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Van de voorzitter

Voorafgaand aan de inval van Rusland in Oekraïne waren er veel speculaties
of en wanneer Poetin het land binnen zou vallen. Er werd gespeculeerd
dat eerst de ondergrond bevroren moest zijn alvorens de tanks het land
in zouden kunnen, er waren anderen die zeiden dat eerst de Olympische
spelen achter de rug moesten zijn omdat Poetin géén belang had om de
banden met China te beschadigen en weer anderen hielden het voor 
onmogelijk dat het zover zou komen. Tijdens mijn wekelijkse video- 
gesprekken met Zoltan en Gusztáv bespraken we deze speculaties.
Ook hier hinkten we op verschillende gedachten. 

Op donderdag 24 februari kreeg ik om 6 uur ‘s morgens een telefoontje
dat de oorlog ingezet was en dat het vliegveld in Kiev platgelegd was en
de Russische invasie zijn opmars deed. Ik dacht direct aan de weeshuizen,
revalidatiecentra en andere projecten die wij in de Oekraïne ondersteunen.
Zo ook het meisjesweeshuis dat met kerst 2 dagen mocht genieten van
een door de stichting verzorgd kerstdiner en de nieuwe kledingcollectie
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die zij van een winkel uit Deventer ontvingen. Ze waren zo trots dat zij
tijdens het kerstdiner een modeshow liepen, deze kinderen hadden in
hun leven nog nooit nieuwe kleding gehad en altijd in afdankertjes van
anderen gelopen. Hoe moest dat nu verder? Tientallen jaren van actieve
hulp aan dit land zag ik in vogelvlucht aan mij voorbij gaan. Dit raakte
mij diep.

gigantische stroom aan goederen
Emotioneel over wat gebeurde en kwaad op Poetin die dit allemaal 
veroorzaakt had maakte mij, de bestuursleden en alle vrijwilligers zeer
strijdbaar. Na een paar facebookberichten, overleg met het bestuur, 
contact met de buitenlandvertegenwoordigers en afstemming met de 
internationale Reformed Church Aid stonden we diezelfde dag om 12.00
uur met vrijwilligers van Kinderen in Nood aan de grenzen om de eerste
vluchtelingen bij te staan met hulpgoederen. Vanuit onze buitenland-
depots waren we in staat snel hulp te bieden. Diezelfde dag kwam een
gigantische stroom aan goederen op gang naar De Haven. Bestuursleden
werden platgebeld met vragen of mensen konden helpen, doneren en
goederen konden brengen. Vrijwilligers maakten ruimte in hun agenda
om dagdagelijks aan de slag te gaan. Tientallen ‘vrije rijders’ meldden
zich om als chauffeur/vrijwilliger te rijden met eigen truck, auto of bus
voor eigen rekening en risico. Dit was ongekend. Altijd moesten wij 
vragen om hulp, nu werden we overstelpt met goederen en donaties. 
In het verleden hebben wij ook hulp gevraagd voor De Krim, Moldavië
en Georgië maar nimmer was de instroom zo massaal.

Vrije rijders
Van Texel tot Maastricht wist iedereen ineens van het bestaan van Stichting
Kinderen in Nood. Veel met ons werd afgestemd maar ook diverse wilde
acties werden georganiseerd. Overal liepen tijdelijke opslagdepots vol
en belden mensen vrolijk op dat er ergens in het land een gymzaal vol
goederen voor ons klaarstond. Hier waren wij niet op voorbereid en toch
hebben we met z’n allen getracht zoveel mogelijk in te zamelen en te
versturen. En dan te bedenken dat de stichting op jaarbasis zo’n 12 –
15 transporten verstuurt. Wij staan als Nederlanders bekend om snel te
reageren en direct over te gaan tot actie en dat gold ook zeker voor de
vrije rijders. Zij wilden zo snel als mogelijk de weg op. Dit was voor ons
een totaal nieuwe werkwijze, normaliter roepen wij een vrachtwagen af
als er 100 kubieke meter hulpgoederen staan. 

Nu moest logistiek gekoppeld worden met aanbod, laders, reistijden, 
bestemming, depots in buitenland, opslag aldaar en de distributie ter
plaatse. Een totaal andere en zeer bewerkelijke werkwijze. 
Ook in Zwartsluis werd door de gereformeerde kerk voor Kinderen in
Nood ingezameld en werden naast kleding en voedsel ook o.a. 100 mag-
netrons gedoneerd voor de opvanghuizen voor vluchtelingen. Busjes met
goederen vanuit Scheerwolde, Steenwijk, Vlaardingen, Spijkenisse,
Drachten, Woerden enz. kwamen naar Bussum om (bij) te laden, de één
een paar kuub en de ander een volle vracht van 100 kubieke meter. Met
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als grote topper een transport van 6 vrachtwagens met 12 chauffeurs
vanuit Eemnes en Ankeveen. Hartverwarmend al deze prachtige samen-
werkingen. 

