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Van de voorzitter
De afgelopen jaren stonden in het teken van Corona en sinds 24 februari
in het teken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En terwijl ik dit
schrijf denk ik ook aan de mensen in ons land die het ook niet altijd 
gemakkelijk hebben vanwege de hoge energiekosten, de torenhoge inflatie
en alle perikelen rondom PFAS, stikstof, pensioenen die gekort worden
en stijgende lonen die vervolgens weer doorberekend worden in bijvoor-
beeld de boodschappen. En toch… staan de vrijwilligers van Kinderen in
Nood aan de lat om anderen te helpen!

Hulp aan Oekraïne is dit jaar onze grootste prioriteit geweest. Het was
voor stichting Kinderen in Nood een stresstest om gehoor te geven aan
de grote vraag om inwoners en vluchtelingen te kunnen faciliteren. 
Wij kregen onverwachte hulp van alle kanten. Van grote internationale
bedrijven en organisaties uit binnen- en buitenland maar ook van lokale
en landelijke MKB’ers en scholen die plaatselijk een spontane actie 
begonnen. Nieuw voor ons was het fenomeen ‘Free Riders’. Chauffeurs
van transportbedrijven met eigen of geleende vrachtwagens, aannemers
met busjes en aanhangers en zelfs mensen met een touringcar of 
personenwagens die kosteloos vrachten brachten tot aan de grens van
de Oekraïne. 
Van daaruit werden vrachtwagens geladen die tot 500 km vóór Kiev
reden om vervolgens de lading te verdelen over kleinere wagens omdat
grote trucks op radar te zien zouden zijn met alle gevolgen van dien. 

Normaliter doet Kinderen in Nood zo’n 12 transporten per jaar, dit jaar
komen we mogelijk boven de 50 transporten uit. Iedere vrijwilliger heeft



hiervoor een grote bijdrage geleverd en voor sommigen is de belasting
erg groot geweest, zo ook voor Gusztáv en Zoltan. En telkenmale hoorde ik;
‘je zou maar in zo’n situatie zitten, dan is hetgeen wij doen maar peanuts’.
Deze morele instelling hield en houdt ons op de been. De dank is groot
aan alle vrijwilligers in binnen- en buitenland die inmiddels geschat
wordt op zo’n 150 in totaal. In de Haven werden tussen de bedrijven
door zadenpakketten gemaakt, toilettassen gevuld voor de vluchtelingen
en de chauffeurs reden door heel Nederland om overal goederen op te
halen. Uitladen – sorteren – repareren – verpakken – klaarzetten – 
bundelen – naar boven sjouwen en inladen. Zo ging het maanden achtereen.
Chapeau en diep respect voor allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Deze wijze van werken
is echter voor de toe-
komst niet houdbaar
als je bedenkt dat Oe-
kraïne mogelijk wel een
generatie lang hulp
nodig heeft om weer op
het niveau van voor de
oorlog te komen.
Daarom heeft het be-
stuur al eind maart
kennis en ondersteu-
ning ingeroepen van
het comité van aanbe-
veling. Het CvA staat
het bestuur bij met ge-
vraagd en ongevraagd
advies en helpt actief
‘achter de coulissen’
mee om de stichting
succesvol te laten zijn.

Vanuit het bestuur willen wij voorsorteren op de vraag hoe wij in de 
komende jaren aan de grote hulpvraag kunnen blijven voldoen. 
Nadat wij een ‘hei-dag’ onder begeleiding van United Talent uit Naarden
in bijzijn van onze burgemeester dhr. Ter Heegde gehouden hebben, is
ons duidelijk geworden dat onze huidige manier van werken niet toe-
komstvast is. Wij zullen ons als stichting opnieuw uit moeten vinden. 

Tijdens de hei-dag kwamen onder andere onderstaande vragen op tafel;

• Hoe krijgen wij voldoende donaties binnen om het groeiend aantal
vrachten te kunnen betalen? (Onze kosten zijn verdrievoudigd, wij 
krijgen geen subsidie en alles moet via donaties en legaten binnen-
komen).

