook onderstaande

link in uw browser 

openen:

https://photos.app.goo.gl/

QxFmQwc1qshVgPyN8
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Op deze dag was er ook een
fotowedstrijd voor de leukste
foto.
Er waren diverse foto’s inge-
zonden maar hiernaast de
winnende foto van Bernard
Dijkman.

De winnende foto is een
mooi beeld voor het einde
van een mooie dag.
Moe maar voldaan zakt de
zon in het IJsselmeer. 
Het was een prachtige dag.

Wij vroegen nog even naar
een reactie van de heer 
B. Dijkman.
“We hebben de dagtocht als
heel gezellig en zeer goed
verzorgd en georganiseerd
ervaren.
Onderweg in de bus speelden
we nog een spannende Bingo
op weg naar het leuke
Schokland en daarna was het
een mooie toertocht met de
bus door naar de boot.

Langs mooie en riant gelegen huizen
voeren we zo door naar Giethoorn,
na het diner en de toespraken gingen
we weer op weg naar huis.
Wij hebben een leuke dag gehad en
nogmaals bedankt hiervoor.

Met vriendelijke groeten,
B. Dijkman en C. Dijkman-Pijpers”

De mooiste foto’s van deze gezellige
dag met vrijwilligers zijn vanwege de
privacy via de QR-code links in een
privé-omgeving te bekijken. 

Winnaar fotowedstrijd
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Speech Joop Heerschop
Als klein ondervoed jongetje ben ik na de oorlog 3 maanden in Zwitserland
geweest om aan te sterken. Daar heb ik het enorm fijn gehad. Vaak spraken
Anny en ik over hoe fijn het zou zijn om kinderen, die in een moeilijke situatie
verkeren, net zo’n mooie ervaring te geven.

En moest je dan de kinderen naar Nederland laten komen, of zou het beter
zijn hulp te bieden in het land
waarin de kinderen woonden?

Ruim 30 jaar geleden kwam onze
dochter Marion in gesprek met de
peuterjuf van haar zoon, onze
kleinzoon, over hoe de kinderen in
Roemenië toen leefden. Dat was
kort gezegd erbarmelijk. Zij was
zelf een Roemeense en zij zag dat
er veel weeskinderen waren en ook
veel tehuizen voor deze kinderen.

Vooral in de tehuizen leefden deze
kinderen onder erbarmelijke 
omstandigheden. Geen stromend
water, kinderen sliepen met z’n
tweeën of drieën in 1 bed om 
elkaar warm te houden.
De douchekoppen werkten niet en
er was te weinig eten. Kortom een
en al ellende!

Dit verhaal greep ons erg aan en na wat heen
en weer gepraat besloten wij er met onze
dochter Marion voor te gaan. 
Wij gaan hulpgoederen brengen naar kinderen
in Roemenië. Dat was beter dan de kinderen
naar Nederland te halen en hen van de hemel
weer in de hel te brengen.

Omdat ik nogal wat mensen ken, heb ik per-
sonen gevraagd te helpen uit verschillende dis-
ciplines, die iets komen betekenen voor de
stichting om een bestuur mee samen te stel-
len. En dat lukte! Via de peuterjuf werd er con-
tact gelegd met de directeur van het weeshuis
in Buzău, die een lijst samenstelde van wat er
nodig was om 310 weeskinderen een beter
leven te geven.

U kunt ook onderstaande

link in uw browser 

openen:

https://kindereninnood.nl/

nl/speech-joop-heerschop 
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En toen startte het grote inzamelen. Er kwam een artikel in de krant waar
we vroegen om geld en goederen te doneren. Ik vroeg leveranciers van
mijn toenmalige winkel materialen te schenken waarmee het huis opge-
knapt kon worden.

Dit artikel is ingekort. Scan op blz. 8 de QR-code met een scanner app op
uw mobiele telefoon om het gehele artikel te lezen.

Vrijdag 3 september,
speech van Gusztáv

Speech Gusztáv
Dear beloved wife Aniko! - Dear Mayor! - Dear Board members and former
Board members of SKN! - Dear Volunteers and workers of SKN! - 
Dear Family of Kinderen in Nood!

Today I would like to tell you shortly what SKN means for Hungarian and
Ukrainian people.
Do you know what does it mean shortly speaking for Reverend / Domineis
in Hungary? Minimum 30 minutes.