Ook in Roemenië en Hongarije werd hard doorgewerkt. We hebben onze
bestaande projecten, daarbij kwamen de vluchtelingen aan de grens en
het verzenden van goederen tot ver in Oekraïne. Zo’n 6 grote transporten
zijn tot in Kiev gekomen. Hiervoor was een Oekraïense chauffeur van 83
jaar beschikbaar die uiteraard niet meer in het leger hoefde. Hij reed
met een transport tot 500 km voor Kiev en laadde daar alles over in busjes
omdat een groot transport te veel op zou vallen voor de Russen.

30 transporten in 6 weken
Ondertussen ging De Haven 5 dagen in de week open en draaiden de
sorteerders en laders overuren. Niemand klaagde en iedereen zette zich
voor 200% in. Zo geweldig om te zien waar wij met z’n allen toe in staat
zijn. Zonder hiërarchie, zonder vooropgesteld plan zette iedereen zich
in om onbekende mensen in nood de helpende hand te bieden. 

Het magazijn liep al snel vol en er werd uitgeweken naar Ankeveen waar
het ook binnen 1 week helemaal volliep. En in dezelfde week begonnen
we al met het versturen van de eerste transporten voor vluchtelingen.
Uit het hele land belden mensen op om met bestelbusjes en aanhangers
belangeloos te gaan rijden. Ook transportbedrijven wisten ons te vinden
en inmiddels zijn binnen 6 weken zo’n 30 transporten verstuurd. 
Een aantal chauffeurs zijn al twee keer naar Hongarije gereden. Het is
zo hartverwarmend dat wij uit het hele land pallets met voedsel, toilet-
papier en verzorgingsmaterialen aangeboden krijgen. Mijn dochter
Manon nam een initiatief om patronen voor het maken van toilettasjes
op Facebook te zetten. Mensen konden hiermee een soort knikkerzakken
maken die uit het hele land naar haar huis gestuurd werden. Etos en
Jumbo zorgden voor vulling en kleinzoon Stan vulde deze tasjes met zijn
vrienden. Inmiddels zijn het er bijna 1000 geworden. Deze tasjes 
worden verstrekt aan de grens aan de vluchtelingen zodat zij zich na
een lange reis even kunnen opfrissen. Ook zijn we blij dat we twee 
degelijke bussen hebben kunnen kopen om de logistiek tussen de depots
en de bewoners in de Oekraïne op gang te brengen. 

Laten we hopen dat deze oorlog snel tot een einde komt en dat we gul
blijven geven om de wederopbouw van Oekraïne te faciliteren. De nadruk
ligt niet zo zeer op kleding maar met name op voedsel en geld zodat we
lokaal eten en flesjes water kunnen kopen. Graag wil ik uit de grond van
mijn hart iedereen bedanken voor alle inzet. Van sorteerder in De Haven
tot ‘uitdeler’ aan de grens, van lader tot chauffeur en iedere schakel in
deze geoliede machine. 

Ik ben trots op stichting kinderen in Nood.

Eric de Jong



Observaties van een
vrijwilliger bij de acties

voor Oekraïne
Wat er in Oekraïne gebeurt lijkt de ver van mijn bed show, maar zo
wordt het niet ervaren. Uren nadat de inval begonnen was, startte het
bestuur een actie om goederen te verzamelen om verwachte vluchtelingen
te kunnen opvangen, te voeden en te kleden. Ik vermoed dat ze niet
door hadden hoe groot de respons op deze oproep zou zijn. Hoe erg de
bevolking mee zou leven met de inwoners aldaar. 
Twee studenten kwamen met een grote bestelbus uit Leiden om spul af
te leveren, ze hielpen om de auto te legen, vóór ze vertrokken meldden
ze dat ze nog een keer terug zouden komen met een even grote 
hoeveelheid.

Er kwamen zoveel mensen naar de Peppels toe, dat Loes op de Laarderweg
het verkeer moest regelen. 
De hoeveelheid spullen was zo groot, dat al snel ons onderkomen overvol
was. Tjeerd van Rijn was zo aardig om een onderkomen beschikbaar te
stellen als “noodopvang”. Ze hadden het daar zo georganiseerd, dat de
auto’s er in konden rijden, lossen en daarna verder rijden. De hoeveel-
heid gebrachte spullen daar was gigantisch.
Mensen brachten ons de goederen in dozen, deels zijn deze omgepakt
en bijgevuld. Het overgebleven karton, ongeveer 3 kubieke meter is af-
geleverd bij een kerk in Ankeveen.
Met Loes, zij heeft de eerste telefoon van de stichting, was geen gesprek te
voeren dat langer dan 2 minuten duurde, omdat telkens haar telefoon ging.

Vrijwilligers hebben de hele week goederen gesorteerd. Op zeker moment
lag er 30 kubieke meter ongesorteerde kleding. Vrijdagmiddag was daar
nog een kwart van over.
De Stichting stond 3 keer in de gooi en Eemlander.