• We ontvangen steeds meer hulp uit heel Nederland, wat betekent dat
voor onze aansturing? Past onze werkwijze nog bij de huidige omvang? 
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• Hoe kunnen we meer ‘Lean’ worden door processen en logistiek 
efficiënter in te richten, meer vrachten te versturen zonder de werk-
druk te verhogen?

• Hoe krijgen we onze huidige vrijwilligers mee in een veranderingsproces?
• Hoe kunnen we meer jongeren aan de stichting binden en hoe kunnen

we beter gebruik maken van ons logistiek centrum nu we officieel maar
drie  middagen per week geopend zijn?

Deze en nog meer vragen hebben we de laatste maanden proberen te
beantwoorden voor onszelf en op 15 oktober hebben we een strategie-
dag gehouden waarin we meer verdieping gezocht hebben op de thema’s

die ons bezighouden.

In november hebben
wij ‘onze stip op 
horizon’ en bijbeho-
rende visie voor de
komende 5 jaar 
binnen het bestuur
afgestemd en verder
geëvalueerd. 
Wij hebben een 
positief gevoel bij de
nieuwe fase van
stichting Kinderen in
Nood. Dat zal wel
betekenen dat we
het huidige bestuur
en het comité van
aanbeveling gaan
versterken en logis-
tiek slimmer moeten
gaan werken en van

onze partners in het buitenland zullen vragen aan te sluiten op onze 
veranderingen. Want ook zij zullen aan moeten sluiten op een andere
wijze van werken.

In januari 2023 streven we naar het concreet maken van de plannen en
zullen we erover communiceren met alle direct betrokkenen. 

Vanuit het bestuur wens ik jullie allen ‘warme en fijne’ Kerstdagen toe
met de uitdrukkelijke wens dat deze vreselijke oorlog snel eindigt en dat
we ook in het nieuwe jaar weer veel kinderen, gezinnen en ouderen
mogen ondersteunen door hen die het hard nodig hebben een steuntje
in de rug te mogen geven.

Eric de Jong



Voedsel-inkoop
Anouk Sonderman, vriendin van bestuurslid Tobias Veenendaal,
heeft samen met Hendrik-Jan van Loo hard gewerkt aan de 
inkoop van voedsel ten behoeve van het mega transport van
zeven trucks in september 2022. Hier volgt haar verslag:
In juli kreeg ik de vraag of ik voor de Stichting Kinderen in Nood voedsel
voor het aankomende transport wilde inkopen. Via Tobias was ik zijde-
lings al betrokken bij de stichting. Daarom wist ik dat de schreeuw om
voedsel (dagelijks) bij het bestuur binnenkwam via de contactpersonen
in Hongarije en Roemenië.

De situatie bij de mensen in Oekraïne, Roemenië en Hongarije was slecht
en begon er steeds slechter uit te zien. Het werd tijd dat de financiële
middelen die Stichting Kinderen in Nood had ontvangen via donaties in-
gezet zou worden in pallets vol voedsel. 

Zo begon het met een flink budget en een lijst met gewenste producten
op zak. Samen met Hendrik-Jan van Loo die al een lange tijd zo’n beetje
alles rondom transport doet, maakte ik een plan. 

Eerst het benaderen van bijvoorbeeld groothandels, supermarkten en
leveranciers van babyvoedsel om te kijken of er restvoorraden waren
die ik op mocht kopen. Maar nergens kreeg ik voet aan de grond. Hen-
drik-Jan kwam met een Duitse groothandel, bij zentrada.nl kreeg ik de
juiste personen aan de telefoon die meteen wisten waarnaar we op zoek
waren en zo ontstond een mooie samenwerking. 

Ons doel: zoveel mogelijk voedsel voor zo min mogelijk geld.
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Na veel contact was er een bestellijst. Pallets vol met ravioli, spaghetti,
blikken met kant-en-klaarmaaltijden, noedels, ga zo maar door. 
Daarnaast kochten we ook veel op Marktplaats, denk aan restpartijen
pastasaus en toiletpapier. In totaal hadden we 17 pallets met voedsel. 

