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SEPTEMBER 2014 – ZOMER- EN HERFSTACTIVITEITEN
Misschien ontvangt u deze nieuwsbrief op papier, misschien digitaal, maar de inhoud is hetzelfde.
Sommigen onder u vinden het fijn, om een papieren exemplaar te blijven ontvangen en zolang we voldoende
middelen en bezorgers hebben, willen we dit ook graag blijven doen.
Toch streven we er ook naar, om van alle mensen, zoals u, die Veri-Olanda een warm hart toedragen, een mail
adres in ons adressenbestand te hebben om u ook tussentijds wat korte actuele informatie te kunnen sturen.
Dus…als u dat nog niet gedaan heeft, ontvangen wij graag uw mail adres op info@veriolanda.nl.
Tevens kunt u daarbij aangeven of u deze nieuwsbrief digitaal of op papier wilt blijven ontvangen.

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de jaarlijkse voedselactie in de
supermarkten, een (misschien te?) uitgebreid verslag van onze reis naar
Roemenië, een hartekreet voor een nieuwe sponsor voor een oude dame. Maar ook
over het verdwijnen van de acceptgiro’s waardoor we minder inkomsten hebben en
onze penningmeester grijze haren krijgt. Vult u ook een eenmalige of periodieke
donatie in op een van bijgevoegde formulieren? Alvast heel veel dank!
21 EN 22 NOVEMBER: JAARLIJKSE VOEDSELACTIE IN SUPERMARKTEN
Onze voedselactie voor kansarme mensen in Roemenië van november 2013 was een
groot succes; mede de hulp- en inzet van vele vrijwilligers. Het had ons wel veel
moeite gekost om het rooster hiervoor compleet te krijgen, maar door een aantal
Robert Bula zorgt voor
broertje en zusjes
nieuwe vrijwilligers, is het ons allen uiteindelijk prima gelukt. Onze dank hiervoor
hebben wij al eerder uitgesproken.
Het bestuur heeft besloten ook dit jaar weer een voedselactie te houden en wel op VRIJDAG 21 EN ZATERDAG
22 NOVEMBER A.S.
Hier en daar horen wij wel de vraag, is dit nu nog wel nodig? Ja, zeker wel; ondanks de verdere ontwikkelingen
in Roemenië, zijn er daar heel veel mensen, die nog in bittere armoede en kou moeten leven. Daarom vragen
wij u om nu alvast deze data in uw agenda te noteren en heel graag zie ik nu al uw reacties en aanmeldingen
om ons te helpen, tegemoet. Wij willen dit jaar heel graag het dienstrooster vroegtijdig klaar hebben.
De korte dienstblokken van 2 1/2 uur zijn bij velen positief gewaardeerd; maar hierdoor hebben wij - evenals
vorig jaar - meer mensen nodig. Bovendien heeft de AH-Binnenhof de wens te kennen gegeven dat er daar
eigenlijk 3 personen voor de actie nodig zijn.
Mogen wij dit jaar weer op uw hulp en inzet rekenen, zodat wij er met elkaar weer een succes van kunnen
maken? Graag zie ik uw reacties en aanmelding (eventueel met voorkeur voor dag en tijd) tegemoet op mijn
onderstaande mailadres. Bij voorbaat alvast hartelijk dank!
Gerard van der Boom - gvanderboom@hotmail.com
21 EN 22 NOVEMBER: INZAMELING VAN KLEDING, BED- EN LINNENGOED
Dit jaar houden we geen kledingbeurs, maar het inzamelen van kleding, bed- en linnengoed gaat wel gewoon
door. Wilt u de goederen svp in (bananen)dozen aanleveren met daarop geschreven of het linnengoed of heren,
dames- of kinderkleding betreft? U kunt de goederen inleveren bij Weston, Nijendal 24 in Driebergen en wel op
vrijdagmiddag 21 november tussen 14 en 17 uur en op zaterdagochtend 22 november tussen 10 en 14 uur.
Ons transport vertrekt nog diezelfde avond richting Roemenië!