Zelfs op zondag is er nog een vrachtwagen geladen.
Mensen kwamen spontaan langs om te vragen of ze konden helpen.
Er kwam een man langslopen, die vroeg wat hier gebeurde. Toen hij
hoorde wat we aan het doen waren haalde hij zijn portemonnee tevoor-
schijn en doneerde € 60.
Twee mannen komen met een gehuurde aanhanger en een bestelwagen
goederen halen en gaan die de volgende dag naar Gusztáv brengen, een
rit heen en terug van 3200 kilometer.

De inzet en reacties van iedereen rondom deze actie waren hartverwarmend.
Ik kan alleen maar zeggen BEDANKT.

Jurjen Hagen
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Nieuws uit De Haven
Wat zijn er de laatste weken gigantische activiteiten geweest! 

De oorzaak hiervan was niet fijn: de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Via Gusztáv en Zoltan kregen
we verzoeken om hulp 
aan de vluchttelingen uit
Oekraïne. Daar werd met
onze actie “Help de vluchte-
lingen” direct op ingegaan.
Op een andere locatie in
Bussum werden ook goede-
ren ingezameld. Daar was
het vlug overvol, waardoor
alles naar De Peppels werd
gebracht. Dit had tot gevolg
dat er meermalen een flinke
filevorming in de wijk 
ontstond.
In een mum van tijd stond
De Haven overvol met 
kleding, dekens, kussens,
slaapzakken enz.

Later kwam de vraag uit Hongarije en Roemenië om houdbare voeding,
persoonlijke hygiëne en babyvoeding. Ook deze werden massaal 
gebracht. Met vereende krachten van al onze vrijwilligers en mensen die
zich spontaan aanboden om te helpen, is er heel veel werk verzet.

Door het aanbod van vele “vrije rijders” zijn er meer dan 28 grote en
kleine transporten geweest. Daarmee zijn er heel veel goederen weg-
gebracht. 
Tijdens deze drukke periode was er ook nog de actie ‘NL doet’. Op vrijdag
11 maart kwamen 12 mensen naar De Haven om ons te helpen met het
sorteren en schoonmaken van speelgoed. Dat speelgoed (5 kisten vol)
kwam van Hoeve Ravenstein in Baarn. 

Ondertussen is de stichting - mede door programma Kassa - aardig 
bekend geworden in Nederland; mensen van ver buiten ‘t Gooi kwamen
goederen brengen.
Op dit moment is het weer wat rustiger in De Haven.
Voor mij – nog maar vanaf afgelopen oktober in deze functie - was het
een aardige vuurdoop! 
Met de hulp van iedereen (ik ben trots op iedereen die zijn steentje bij-
gedragen heeft) is er in een paar weken tijd heel, héél veel werk verzet.

loes van Barneveld



Bericht van Zoltan: 
Ukraine in Transylvania project

I have received a request on the 24th of February to help three Ukrainian
nationals to escape from the war-torn Odesa and Kiev. We had spent
many hours planning the safest escape route and concluded that the sa-
fest route would be across Moldova. As a result, we were able to safely
greet them in Rupea on the 26th of February.
Since the war broke out, we have been able to help more than 1000 re-
fugees escaping the war and destruction.
We have done this with the help of different organisations who were all
committed to help those in need.

Unfortunately, since the war broke out society and people have been
getting used to refugees living amongst us and the willingness for help
and donations has drastically decreased, despite the need is bigger than
ever.
We are helping people who have left their country and everything behind
and are now forced to stay here for longer periods of time. As a result,
the need for our help is growing on a daily basis with new faces and new
locations.

I would like to express my gratitude for Kinderen in Nood and everyone
who has given us a
helping hand as they
made it possible for
us to help.

Thank you everyone
Zoltan from Romania.

8



9

Ik woon in Ankeveen, samen met
mijn vrouw Marjan, vlakbij de 
beroemde Cannenburgerweg.
Altijd bij Givaudan (Chemische,
Quest) gewerkt en sinds vorig jaar
met pensioen.
Nu 5 maanden vrijwilliger bij SKIN
en voel me ook al helemaal thuis 
binnen die 5 maanden, als 1 van de
chauffeurs, dus veel rijden en tillen.
Daarnaast zit ik bij de ‘laadploeg’.

Hobby’s
Volkstuin: dus veel verse groente en
een van mijn favoriete maaltijden is
verse sla met aardappels.
Zingen: bij COV Hilversum
Musea bezoeken

Fietsen: fiets altijd naar SKIN en vroeger ook naar mijn werk. Ook veel
vakanties doen we op de fiets bijv. de Elberoute, van thuis naar Berlijn etc.
Ik ga liever naar de zon (gematigd klimaat) dan de sneeuw.
Lezen: vooral geschiedenis

Mijn antwoord op de vraag “wat zou je doen als je alle tijd van de wereld
hebt?” Ik dacht dus voordat ik met pensioen ging dat ik veel meer zou
gaan lezen, maar dat gebeurde dus niet; ik lees wel veel, maar niet veel
méér. Juist de afwisseling maakt het leuk.

’s Avonds na achten kijk ik graag TV: een docu, film, detective, sport
etc. vind ik toch ook wel fijn; en die snack kan ik gemakkelijk missen.