Met behulp van andere chauffeurs werden ladingen opgehaald en afge-
leverd in Almere. Daar zou het weer overgeladen zou worden in de 
trailers die in september zijn vertrokken richting Roemenië en Hongarije.
Het bleek een megatransport te worden. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die vracht heeft geladen of op
een andere manier betrokken is geweest bij het mogelijk maken van de
inkoop en transport! 

Inmiddels is al het voedsel aangekomen en uitgedeeld aan de mensen
die het zo hard nodig hebben. De vraag, of eerder schreeuw naar voed-
sel is nog steeds heel actueel en het zal dan ook niet lang duren voor
deze voorraden weer op zijn. 

Om een volgend transport te kunnen bekostigen
hebben we meer financiële middelen nodig. 
Wil je een bijdrage leveren? Scan hier de QR-code. 
Doneren kan via iedere bank.



Wat is het om een
vluchteling te zijn?

Een moeder bedankt mij voor het eten dat we komen brengen. 
Ze praat geen Engels en een man vertaalt wat ze zegt.
Ze is dankbaar voor wat we doen voor haar.
Thank you... ik zie de tranen in haar ogen en houd het niet droog.

Ik loop naar haar toe en omhels haar.
Wat moet je zeggen…
Ik wens haar geluk en loop weg en kijk
nog even om.
Dat is wat het is 
om een vluchteling te zijn

Een moeder van 2 kinderen komt 
buiten bij ons zitten en vertelt haar
verhaal.
Ze wil graag weer terug naar huis.
Maar hoe, met de bus, samen met
haar 2 dochters. Ze wil terug naar
haar man.
Haar vader is onlangs overleden door-
dat er geen medicijnen voor hem waren.
Het is nog volop oorlog maar toch wil
ze terug.
Ik zie de angst in haar ogen terwijl
haar 2 dochters rondfietsen in het 
opvangcentrum.
We maken nog een foto en ik wens
haar sterkte.
Dat is wat het is 
om een vluchteling te zijn

Een meisje van ongeveer 12 jaar staat in de rij 
om voedsel te mogen ontvangen.
Ze staat er met een tas waar haar toilettas in zit
die ze de hele dag bij haar draagt.
Ik zie de blik in haar ogen...
Hoelang zal dit nog duren. Ze is dankbaar maar
verlangt ook naar haar huis.
Als vader van 3 kinderen komt dit hard binnen.
Ze neemt de goederen in ontvangst en loopt weg.
Dat is wat het is om een vluchteling te zijn
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Op bezoek bij Oekraïense
vluchtelingen 
in Roemenië

Juni 2022
Hartverwarmend was de massale steun voor Oekraïense vluchte-
lingen in de eerste weken na de Russische inval. Inmiddels zijn we
maanden verder en is in opvangcentra in buurland Roemenië een tekort
aan voedsel en andere eerste levensbehoeften voor de Oekraïense 
vluchtelingen. Hilde Eleveld, bestuurslid van de hulporganisatie Stichting 
Kinderen in Nood, tekende op wat ze er aantrof.

In een glanzend kantoorgebouw in
Brașov, in het hart van Roemenië, 
verdringen zich Oekraïense vrouwen en
kinderen voor een geïmproviseerde tafel.
Vrijwilligers delen er voedselpakketten
uit. De grote centrale hal van het Cattia-
business- en technologiecentrum is met
zijn gladde, gepolijste betonvloer een
ideale speelplaats voor de nog jonge 
Oekraïense kinderen die er met drie-
wielers en kinderfietsjes rondjes rijden.
De vrolijkheid die daarvan afstraalt kan
niet verbloemen dat oorlogsleed en
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heimwee hier de boventoon voeren onder de aanwezige vluchtelingen.

De voedselpakketten die hier aan de vluchtelingen worden uitgereikt zijn
door Szilágyi ingekocht met geld van de hulporganisatie Stichting 
Kinderen in Nood. In het stadje Rupea, circa 250 kilometer noordwestelijk
van Brașov, runt de ambitieuze 32-jarige Roemeense pastoor samen met
zijn vrouw een reformatorisch centrum. Sinds tweeënhalf jaar is hij in
Roemenië de belangrijkste contactpersoon van de Stichting Kinderen in
Nood (SKIN).