Back to the question:
• SKN means Quality

with everything = 
quality communication,
quality quality clothes,
quality shoes, quality
with everything! SKN is
in Hungary and in
Ukraine a trademark of
quality!

• SKN means Human
Dignity. Poorness is
mostly shame in our
culture. Your help gives
dignity and pride for
poor families.

• SKN means Safety.
When you have nothing.
Or when you lose
everything. Your help
means safety!

• SKN means Family. One poor child said, when he she has got some help
from SKN: “I have a grandma and grandpa in Holland!” I like this! Family
– when life starts and love never ends!

• SKN means Love. This is the most important among all! Love can give
purpose to life! Love can build up poor children. Love can give wings to
them to fly.

•SKN means Life. Remember, that Church Aid and Kinderen in Nood in
2008 we equipped a Hospital in Afghanistan? Do You know that that 
Hospital in Pole Khumri in Baghlan county still exists? And is saving lives?
Do you know that in this year we helped 3 Hungarian Covid Hospitals? 
We are saving lives together!!!! What is the most valuable thing in the
world = HUMAN LIFE!

All of you doing fantastic work in Kinderen in Nood! Thank you for that!

All of You are fantastic people! - Please
do not give up this work! - Please help

and support the fantastic work of SKN!!!
- With Your support You give quality,

human dignity, safety. Family, love and
saving lives! - SKN is 30 years old now.

It is a serious age! Jesus started his 
Savior work when he was 30.
We love You and respect You!

God bless You! - God bless Holland!
Rev. Gusztáv Fodor
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Nieuws uit de Haven
Ondanks dat corona ons allemaal op onze hoede houdt, zijn onze trouwe
hardwerkende vrijwilligers conform de maatregelen aan het werk.

Het is onvoorstelbaar hoeveel spullen we steeds aangeboden krijgen. Onze
chauffeurs halen op verzoek - tegen een kleine vergoeding - wekelijks grote
spullen op. En meermalen kregen we de afgelopen periode prachtig nieuw
spul binnen: sportwinkels, kledingbedrijven of andere ondernemingen die

hun voorraad op wilden ruimen en aan
ons dachten. Zo konden we schitterende
werk-, sport- en bedrijfskleding en
schoeisel naar onze landen sturen.
In de laatste transporten gingen er twee
maal een orgel en een piano mee. Ook
borstprotheses en haarwerken vonden
via onze stichting een nieuw persoon. 

Wat konden we de mensen hier weer ge-
lukkig mee maken!
En aan aangeboden kleding, lakens,
schoenen en laarzen, speelgoed etc. 
hebben we – gelukkig – onze handen vol!
We vervelen ons op donderdag- en 
vrijdagmiddag beslist niet. Sommige van
onze  vrijwilligers zijn er óók buiten de
openingstijden heel hard mee aan de
gang. Hulde voor deze schatten!

Oorkonde
voor 

vrijwilligers
SKIN
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Op de Haven hebben we sinds kort een mededelingenbord, waarop we ons
nieuws en onze activiteiten kenbaar maken. Ook delen we hierop geregeld 
foto’s die we van Gusztáv en Zoltán ontvangen. Het was even wennen voor
medewerkers en bezoekers, maar er wordt al steeds vaker op gekeken!
Met Jack Doet uit Barneveld, een verhuisbedrijf uit Voorthuizen, hebben we
een uitstekend contact en dit bedrijf heeft ons afgelopen half jaar o.a. ge-
holpen aan prachtig kindermeubilair. Ook hielp Jack Doet ons als we een
grote partij schoolmeubilair aangeboden kregen. Hij was er zelfs bij toen wij
op 11 juli een transport laadden.

Nadat onze vorige
coördinator Opslag en
Vervoer ons eind juni
verliet, zetten we er
met z’n allen de
schouders onder om
het op De Haven toch
goed en ordelijk te
laten verlopen. 
Het laden van de trio-
transporten (en tussen-
door nog een transport
voor Tsjechië en een
voor Roemenië) moes-
ten wat ons betreft
echt doorgaan! 
Dat lukte dankzij 
ieders inzet. Loes van

Barneveld die de telefoon vanaf januari 2021 beheerde, ontpopte zich als
een goede teamleider en ‘spoke woman’ naar het bestuur en dat resulteerde
er uiteindelijk in, dat zij per 1 oktober jl. ons nieuwe bestuurslid Opslag en
Vervoer werd. Geweldig!

