
Kinderen in nood pakt vrachtwagens in. ,,Iedere 
centimeter wordt gevuld, zodat er zo min 
mogelijk lucht mee gaat” 
 

 
 
Het was zaterdag een drukte van belang in Bussum bij het inladen van een vrachtwagen met 
hulpgoederen voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.© Foto Studio Kastermans / Daniëlle van Coevorden 
 

BUSSUM 

De oorlog in Oekraïne houdt ook inwoners van onze regio bezig. 
Zaterdagochtend pakte hulporganisatie Kinderen in nood in Bussum 
een vrachtwagen vol spullen in voor oorlogsvluchtelingen. De 
vrijwilligers worden overspoeld met spullen en ongeveer net zoveel 
enthousiasme. 
Zaterdagochtend, 8.20 uur. Bij de ingang naar De Peppels staat een groot 
bord op straat. ’Kinderen in nood kan geen goederen meer ontvangen. De 
opslag is overvol.’ Tobias Veenendaal, bestuurslid van Kinderen in nood 
komt bezorgd aanlopen. De verslaggever komt toch niet nog meer spullen 
brengen? ,,Ik moet mensen wegsturen,” zegt Veenendaal met lichte 
verbazing in zijn stem, „dat klinkt niet goed, maar we hebben teveel spullen 
binnen gekregen.” 



 

Kinderen in nood krijgt zoveel spullen binnen dat het eigenlijk teveel wordt.© Foto Studio Kastermans / 
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Even verderop laden zo’n tien vrijwilligers goederen in een vrachtwagen. 
Hun ademwolkjes vullen de vrieslucht. Een piepende vorkheftruck tuft 
tussen pallets ravioli en mineraalwater door. Aan voedsel en zaken als 
toiletpapier en tampons is grote behoefte, merken ze hier. De bestemming 
van de vrachtwagen die geladen wordt is Rupea, een plaats in het midden 
van Roemenië, zo’n 1800 kilometer van Bussum. Vanaf daar worden de 
spullen verder verdeeld richting de grensgebieden met Oekraïne. 

 



Kinderen in nood laadt een vrachtwagen in op weg naar Roemenië zaterdag in Bussum.© Foto Studio 
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Hendrik van Loo ziet erop toe dat de wagens gelijkmatig beladen worden. 
Waar moet je eigenlijk op letten bij dit werk? ,,Dat er zo min mogelijk lucht 
mee gaat,” zegt Van Loo droog, „Iedere centimeter wordt gevuld.” Tassen 
vol kleding worden gebruikt om de lege ruimtes op te vullen, een proces 
waar Van Loo kalm maar streng op toeziet. ,,Het is geen hogere wiskunde, 
maar wel veel werk.” De mannen verwachten nog tot het middaguur bezig te 
zijn met laden. 

Veel transporten 

Vicevoorzitter Eric de Jong van Kinderen in nood zit in de opslagkelder van 
de stichting aan een kleine tafel en scrolt door zijn telefoon. De lijst met 
transporten is de komende dagen lang. „Normaal gesproken doen we twaalf 
transporten per jaar, nu zijn het er in korte tijd al vijftien,” zegt De Jong. Hij 
heeft gezelschap van Jan Timmerman, betrokken bij een kerk in het 
Overijsselse Zwartsluis waar Kinderen in nood mee samenwerkt. 
Timmerman komt eens kijken hoe het in Bussum verloopt. 

 

Jan Timmerman (links) en Eric de Jong (rechts) bij de spullen die worden ingezameld.© Foto Studio 
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Even later schuift ook burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren aan, 
tevens lid van het comité van aanbeveling van de hulporganisatie. Ter 
Heegde heeft pepermuntjes meegenomen voor de vrijwilligers en schuift 
een gevulde envelop over de tafel naar De Jong. ,,Als gemeente mogen we 
geen bijdrage doen, maar zelf wilde ik wel wat doen.” De Jong sputtert even 
licht tegen: geen contante giften hier, maar neemt de gift alsnog aan: ,,Voor 



deze keer maken we een uitzondering”. ,,Je regelt het maar,” zegt de 
burgemeester droog. ,,Voor onderweg voor die mannen of zo,” doelt hij op 
de chauffeurs die op pad gaan. 