Een kleine SKIN-delegatie uit Nederland is vijf dagen op werkbezoek in
Roemenië om er een aantal projecten die de stichting ondersteunt te
bezoeken. Het viertal wordt rondgeleid door Roemeense en Oekraïense
vrijwilligers. De Nederlanders raken ontroerd bij het zien van de spelende
vluchtelingenkinderen; ze herkennen het speelgoed uit de opslaglocatie
van SKIN in Bussum. ‘Het voelt niet goed om met lege handen een
vluchtelingencentrum te bezoeken, zegt Eric de Jong. ‘Vandaar dat we
voor onze komst gevraagd hebben waaraan de meeste behoefte is.’

Taalklassen
‘Wij ontvangen hier in dit 
gebouw dagelijks ongeveer 100
Oekraïners voor ontbijt en
lunch’, vertelt Astrid Hamberger,
coördinator Integratie en Migratie
in Brașov. ‘Of ze brengen hun
kinderen hier voor kinderopvang,
naschoolse opvang, taalklassen,
of sociaal verkeer.’

In de regio Brașov verblijven 
in juni 4.100 geregistreerde 
Oekraïense vluchtelingen. 
Het aantal nieuwe vluchtelingen
daalt, maar de behoefte aan
voedsel neemt juist toe. 
Hamberger: ‘Er verblijven hier
momenteel 20 vluchtelingen dag
en nacht in het gebouw, terwijl
600 Oekraïners bij ons verzoeken

hebben ingediend voor voedsel en hygiënische producten. 
Er is een schreeuwend tekort aan luiers en babyvoeding. Het is pijnlijk,
maar onze fondsen drogen op en de schappen zijn leeg.’

Veel van de hier aanwezige Oekraïense vluchtelingen slapen dus elders,
voornamelijk bij Roemeense gezinnen in de buurt. Sinds de Russische
invasie van Oekraïne op 24 februari van dit jaar hebben duizenden 
Roemenen hun huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. 
Precieze aantallen zijn moeilijk te geven: veel Oekraïners zijn doorge-
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reisd naar een ander land, hebben een eigen appartement gevonden in
Roemenië, of zijn teruggekeerd naar Oekraïne.

Luchtverversers
Terwijl het reguliere personeel van het Cattia-zakencentrum is verbannen
naar de hogere etages, is de begane grond van het gebouw vrijgemaakt
voor de vluchtelingenopvang. Voor kleuteronderwijs en de opvang van
kinderen van Oekraïense vluchtelingen zijn aparte ruimten ingericht, die
worden gerund door Oekraïense vrijwilligers. In een van de kantoorruimten
staan bedden naast elkaar, in het beste geval zijn deze afgeschermd met
kamerschermen en lakens. Een sponsor van de Stichting Kinderen in
Nood heeft luchtverversers gedoneerd. De apparaten moeten voorkomen
dat virussen en bacteriën vrij spel krijgen in deze geïmproviseerde slaap-
ruimten.

Speciaal vanwege de Oekraïnecrisis schafte SKIN met financiële steun
van haar sponsoren twee bestelbussen aan, die in Roemenië en Hongarije
de vanuit Nederland per vrachtwagens aangeleverde hulpgoederen snel
kunnen overbrengen naar vijf vluchtelingencentra en naar de grens met
Oekraïne, waar sinds 24 februari dagelijks oorlogsvluchtelingen arriveerden.

SKIN Transsylvanië
In het Roemeense Rupea heeft Zoltan Szilágyi inmiddels zijn eigen Stichting
Kinderen in Nood Transsylvanië opgericht. Als gevolg van de oorlog in
Oekraïne vroeg zijn inzet voor SKIN zoveel van hem, dat dit niet langer
viel te verenigen met zijn werk als pastoor. SKIN Transsylvanië telt 
inmiddels achttien Roemeense vrijwillige bestuursleden. 
Voor Szilágyi vergemakkelijken al die helpende handen het logistieke
proces van de overslag en distributie van Nederlandse hulpgoederen in
Roemenië, een land dat zeker zes keer zo groot is als Nederland.