En dan de vraag “door wie ben jij kortgeleden verrast?” Dan moet ik
toch noemen door Poetin! Ik had nooit verwacht dat hij echt Oekraïne
zou aanvallen, maar helaas…

En echt blij word ik dan weer van zo’n boodschap van gusztáv;
de hoop van pasen zal hen kracht geven niet op te geven.

Vrijwilliger in beeld
klaas pranger
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Even voorstellen… 
Hilde Eleveld, bestuurslid sponsorwerving

Mijn naam is Hilde Eleveld, ik ben 62
jaar en woon in Naarden-Vesting met
mijn man. Onze zoon van 28 woont in
Amsterdam. De afgelopen twintig
jaar was ik werkzaam als manager bij
achtereenvolgens de gemeenten Den
Haag en Utrecht. Met ingang van 1 mei
ben ik op eigen verzoek gestopt bij de
gemeente Utrecht. Het werk gaf me
geen voldoening en energie meer. 
Eind vorig jaar reageerde ik op een
advertentie van de Stichting Kinderen
in Nood waarin bestuursleden werden

gevraagd. Na een gesprek met Eric de Jong bracht ik in januari een 
eerste bezoek aan De Peppels 47/De Haven. Daar maakte ik kennis met
Anjo van ‘t Hof, Loes van Barneveld en de vrijwilligersploeg die op de
vrijdagmiddag bij elkaar komt.

We maakten de afspraak dat ik na 1 mei 2022 binnen het bestuur een
half jaar zou proefdraaien. We hadden op dat moment nog geen idee
wat er op ons af zou komen. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen.
Voor de Stichting volgden de gebeurtenissen elkaar daarna in een 
moordend tempo op. 
Er kwam een enorme stroom aan hulpgoederen, donaties en initiatieven
op gang. Het bestuur werd platgebeld. Met behulp van sponsoren, de
vaste vrijwilligers en familie, vrienden en kennissen, scholen, verenigingen,
clubs en bedrijven werden hulpgoederen ingezameld voor 28 transporten
naar Hongarije en Roemenië.
In de avond, op vrije dagen en in het weekend hielpen vrienden, 
bestuursleden en vrijwilligers deze transporten voor te bereiden. Met behulp
van Zoltan in Roemenië werden vanuit Odessa familieleden van een in
Naarden wonende Oekraïense vriendin gerepatrieerd. 
Zij vonden een veilig onderkomen bij Zoltan en Judit in het kindertehuis
in Rupea, Roemenië.

Onder de huidige omstandigheden is het voor mij onmogelijk om alleen
maar toe te kijken en verder niets te doen. Daarom ben ik heel blij dat
ik dankzij de Stichting mijn bijdrage kan leveren aan hulp voor de 
Oekraïense bevolking en onze contacten in Hongarije en Roemenië kan
ondersteunen. Laatstgenoemden hebben te maken met veel grotere
aantallen Oekraïense vluchtelingen dan wij hier in Nederland. En zij worden
dagelijks direct geconfronteerd met het leed van het buurland en de
(oorlogs)dreiging die dat met zich meebrengt. 
Kinderen in Nood heeft de crisissituatie van de afgelopen maanden met
verve doorstaan, dankzij de inzet van het bestuur en alle vrijwilligers.



Het heeft de Stichting sterker gemaakt, haar netwerk verbreed en 
Kinderen in Nood (nationale) bekendheid gegeven. 
Hier kunnen we op voortbouwen en daar werk ik graag aan mee. 

Want één ding is zeker: de (Oost-)Europese landen zullen 
nog lang de gevolgen merken van poetins daden.

Transporten
We sloten het jaar 2021 af met transport 238. Dat was het 15de transport
van dat jaar; een recordaantal. Normaal gesproken doen we er 10 tot
12 per jaar.
Over dat recordaantal van 15 zijn we op het moment dat ik dit schrijf 
(9 april) al ruim heen. De oorzaak laat zich gemakkelijk raden. 
Op 25 februari werden we vroeg in de ochtend al door onze Hongaarse
contactpersoon Gusztáv (zelf geboren Oekraïner) gebeld met het 
onheilspellende nieuws dat de oorlog uitgebroken was. 
Diezelfde week begonnen de transporten vanuit Bussum richting de 
Oekraïense vluchtelingen te ‘lopen’.

Omdat wij direct een actie startten "Help de Oekraïense vluchtelingen"
hadden we al heel snel aan goederen geen gebrek. Het heikele punt 
werden nu de kosten van een transport! Ook daar kwam een oplossing
voor. "Vrije rijders" – ook van buiten ’t Gooi - boden zich aan om op
eigen kosten en voor eigen risico de door ons ingezamelde goederen
naar de Hongaarse of Roemeense grens met Oekraïne te brengen. 
Heel erg fantastisch. 
Zo laadden we eind februari en in maart diverse auto's, busjes, aanhangers
en trucks. Zelfs een heuse touringcar met drie chauffeurs maakten de reis.
Ook door onze vrienden in Zwartsluis zijn er diverse trucks en busjes
voor Kinderen in Nood geladen en op weg gegaan. Sommige chauffeurs
boden zelfs aan voor een tweede keer te gaan. Heel bijzonder!!
Aan deze stroom van transporten (28) komt geleidelijk aan een einde. 