ONZE DROMEN, WENSEN? ---- NIEUWE SPONSOR VOOR ANA NICA!
Wie helpt deze zeer aardige oude dame? Deze mevrouw heet Ana Nica.
Omdat haar sponsor helaas is overleden, zijn we op zoek naar iemand die
haar wil helpen met een vaste maandelijkse bijdrage.
Na overleg met Emily, onze contactpersoon in Roemenië, zijn we het erover
eens, dat deze dame haar maandelijkse bijdrage echt nodig heeft.
Ana woont alleen, ver weg van de grote stad in een klein en rommelig huisje.
Ze probeert het zelf schoon te houden.
Ze heeft zeer weinig inkomen en kan echt niet zonder de maandelijkse
sponsoring uit Nederland.
Ze heeft 3 kinderen die niet veel naar haar omkijken, soms krijgt ze bezoek

Ana Nica zoekt nieuwe sponsor

van een van hen of ze bellen haar en dat doet haar goed. Ook vindt ze het erg fijn als Emily haar belt of
bezoekt. Emily praat dan erg lang met haar.
Ze kreeg altijd €25,- per maand, we willen haar heel graag weer minimaal dat bedrag kunnen geven.
Wilt u haar helpen, maar liever met iets minder per maand, laat het ons dan toch weten, misschien zijn er twee
mensen die haar samen kunnen helpen.
Ana Nica is een zeer lieve oude dame, ze is altijd erg dankbaar als er iets bij haar gebracht wordt uit Nederland.
Wie wil haar helpen? Neem svp contact op met Martine Wildeman - Coördinator Sponsorproject
martinewildeman@hetnet.nl / 030-6342223
REISVERSLAG VAN ONZE LAATSTE REIS NAAR ROEMENIË (JUNI 2014)
Eerste dag: om 4 uur 's ochtends gaan we op pad naar Dortmund, waar we al vroeg een vlucht naar Timisoara
nemen. We hebben een extra grote en zware koffer mee voor de cadeautjes die enkele sponsors voor hun
sponsorgezin hebben meegegeven. Eerste gesprekken gevoerd met onze contactpersoon Corina, zij is
verantwoordelijk voor de verdeling van de goederen.
Tweede dag: Met onze contactpersoon Emily, verantwoordelijke voor het sponsorproject, gesproken en de
bankzaken geregeld . Emily is altijd erg precies in haar verantwoording en
daar zijn we natuurlijk blij mee. Daarna enkele bezoeken in de buurt
gebracht samen met Emily als onze tolk. We zijn bij Ovidiu Homone
geweest met een cadeautje van zijn sponsor en bij Mariana Keresturi. ’s
Middags met Emily naar Sambatin, met multomappen voor de twee
pleegjongetjes van de Plesa’s en naar de familie Lazar met een pakje van
hun sponsor. Alles werd dankbaar
geaccepteerd, we hebben goede
gesprekken gevoerd en foto’s
gemaakt.
Derde dag: Vandaag naar de – bij
ons bekende - school in Sambatin
Florin en Daniël – pleegzoontjes
geweest en uitgebreid met de
van fam.Plesa
directrice Cornelia Foster
gesproken. De - door de Nijmeegse studenten gesponsorde voetbalgoals/handbalgoals ingewijd, en we zagen enthousiaste kinderen
sporten. Ook 2 mooie ballen met pomp overhandigd, gekregen voor een
vriendenprijs van V.d.Berg Sporthandel in Driebergen. We kregen een
Dankbare Marioara Lazar krijgt
leuk bedankje mee voor de studenten en hebben foto’s voor hen
doos van haar sponsor via Ries
gemaakt.
Ook klas 0 bezocht en de rugzakjes gezien, die de kleintjes zelf gevuld met schoolspulletjes moeten
meebrengen. In de zomer gaan de rugzakjes weer mee naar huis om
gewassen en aangevuld te worden. Ze moeten hier alle schoolspulletjes
zelf kopen.