Lees verder op pagina 14
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Ook in zijn eigen reformatorisch instituut ving Szilágyi direct na de Rus-
sische inval Oekraïense oorlogsvluchtelingen op. En in het laatste week-
end van februari reed hij zelf vanuit Rupea naar de grens met Moldavië
om daar twee vrouwen en een jong kind op te halen die vanuit Odessa
waren gevlucht. Hun succesvolle evacuatie kwam op gang nadat een van
origine Oekraïense inwoonster van Naarden bij SKIN in Bussum had aan-
geklopt om hulp voor haar familie in het oorlogsgebied.

De door de pastoor opgehaalde Oekraïners verbleven ongeveer drie
maanden in Rupea. Uiteindelijk kozen zij ervoor om onderdak en werk
in de Roemeense hoofdstad Boekarest te zoeken, of ze keerden terug
naar Oekraïne. ‘Ons reformatorisch instituut is niet geschikt voor de
langdurige opvang van vluchtelingen’, licht Szilágyi toe. ‘En Rupea is
maar een kleine stad met 5.000 inwoners; de mogelijkheden om onder-
wijs of werk te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen zijn er be-
perkt.’

Bovendien vraagt de begeleiding van getraumatiseerde oorlogsvluchte-
lingen speciale expertise van hulpverleners. Szilágyi: ‘Een Oekraïense
vrouw van in de zeventig vertrok begin juni vanuit Rupea naar Duitsland,
waar ze bij bekenden is ondergebracht. Haar zoon was na een langdurige
onderduikperiode in een kelder in de Oekraïense stad Cherson naar de
hoofdstad Kyiv gevlucht om daar zijn vriendin te ontmoeten. In Kyiv is
hij omgekomen. Wij konden in Rupea het verdriet en het isolement van
deze vrouw, die alleen Russisch sprak, niet verlichten.’
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Râmnicu Vâlcea

Na het bezoek aan Brașov reist de Nederlandse SKIN-delegatie door
naar de Roemeense stad Râmnicu Vâlcea. Hier heeft een lokale horeca-
ondernemer zijn hotels beschikbaar gesteld voor de opvang van 400 
Oekraïense vluchtelingen. Ze mogen er blijven zolang als nodig is. 
De ondernemer ontvangt van de Roemeense overheid een vergoeding
van ongeveer 14 euro per vluchteling per dag. De Oekraïners ontvangen
hiervan per dag 4 euro aan leefgeld. Dit bedrag is net voldoende voor
het allernoodzakelijkste aan voeding, maar het biedt geen ruimte voor
iets extra’s voor de kinderen, of voor schoonmaakmiddelen of hygiënische
producten. Niettemin worden de Nederlandse delegatie en haar 
Roemeense begeleiders na een vijf uur lange autorit vanuit Brașov door
de vluchtelingen in Râmnicu Vâlcea ontvangen en verrast met een 
uitgebreide maaltijd: borsjtsj (een Oekraïense soep van rode bieten),
pannenkoekjes, bietensalade en Oekraïense dumplings (deeg met een
vulling van ui).

De alleenstaande moeder Alla Riazhskykh
vertelt hoe zij in haar woonplaats Mykolaiv
in het zuiden van Oekraïne besloot te
vluchten toen ze de eerste bommen
hoorde vallen. Samen met haar twee
dochters en haar hondje stapte ze in de
auto. Via Moldavië reden ze naar Roemenië.
Berichten op Facebook en via Whatsapp
leidden hen naar dit vluchtelingenhotel in
Râmnicu Vâlcea.
Riazhskykh zegt ontzettend dankbaar te
zijn dat ze hier in het hotel met haar twee
kinderen en de hond mag verblijven en 
er veilig is. Vol lof spreekt ze over de 
inzet van de Roemenen bij de hulp aan
Oekraïense vluchtelingen. 