Wij en ook Gusztáv en Zoltan zijn er heel blij mee geweest! Door onze,
maar vooral door hún onbeschrijflijke inzet en energie kwamen onze
goederen dáár terecht waar wij ze wilden hebben, namelijk bij de vluch-
telingen.
Kinderen in Nood passeerde het mooie getal van 250 transporten. 
Normaal gesproken zouden we dit transport een feestelijk tintje hebben
willen geven. Jammer genoeg was daar de situatie niet naar. 
Met al onze vrienden, donateurs, lezers en andere contacten hopen wij
dat er aan deze ellendige oorlog spoedig een einde komt.
Op dit moment staat er nog een aantal transporten van vrije rijders in
de planning. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

anjo van 't Hof
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“Namens St. Kinderen in Nood willen Loes en ik jullie ontzettend
bedanken voor de geweldig leuke ochtend die we met elkaar gehad
hebben.
Heel veel speelgoed dat wij in januari jl. via Hoeve Ravenstein uit
Baarn mochten ontvangen is door jullie handen gegaan. Sorteren,
schoonmaken etc… jullie draaiden er je hand niet voor om.
En tussen het werk door werd er vrolijk gelachen en gepraat! 
Dat gaf ook een stuk saamhorigheid en gezelligheid. De foto in de
bijlage laat dit duidelijk zien.

De kinderen in Roemenië en Hongarije zullen - dankzij jullie - straks
in het bezit komen van een pop, een puzzel, een knuffel of een
ander stukje speelgoed.
Ook doneren wij in genoemde landen het speelgoed vaak aan
(kleuter)scholen, kinderziekenhuizen, peuterspeelzalen en wees-
huizen. Met elkaar zorgen we zo voor blije gezichtjes. 
En daar deden we het voor!!

We danken jullie ook voor jullie begrip.

Zoals we al vertelden, hebben we ons bij de stichting de afgelopen
14 dagen voornamelijk beziggehouden met de hulp aan de Oekraïense
vluchtelingen. (Onze vaste contactpersonen Gusztáv en Zoltan
stonden aan de Hongaarse/Roemeense- Oekraïense grens en boden
daar hulp met de verkregen spullen uit Bussum).
Jullie kwamen daardoor vanmorgen in een depot waar het behoor-
lijk vol stond; we hadden jullie graag ontvangen in een wat meer
opgeruimde omgeving. Helaas: niet gelukt…

Kortom: alle lof voor jullie.

Wij kijken terug op een zinvolle en leuke ochtend en we hopen dat
jullie dat ook doen.”

Bedankbrief van anjo
aan alle aanwezigen op

11 maart bij Nl doet
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Stroopwafelactie

Ik wilde graag geld ophalen voor de mensen in Oekraïne omdat ik het
zo erg vind dat daar oorlog is. Ik heb met mijn moeder bedacht om
stroopwafels te verkopen in Zegveld. Mijn moeder en later ook andere
moeders hebben de stroopwafels geregeld en ik ben met mijn vriendinnen
Marloes, Ilana, Loïs, Jasmijn en Chloë stroopwafels gaan verkopen door
bij mensen langs de deur te gaan. 
Maar ook via social media kregen we bestellingen. Onze moeders bleven
stroopwafels halen! Uiteindelijk hebben we 425 euro opgehaald en bij
Margriet Vermeij gebracht. Zij zorgde ervoor dat het bij jullie terecht
kwam. Hopelijk kunnen er goede dingen mee gedaan worden. 

Groetjes,
Fenne Uittenbogaard (10 jaar)

Reisverslag namens albin
Dag allemaal, maandagmorgen om
9:00 zijn we uit Steenwijk vertrokken
om hulpgoederen t.b.v. Oekraïne
naar Hongarije te brengen. Om een
idee te geven: mijn vrouw heeft
met de hulp van haar netwerk zo’n
500 gevulde toilettasjes weten te
vullen. De rest van de goederen
hebben we opgehaald bij stichting
Kinderen in Nood. Ons afleveradres
was vlakbij Debrecen op zo’n 200
km van de Oekraïense grens.
De heenreis verliep zeer voorspoedig.