Ook de Kindergarten (kleuterschool) weer bezocht. Er zijn dekentjes voor
hun bedjes in de maak bij handwerkclub De Kandelaar uit Driebergen, we
hopen ze in november mee te mogen nemen op transport.
Ook uitgebreid gepraat over het voedselprogramma voor de Kindergarten.
We hopen voldoende gelden bijeen te brengen om een schooljaar lang
voor hun ontbijt en lunch te kunnen zorgen.
Daarna nog met behulp van Cornelia Foster als tolk met een nieuwe
mevrouw gesproken die sinds kort gesponsord wordt en het cadeau van
haar sponsor overhandigd. We rusten even uit en gaan die avond op pad
Sorin Lazar laat trots hun dieren
naar de familie Culda.
zien
Vierde dag: Gisterenavond een uitgebreid en goed gesprek met de familie
Culda gehad met hun zoon Andrei als onze fantastische tolk. Ries en ik hebben gisteren overuren gemaakt!
Vandaag met Emily als tolk naar het platteland (Fiscut en omgeving)
gereden.
Ries heeft als een soort Sinterklaas de cadeautjes van de sponsors
overhandigd - hij is daar erg goed in - en ik maak ondertussen de foto's
voor de sponsors.
Het is heet vandaag, maar daardoor ziet de armzalige situatie in Fiscut
er wat vriendelijker uit.
Enkele ouders zijn niet aanwezig, maar dat is een goed teken, want dan
hebben ze werk. Grotere kinderen passen dan op de kleinere, een
situatie die we in Nederland niet zo vaak zullen tegenkomen. De
moestuinen staan er goed bij, dus de mensen kunnen al wat oogsten,
bijv. aardappels.
De schoolvakanties staan voor de deur hier, ze hebben - mede i.v.m. de
Onze contactpersoon in Fiscut: de
warmte - een langere zomervakantie dan in Nederland.
postbode Maria

Onze contactpersoon in Fiscut en omgeving is de postbode Maria, zij weet wat er bij de mensen daar leeft. We
praten met haar en bezoeken met haar enkele gesponsorde gezinnen. Ook deze gezinnen toonden
dankbaarheid naar hun sponsors en voelden zich vereerd met het
buitenlandse bezoek.
Trouwens: cadeautjes worden hier niet in ons bijzijn uitgepakt, zal wel
gewoonte zijn, maar jammer voor ons, dat we de reacties erop niet
kunnen zien!
Vijfde dag: Vandaag bij de gehandicapte ‘Sucan twins’ op bezoek
geweest en uitgebreid en diepgaand met hen gesproken. Hun gezondheid
is weer minder dan een jaar geleden en dat is verdrietig. Wij bewonderen
de jongens om hun wijsheid en levensvisie ondanks of dankzij hun
beperkingen.
We bespreken de verstrekking van de verbandmiddelen uit Nederland en
maken daar duidelijke afspraken over.
Ons bezoek wordt zeer op prijs gesteld en we moeten zeker een volgende
Denise Lingurar zegt versje voor
ons op
keer terugkomen.
Vervolgens naar Emily en Corina om afscheid te nemen en te bedanken.
Daarna maken we ons op weg naar het vliegveld om weer moe maar voldaan naar Nederland te vertrekken met
een lege koffer, maar met een rugzak vol ervaringen en opdrachten voor een volgende keer.
Christine Rietveld en Ries Jelier
ONZE VOLGENDE REIS ZAL ZIJN: EIND NOVEMBER
Wilt u (weer/nog) iets meegeven voor uw sponsorgezin? Op 22 november vertrekt de vrachtwagen met het
voedseltransport, aangevuld met kleding en huisraad, weer naar Roemenië. Pakjes voor uw sponsorgezin
kunnen natuurlijk ook mee! Wilt u hun naam er duidelijk op zetten? Pakjes kunnen altijd ingeleverd worden bij
één van de bestuursleden of op 21 en 22 november (vrijdag tussen 14 en 17 uur, zaterdag tussen 10 en 14
uur) bij Weston, Nijendal 24 in Driebergen. Eventueel kunnen pakjes ook worden opgehaald bij u thuis.