Opvang regelen 

De burgervader lijkt onder de indruk van al het werk dat om hem heen 
verricht wordt en heeft tegelijkertijd zorgen over de aangekondigde opvang 
van vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet Oekraïense vluchtelingen 
opvangen, werd vrijdag bekend. Zo’n duizend, later wellicht nog duizend 
meer per veiligheidsregio. Ter Heegde schat het aantal op te vangen mensen 
voor zijn gemeente op zo’n tweehonderd. Maar waar moeten die heen? 

,,Wij zijn bezig met de huisvesting,” zegt de burgemeester. ,,We verwachten 
heel wat.” Worden vluchtelingen opgevangen in tenten of hallen? ,,Nee, 
nee,” klinkt het beslist. „Het zal in eerste instantie gaan om wat beter 
geoutilleerde grote verblijven. We kijken naar de wat grotere gebouwen.” 

Liever ziet hij geen noodopvang. ,,Dat is allemaal wat provisorisch en maar 
voor twee weken of zo.” Er moet geleefd kunnen worden in de gezochte 
locaties? ,,Exact. Als op een gegeven moment heel grote aantallen 
vluchtelingen komen, dan zul je wel naar noodopvang gaan, maar nu 
proberen we de meest leefbare situatie te creëren die voor langere tijd is.” 

 

Pallets staan klaar om ingeladen te worden.© Foto Studio Kastermans / Daniëlle van Coevorden 
 

,,De noodopvang is altijd tijdelijk. Dat is niet zo goed geoutilleerd dat je 
daar drie maanden kunt zitten en zo. Waar het mogelijk is om ze nu 
definitiever te plaatsen moeten we die mogelijkheden nu pakken. En op 



lange termijn zal misschien toch noodopvang nodig zijn. Dat wordt ook 
uitgezocht, maar dat is niet de voorkeursoptie nu.” 

Naast de gemeentelijke initiatieven hebben zo’n vijftien particulieren zich al 
gemeld om mensen op te vangen, stelt de burgemeester. De particuliere 
initiatieven zijn hartverwarmend, maar opvang in grotere locaties heeft de 
voorkeur. ,,Het is niet altijd eenvoudig,” zegt Ter Heegde over de 
huisvesting bij mensen thuis. ,,Ook als het langer gaat duren.” 

Volhouden 

Naast de zorgen over opvang zijn er ook zorgen over het verloop van de hulp 
door Kinderen in nood. ,,Hoe houden we dit vol?”, vraagt bestuurslid De 
Jong zich hardop af. ,,Gisteren was bij mij het lampje echt compleet uit. Ik 
ben zzp'er en heb deze week maar anderhalve dag kunnen werken omdat ik 
de hele week bezig ben geweest voor Kinderen in nood. Hoe kunnen we dit 
voor de lange termijn volhouden. Dit tempo, deze energie en deze kosten 
kunnen we niet dragen met z’n allen. In Syrië en andere landen hebben we 
het ook gezien: straks ebt de aandacht weg: hoe houden we dit vast?” 

De vragen worden niet direct beantwoord, maar het werk gaat nog door. 
Om hem heen tientallen dozen met zo’n beetje alles wat je in huis hebt. Van 
sokken tot een hobbelpaard en van fietsen tot rollators. Allemaal in goede 
staat. ,,Troep hebben ze daar al genoeg,” zegt De Jong. ,,Wij sturen alleen 
goede spullen.” 

Pauze 

Rond half tien is het tijd voor pauze. Twintig mensen zitten aan kleine tafels 
terwijl schalen met cake en saucijzenbroodjes rondgaan. Het gesprek gaat 
over de verkiezingen. Een man roert zich: ,,Ik heb gedachten bij kiezen,” 
begint hij formeel. Een oudere buurman kan een grap niet laten: ,,Dat zit in 
je mond.” 

De 83-jarige Gert Blaas ziet het met een lach aan. Hij is de oudste man van 
het gezelschap en al jaren vrijwilliger. Dozen inladen, hij draait er z’n hand 
niet voor om. Over z’n toch wel opmerkelijke bijdrage op hoge leeftijd is hij 
nuchter. ,,Het houdt je jong en ik vind het gewoon nodig.” Aan de tafels 
voor hem is de koffiepauze ten einde. Op naar nog een vrachtwagen vol 
spullen. Zo zal het de komende weken gezien de oorlogssituatie in Oekraïne 
nog wel even gaan hier in Bussum, is de verwachting. 

 