Ook de grensovergangen bij Slowakije en Hongarije waren geen enkel
probleem. De grote stickers met rode kruizen op de zijkanten van de
bus hebben hier goed aan bijgedragen. Zodra deze in zicht waren, mochten 

(lees verder op pagina 16)
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  bben we als stichting erg veel 
andacht gehad.

   eprogramma kassa filmen op 
     nderdeel van Hart van Nederland

   an 6 trucks vanuit Eemnes.

    ten is er veel aandacht geweest
   hting. Hierbij een compilatie 
    an de afgelopen maanden.



we doorrijden. We zijn afgelopen nacht rond 03:30 uur aangekomen in
het dorp. We hebben geparkeerd op de busparkeerplaats naast de kerk
en vervolgens een paar uur heerlijk geslapen. Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels en de zon die door de gordijnen begonnen te fluiten en te
schijnen. 
Onze contactpersoon, de lokale dominee, kwam ons al tegemoet lopen.
We werden uitgenodigd om bij hem en zijn gezin thuis te ontbijten. 
Na een zeer gezellig ontbijt en een heel herkenbaar ritueel met kinderen
en dagelijks ritme zijn we naar het depot gereden om de bus leeg te
maken. Het was tenslotte zeker 100 meter van zijn huis af… ik geloof
dat ik 6 vrijwilligers heb geteld die ons hebben geholpen met uitladen.
Na enkele foto’s, de nodige omhelzingen en bedankjes zijn we begonnen
aan de terugreis. Inmiddels zitten we weer op de snelweg. 

Iedereen bedankt voor de hulp en de donaties. Het is misschien een
druppel op een gloeiende plaat maar we hebben het maar mooi met 
elkaar gedaan.

Reisverslag maart 2022
Hongarije 

door Rob van kuijk en anja van der Vaart

De oorlog in Oekraïne begon tijdens onze wintersportvakantie in 
februari. Alhoewel we het aan zagen komen zoals zovelen was er direct
het gevoel van onmacht en ongeloof dat dit toch gebeurde. We volgden
het nieuws op de voet en wilden heel graag helpen en iets doen. 
Rob ging op zoek naar organisaties om te kijken waar hij kon helpen.
Hij zou in eerst instantie mensen ophalen in Polen, in Katowice, maar al
gauw bleek dat dit niet meer nodig was omdat deze mensen met de trein
naar Antwerpen konden. In de tussentijd had hij al in onze wijk, het land
van Luna in Heerhugowaard, een bericht via Facebook verstuurd of er
mensen waren die kleding en/of voedsel en wat nog meer over hadden
voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
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En toen begon het voor ons… Velen kwamen spullen brengen, kleding,
voedsel, babyvoeding, medicijnen, incontinentiemateriaal, hygiëne-
materiaal en alles wat je maar kan bedenken. Een tandarts gaf dozen
vol tandpasta, tandenborstels, materiaal voor beugels en alles wat een
tandarts kan gebruiken. Ons huis en de garage stonden vol.

Via internet kwam Rob in contact met iemand uit Zwartsluis die had 
gereden voor Kinderen in Nood. Hij heeft Rob verwezen naar “Stichting
Kinderen in Nood". Van daaruit is de samenwerking gestart, dit werd
een fijne en goede samenwerking. Ondertussen heeft Rob een transport-
bedrijf benaderd om te vragen of zij de spullen die wij hadden 
verzameld met velen in onze wijk wilden vervoeren. 

Dit was het transportbedrijf Mandersloot uit Scherpenzeel. Deze waren
direct enthousiast en stelden een trailer met 2 chauffeurs beschikbaar.

Deze transportonderneming heeft eerst op 8 maart bij ons geladen en toen
in Bussum bijgeladen. Dit transport is doorgereden naar Ebes, Hongarije
om daar alles te lossen. Van daaruit werd dit verder gedistribueerd.
De spullen bleven echter nog steeds binnenkomen en we hebben toen
besloten om zelf een keer te rijden naar Hongarije, dit in overleg met
Eric de Jong. Hij ondersteunde ons met advies en de contacten in 
Hongarije. Garage Renses stelde belangeloos een transportbus beschik-
baar en Van Haasteren BV doneerde dieselolie voor de rit.

Ook ontvingen wij diverse donaties uit onze omgeving van familie, vrienden,
collega’s en onbekenden waarvan wij babyvoeding en andere zo nodige
spullen konden kopen. 



Op vrijdag 18 maart vertrokken wij uit Heerhugowaard, om via Spijkenisse
nog spullen op te halen, richting Hongarije. Het was een rit van ongeveer
1800 km, over 2 dagen verspreid. Op zondag moesten we het laatste
stuk nog rijden en dat was op een slechte weg maar de transportbus
heeft goed zijn werk gedaan.

We kwamen rond 13.00 uur aan bij Gusztáv in Tiszaszentimre waar we
heel vriendelijk zijn onthaald. We konden ons opfrissen, kregen koffie en
onze bus werd uitgeladen. De mensen zijn zo vriendelijk en gastvrij, daar 
kunnen wij een voorbeeld aan nemen.

Het ligt in onze planning om nog een keer te gaan, ook de spullen blijven
binnenkomen dus we gaan zeker weer op pad. Misschien dit keer naar
Roemenië maar dat gaat in samenwerking met “Kinderen in Nood".