Er zijn sinds onze vorige nieuwsbrief in april tot oktober 8 trucks geladen.
Drie ervan gingen als Triotransport op 26 september naar Hongarije, 1 mei
was er ook een transport voor Hongarije. Op 29 mei, 27 augustus en 9 
oktober ging er een transport naar Roemenië. Op 8 juli deden we een klein
transport dat bestemd was voor Tsjechië, waar in de provincie Hodonin een
tornado huisgehouden had.

We kijken uit naar een mooi nieuw jaar voor Kinderen in Nood op De
Haven. Daar klinken we op 7 januari tijdens onze nieuwjaarsborrel met
al onze medewerkers op.
Mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief denken dat je ook wel tot
deze club zou willen horen, dan zien we je graag. We zouden heel graag
op zaterdag (misschien twee maal per maand) met een club willen 
starten. Kom gerust eens een kijkje nemen op De Haven, De Peppels 47
of volg ons op Facebook.

Anjo van ‘t Hof
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Triotransport, 
wat eraan vooraf ging…
Nadat we in september 2020 zo onder de indruk waren van wat we mee-
maakten onderweg en tijdens ons verblijf in Hongarije. besloten we op de
terugweg naar Nederland al, dat wanneer het kon, we in 2021 weer zouden
gaan.Dus eigenlijk begon de rit van 2021 al in 2020!

Onder andere via
Whatsapp hielden
we de daarop 
komende weken en
maanden contact
met elkaar.

Begin maart zijn we
weer met z’n allen
bij elkaar gekomen
en bespraken we
hoe we het voor de
rit van 2021 zouden
gaan aanpakken.

De blauwe Mack V8
van Kees van Doorn
was ondertussen al
eind 2020 voorzien
van een nieuwe
turbo op de motor.
Deze was echt 
versleten. Ook de
achterlichten waren
gesneuveld bij het
manoeuvreren en
dus waren deze al
vervangen door
mooie nieuwe!

Er waren nu nog 3
cruciale dingen die
opgelost moesten
worden.

• Ten eerste: de witte Mack was verkocht.
• Ten tweede: de trailer die achter de witte Mack had gehangen was niet

meer beschikbaar.
• Ten derde: de trailer van de Mack Superliner was tijdens de jaarlijkse 

keuring afgekeurd en niet meer te gebruiken.
Dus weer volop werk!



Tijdens het eten besloot Kees om met zijn bedrijf,
Huyg BV te Almere, een trailer aan te schaffen
en die voor opslag voor zijn bedrijf te gaan ge-
bruiken, en die konden we dan tevens gebruiken
voor de rit naar Hongarije.

Een paar dagen later kon Tjeerd ons melden dat
hij een geschikte trailer had aangekocht met zijn
bedrijf. Ook die mochten we dan gaan gebruiken
voor de rit.

Nog 1 hobbel te gaan. En dat ging ineens ook zeer
vlot. Er kwam een mooie DAF truck vrij ergens
in Nederland. Hendrik-Jan kocht deze auto. Welk
jongetje wil dat nu niet? Een eigen hobby-truck
voor z’n deur.

Dit artikel is ingekort. Scan onderstaande 
QR-code met een scanner app op uw mobiele 
telefoon om het gehele artikel te lezen.

Jan den Hertog

Er is ook een videoverslag gemaakt van het
Transport. Deze hebben we op ons eigen You-
Tube account geplaatst.
Scan de QR-code hieronder om het reisverslag
te kunnen bekijken of ga naar YouTube en zoek
daar naar ons kanaal “Stichting Kinderen in
Nood”
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U kunt ook onderstaande

link in uw browser 

openen:

https://kindereninnood.nl/

nl/triotransport-wat-

eraan-vooraf-ging 

De fietsspecialist

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

J.A. Platje

U kunt ook onderstaande

link in uw browser 

openen:

youtube-trio-transport-

2021
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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 ge-
publiceerd.

Wanneer u zich daarvoor opgeeft, wordt uw naam van de papieren verzend-
lijst 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

Via het contactformulier op onze website: www.kindereninnood.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2022. 
Heeft u een leuk stukje of idee? 

Stuur dat dan voor 1 april in naar tobias@etocom.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.

www. g r o t e n h u i s - i b . n l
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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 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.

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 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.



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

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