‘Wat niet wegneemt dat het onze grootste wens is om zo snel
mogelijk terug te keren naar huis’, zegt ze met nadruk.
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Onze thuisbasis De Haven - de plaats
waar alles verzameld, indien nodig 
gerepareerd en weer herpakt wordt - 
is vanaf de straat weer duidelijk aan-
wezig en goed herkenbaar. We kregen
boven de nieuwe roldeur een prachtig
bord in onze huiskleuren. We zijn er
blij mee!

En wat weet iedereen ons goed te vinden! De goederen (vaak al gebruikt,
maar ook soms gloednieuw) stromen nog steeds van alle kanten binnen.
De container die we buiten onze openingstijden voor de deur hebben
staan, moet dagelijks (soms meerdere keren op een dag) geleegd worden.

Ons eigen vrachtautootje rijdt in en buiten het Gooi om aangeboden
goederen op te halen. Ook worden we vaak gebeld en overleggen we
met de beller of we iets wel/niet kunnen gebruiken. Alles gaat door de
handen van onze vrijwilligers en voor alle goederen weten we een goede
bestemming. Zo zijn we steeds meer een goed-geolied bedrijf geworden;
iets wat we vaak horen als we een bezoeker op De Haven rondleiden.

Onze vrijwilligers werken keihard om met regelmaat een transport naar
Roemenië of Hongarije mogelijk te maken. En dat doen we met een heel
trouwe ploeg, die we - gezien de hoeveelheid werk - graag uitbreiden.

Nieuws 
uit De Haven
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Op dagen (zaterdagochtend) van een transport kunnen we nog goed
sterke mannen gebruiken en tijdens de openingstijden op woensdag,
donderdag- en vrijdagmiddag zijn helpende handen (sorteerders, inpak-
kers, schoonmakers, chauffeurs) nog altijd welkom!

We hebben er een openingstijd bij gekregen op De Haven. Al een tijdje
kunnen goederen ook op woensdag, tussen 10.30 uur en 15.00 uur in-
gebracht worden en wordt er beneden gewerkt.
In de maanden maart, april en mei werd er ook op de woensdagavonden
enkele uren door een ploegje gewerkt. Afgelopen november startte deze
ploeg hun werkzaamheden weer op. Ook op deze avond kunnen we nog
hulp gebruiken.

De teller van de transporten die onder de vlag van onze stichting gedaan
zijn, stond in de vorige nieuwsbrief op 253. Inmiddels staat deze op 285.
Daarin is ook het megatransport van de 7 trucks opgenomen en enkele
transporten die niet vanuit De Haven, maar vanuit Zwartsluis of vanuit
Polen gingen. 

Al met al kunnen we concluderen dat we op De Haven (en daarbuiten!)
met hulp van velen heel wat werk verzetten. Jammer genoeg blijft onze
hulp nog altijd nodig; de beelden en de verhalen die we dagelijks uit Oe-
kraïne zien en horen, tonen aan dat we hiermee moeten blijven door-
gaan. Dat doen we graag en met veel liefde!

Anjo van ‘t Hof

w w w. g r o t e n h u i s - i b . n l
0 3 5  -  6 9 1  3 0  7 4



Vrijwilliger in beeld:
Gert Blaas

Gert Blaas is inmiddels ruim
15 jaar vrijwilliger bij onze
stichting en dat doet hij met
heel veel enthousiasme. 

Met zijn 84 jaar is Gert één
van de oudste vrijwilligers
die momenteel actief is binnen
Stichting Kinderen in Nood.
Samen met zijn vrouw
Gerda, met wie hij al 62 jaar
samen is woont hij in Bussum
vlakbij de Haven, op de Laar-
derweg. Omdat Gert dichtbij
de Haven woont is het voor
hem ook een kleine moeite
om één keer per maand de
bak buiten te legen.

Vanuit de brandweer kende Gert goed Joop Heerschop en van het één
kwam het ander… Gert begon in juli 2007 als vrijwilliger, inmiddels 15
jaar geleden.