We hebben aan deze reis en missie een goed gevoel over gehouden, het
zorgt ervoor dat wij dankbaar zijn voor wat wij hebben en de vrijheid
waarin we leven waarderen. Zo vaak nemen we dit voor lief en denken
dat dit zo hoort. De vrijheid om alles te kunnen zeggen, te klagen over
van alles en commentaar te hebben op alles en iedereen, dat kan hier
en wordt als gewoon ervaren. Het zou voor een ieder nu goed zijn dit te
zien en dat zet je met twee benen op de grond. Vrijheid is een groot
goed waar we ons niet altijd bewust van zijn.

groet anja en Rob

Saving lives in Ukraine
On planet Earth, human life is the most precious treasure. It is our duty
to protect and preserve life. If I want to summarize in one sentence the
work of SKIN in Ukraine after the outbreak of the war, say this: 
we have saved more than ten thousand lives!!!

The day after the outbreak of the war, a 100-cubic-meter truck set off
from Bussum in the Netherlands to Ukraine via Hungary. 
The truck contained food and contained warm clothes. In the first day
of the war, more than 1 million Ukrainians decided to leave their homes.
Since then, more than 5 million people have left the country there. 
In the first days of the war, food disappeared from Ukraine, because all
food was bought from shops for security reasons. Food prices have 
doubled. The Ukrainian population panicked. No one knew how long the
war would last. 

SKIN and its Hungarian and Romanian colleagues conducted a strategic
analysis and decided: we focus on the primary needs of the Ukrainian
people: food and hygiene. We delivered humanitarian aid to Ukraine
through three countries: Hungary, Romania, and Poland.
Between February 25 and April 30, 2022, more than 200 tons of food, 
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hygiene items, and other humanitarian aid were collected in Holland and
delivered to Ukraine.

We have worked in Ukraine through strategic partners
In Ukraine, the FC Ukraine Foundation was our partner. The organization
has a warehouse in Uzhhorod, where more than 80 volunteers work.
Trucks are unloaded here, aid is sorted and delivered to the war zone
for starving people. 
Ukrainian volunteers transported food from here to the war zone by 
minibuses, endangering their lives as well. The food was taken by mini-
buses because the big trucks were shot and attacked by Russian soldiers.
Minibuses were unloaded in the war zone and evacuated on the way
home, rescuing people from bomb shelters. 
People were in shelters without water, electricity, and food for several
months. We sent them quick food.

The war is not over, Ukraine needs food!
In the two months of the war, SKIN saved more than ten thousand people
in Ukraine. Unfortunately, the warehouses are empty. There is no food
we can send to Ukraine. Unfortunately, the war is not over yet. 
Thousands of people are waiting to save them in Ukraine!

Rev. gusztáv Fodor



Verslag 
door manon de Jong,

reis Sjors en Raymond

Op 3 maart riep Sjors de Boer gekscherend “ik wil wat doen voor de 
Oekraïners!” Hij appte en hierop kwam vanuit de Stichting de reactie:
wij zoeken “vrije rijders’’, wij hebben de spullen maar niet de capaciteit
om alles naar Hongarije te krijgen. Hier is waar ons stukje is begonnen
voor Stichting Kinderen in Nood. Er is in een korte tijd voor ons ook best
veel gebeurd en er is gevraagd of wij hierover een stukje wilden schrijven
voor in de nieuwsbrief.

6000 kg aan goederen
Sjors de Boer en Raymond Veldman zijn vrienden van elkaar en hebben
beiden hun eigen bedrijven. Hierdoor beschikken zij over een grote bus
en een grote dichte aanhanger. Op zaterdag 5 maart zijn de bus en aan-
hanger geladen in het tijdelijke depot in Ankeveen. In totaal is er 6000 kg
aan goederen meegegaan. Zondag 6 maart is de reis om 06.00 uur 
gestart vanuit Scheerwolde naar Gusztáv in Hongarije, een reis van 20
uur, welke aan één stuk door is gereden. Rond middernacht zijn de 
mannen bij Gusztáv aangekomen. Hier stond een diner klaar en werden
de chauffeurs gastvriendelijk ontvangen. Na het diner was het tijd om
een paar uur te slapen. 

De volgende ochtend stonden er vrijwilligers klaar om te kunnen lossen
bij Gusztáv. Rond 9 uur ‘s morgens is de terugreis ingezet en is er 
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wederom non-stop doorgereden
naar huis. 
Onderweg zijn er veel complimen-
ten ontvangen van medewegge-
bruikers, dit door de rode kruizen
welke werden gevoerd op de bus
en de aanhanger. 

De regionale krant van Steenwijk
had ook in de gaten wat de 
mannen gingen doen en heeft ook 
artikelen over hen geplaatst. 

acties van Stan
Bij thuiskomst kwamen al snel de verhalen ter tafel en ging het binnen
de gezinnen en de families over de reis. Binnen enkele dagen was het al
duidelijk dat er een vervolg aan deze reis zou gaan komen. 
Stan (zoon van Manon) bedacht zich geen moment en ging met strijk-
kralen aan de slag, om hiervan sleutelhangers te maken van de vlag van
Oekraïne. Hij heeft er vele verkocht, via school, huis aan huis, auto-
bedrijven en middels Facebook. 



Ook hiervan heeft de krant lucht gekregen en plaatste ook over zijn actie
een artikel. In totaal heeft hij een bedrag van €340,- opgehaald. €130,-
is ter beschikking gesteld aan de diesel en van het overige bedrag heeft
hij 50 kinderrugtassen samengesteld. Hierin heeft hij toiletartikelen,
knutselspullen, nieuw speelgoed, snoep, koek, drinken en een knuffel
gestopt.
De moeder van Sjors werkt op basisschool het Anker, hier is een grote
dag georganiseerd voor Oekraïne. De opbrengst zou ten goede komen
aan de dieselkosten zodat Sjors en Raymond nogmaals de reis konden
gaan maken. 
Ook SBO Delta uit Groningen heeft een inzameling gedaan en werden
allemaal toiletartikelen en knuffels ingezameld voor deze reis.

Inzameling toiletartikelen
Toen deze initiatieven boven tafel kwamen konden “wij” (Chantal Meinen
vriendin van Sjors en Manon de Jong vriendin van Raymond) als de
“vrouwen van” natuurlijk niet achterblijven. Hoe mooi zou het zijn als je
als gezin het voor elkaar kan krijgen om een geheel transport met goe-
deren naar Hongarije te organiseren? 
Zo gezegd, zo gedaan. Na een korte brainstorm stelde Sjors zijn loods
ter beschikking en kwamen de flyers al snel online. 
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Met in totaal 5 inzamelpunten in de regio, stroomden de goederen al
snel binnen. Er is expliciet alleen gevraagd om toiletartikelen (dames-
heren/kinderen), knuffels en klein speelgoed.

De telefoon stond al snel roodgloeiend en de goederen kwamen snel 
binnen. Al snel was duidelijk dat er vele verschillen zaten in toilettassen
en dat deze eigenlijk tijdens vervoer aardig wat ruimte innamen. Uit het
niets werd geroepen “kan er niet iemand een grote knikkerzak naaien?
Dat lijkt mij ideaal.” De volgende advertentie kwam online voor mensen
die knikkerzakken wilden naaien. Kort daarop kwam een oproep voor
stoffen, ook hieraan werd massaal gehoor gegeven en de auto zat vol
stof. Mensen uit de gehele regio kropen achter de naaimachine, zelfs
Stichting van Hagar tot Ruth uit Utrecht pikte de actie op en ging aan
de slag. Hier is zelfs een patroon/omschrijving gemaakt met foto’s zodat
er een leidraad is ontstaan. Wat een feestje was het de dagen daarna!
Elke dag kwamen er dozen binnen met de leukste stofjes en tasjes (ruim
1700 stuks). 

In totaal hebben wij hiermee 791 goed gevulde toiletassen kunnen
maken! Daarvan zijn er 350 stuks meegegaan naar Zoltan in Roemenië
(in zijn nieuwe bus) en de overige zijn naar Gusztáv in Hongarije gegaan.
Deze zijn meegenomen door Raymond en Sjors. Bijna alle tassen 
zijn voorzien van een klein “extraatje” namelijk een knuffeltje of een
nieuw stuk speelgoed (we hebben een schenking van 450 stuks kleine
spelletjes ontvangen).



In totaal zijn er nog ca. 500
lege knikkerzakken/toilettas-
sen binnengekomen welke
naar De Haven gebracht zijn.
Hier worden deze verder 
gevuld en de overige knikker-
zakken worden nagebracht.

2e reis Hongarije
Op 7 april zijn de mannen
voor hun 2e reis vertrokken
naar Gusztáv in Hongarije.
Deze reis is eerder van start
gegaan en de chauffeurs 
vertrokken uiteindelijk om
04.00 uur in de ochtend. 
Bij Gusztáv hebben ze 
gezamenlijk de goederen uit-
geladen en is er een begin 
gemaakt met het opzetten
van de legertenten (deze zijn
meegenomen in de aanhan-
ger). Ook is er gekeken naar
een stroomvoorziening in de
nabije toekomst. 

Deze materialen zijn gesponsord en ook al meegenomen. Met Gusztáv
hebben ze ook een vluchtelingenkamp mogen bezoeken, waar de toilet-
tassen uitgedeeld zijn aan volwassenen en kinderen. 

Dit transport was voorzien van 5000 enveloppen met zaden.
Met 1 envelop zaden kan een gezin een jaar lang voorzien worden van
voedsel welke zelf verbouwd kan worden. 
Uiteraard met de juiste vertaling en zaaiwijzer.

Op zondag is de terugreis ingezet, na een voorspoedige rit zijn Sjors en
Raymond weer veilig thuis gekomen en zijn ze een ervaring rijker.
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“Wij zijn heel blij dat wij 
als gezinnen 

de Stichting kinderen in Nood
op deze manier hebben kunnen

ondersteunen.”
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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 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 verzend-
lijst af gehaald.

Opgeven doet u via een mail naar info@typtextra.nl met in de onder-
werpregel “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 half december 2022. 
Heeft u een leuk stukje of idee? 

Stuur dat dan voor 1 november 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, skin@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: skin@mauritz-bussum.nl

Kamer van Koophandel: 41194013