Elke vrijdagmiddag staat Gert bij de Haven bij de deur om een praatje
te maken met mensen die goederen komen brengen. Hij neemt daar
ook altijd even de tijd voor en hij geeft zelfs rondleidingen voor mensen
die daar interesse in hebben. Ook geven mensen zelfs donaties af aan
de deur nadat Gert zijn verhaal heeft verteld over wat we allemaal doen
als stichting.

Gerts grootste
hobby is voetbal.
Vanaf zijn 16e tot
zijn 28e speelde hij
als linksback bij
SDO in Bussum.
Zijn broer was toen
keeper en hun
vader stond als een
trotse fan elke
week langs het
veld te kijken.

Thuis heeft Gert een ware Ajax mancave. Want Gert is een echt Ajaxfan.
Op zijn 75e verjaardag kreeg hij van zijn kinderen een seizoenskaart
van Ajax, welke hij nu nog steeds heeft. Bijna elke thuiswedstrijd van
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Zon of sneeuw Zon
Patat of pizza Pizza
Bier of wijn Wijn
Joggingsbroek 
of spijkerbroek Spijkerbroek
Drop of chips Chips

Dilemma’s



Ajax wordt bezocht, mits het niet te laat wordt. Mocht je een keer naar
Ajax gaan en je zit in vak 118 dan heb je grote kans dat je Gert daar
tegen komt!

Als adviseur van Nijhof regelt Gert altijd de Nijhof tassen die we op de
Haven steeds goed kunnen gebruiken.

Gert heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen en geniet hier elke dag weer van.
Voor een lekker bord nasi kunnen we Gert ’s nachts wakker maken en
op tv kijkt Gert graag naar Chateau Meiland en vandaag inside.

Van Zoltan
On 16th September 4 trucks arrived at Rupea. We waited them very
much, we were nervous, what will be on the border, but at the end of
the day, they arrived successfully. On 17th in the morning musicians
were waiting for the drivers, and we started the unloading with about
50 people. We finished the unloading in record time, 7 and a half hour,
and we loaded two trucks with hospital goods, which has gone right to
Călăraşi. After that I went to visit 3 projects with the drivers, and we
have talked about our future plans too.
The next week we gave hospital goods, beds and disinfection materials
to the hospital in Rupea. We gave furniture and kitchen appliances to
poor families. We visited one association and gave them toys and clothes.
In the near future we will visit refugee centers and give them food and
materials.

We are very thankful for this big sacrifice! And we are sure, that many
children and families will have better future thanks to you!

Zoltan
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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 
verzendlijst 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.
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Op 22 september organiseerde het bestuur een vrijwilligersavond.
Hier werd verslag gedaan van de bestuursreis naar Roemenië en de
chauffeurs van het Megatransport werden in het zonnetje gezet.

Na een simpele maar smaakvolle maaltijd
werden we verrast door een optreden van
Jan J. Pieterse, een puntdichter, en Johan
Hoogeboom, cabaretier. Beiden munten uit
door absurde teksten, vreemde zinswen-
dingen en dubbele betekenissen.

Vrijwilligers
avond

Europa

DE VROUW ZIT TE WENEN
HAAR MAN TE PRAAG
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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 medio juni 2023. 
Heeft u een leuk stukje of idee? 

Stuur dat dan voor 1 mei 2023 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.

Voorgoed genezen

Ik besloot met de trein naar Tiel
te gaan,Alwaar ene Jomanda 

genezingen verrichtte.
En ziet: op de heenreis zat ik nog,

Maar oh wonder, 
op de terugreis kon ik staan.

Zoek in de computer maar eens naar “Johan
Hoogeboom, dubbel pech” en luister het
liedje af, dan snapt u wat ik bedoel. 
Pieterse houdt het bij korte gedichtjes. 

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. 
Bestuur: BEDANKT!

Jurjen Hagen

Voor de 
voetballiefhebbers:

Grafschrift van een 
voetballer: eindelijk rust

Na de wedstrijd werd 
hangende spits van de lat

gehaald
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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.

Haarwerken en borstprotheses
Haarwerken en borstprotheses zijn in Oost-Europa voor de meeste 
mensen niet te betalen. Terwijl er wel een grote behoefte aan is. 

Met uw gebruikte haarwerken 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