ZWO EN MAALTIJDENPROJECT KINDERGARTEN SAMBATIN
De Kindergarten van Sambatin, in de regio waar we ook sponsorgezinnen
hebben, zit a.s. schooljaar dringend verlegen om een sponsor voor de
maaltijden voor de kleuters. De kleuters krijgen er een verantwoord ontbijt
en dito warme lunch, iets wat erg belangrijk is voor hun lichamelijke en
psychische groei. We hoorden de stille noodkreet van het schoolhoofd, dat
er nog geen sponsor was voor het nieuwe schooljaar en wilden graag
helpen. We hebben een aanvraag voor een bijdrage voor dit
maaltijdenproject ingediend bij de Postcodeloterij en bij de ZWO (Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkeling) van de Driebergse diaconie. Bij de
Postcodeloterij kregen we helaas nul op het rekest, omdat onze stichting te
kleinschalig is. De ZWO-afdeling reageerde echter positief en zegde ons al
een bedrag toe. Hartelijk dank ZWO!
Kleuters van Kindergarten voor
hun inklapbedjes

STATIEGELDACTIE AH BINNENHOF
Dit voorjaar heeft Veri-Olanda, na overleg en de toezegging van de AH aan het Binnenhof, een ‘statiegeld
bonnen actie’ mogen houden.
Dit hield in, dat klanten gedurende een bepaalde periode hun statiegeldbonnen van de ingeleverde lege flessen
in de daarvoor bestemde zuil konden doen, t.b.v. Veri-Olanda.
De eindopbrengst hiervan is € 526,60 geworden. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt - en zeker ook de AHvestiging aan de Binnenhof - zeggen wij hiervoor hartelijk dank.
Wij zijn ontzettend blij met deze opbrengst; des te meer omdat de financiële ontvangsten, voor de te maken
kosten, zoals bijvoorbeeld de transporten, steeds minder worden.
Gerard van der Boom – Coördinator Voedselinzamelingsactie
VERI-OLANDA OP FACEBOOK!
Wij zijn ook op Facebook te vinden. Ook op deze manier proberen we u op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de stichting.
Zo laten we u bijv. weten, als we in Roemenië aan het werk zijn, wat we
daar op dat moment aan het doen zijn. Ook kunt u er lezen wanneer er
acties zijn van Veri-Olanda, bijv. de voedselactie of een inzameling van
kleding of huisraad.
Dus, heeft u een Facebook account, ‘like’ onze pagina en u zult regelmatig
kunnen lezen wat we doen in en voor Roemenië. - Martine Wilde
Martine en Facebook

DE PENNINGMEESTER EN ZIJN GRIJZE HAREN:
In de afgelopen 2 jaar is het aantal donateurs voor Veri-Olanda behoorlijk
afgenomen. Een uitzondering hierop vormen de sponsoren van de gezinnen. Door
het aantal transporten te beperken tot 1 per jaar, het aantal bezoeken aan onze
projecten in Roemenië te verminderen tot 2 per jaar zijn wij in staat geweest om
niet diep in de rode cijfers te duiken. Een aantal mensen waarmee wij dit bespraken,
gaven aan dat dit ook komt door het feit, dat wij geen acceptgiro’s meer bij deze
Nieuwsbrief voegden. Dat is immers eenvoudig: je vermeldt een bedrag, zet je
handtekening en je stopt hem in een envelop voor de bank en klaar is Kees.
Sinds enige tijd heeft iedereen IBAN. Alles wat met bankzaken te maken heeft, is
aangepast. Zo ook de acceptgiro. De oude accepten mogen wij niet meer gebruiken
en de nieuwe die geschikt zijn voor IBAN gaan hoogstwaarschijnlijk in 2016 definitief
verdwijnen. Wij hebben daarom besloten om geen nieuwe accepten aan te laten
maken, gezien de extra kosten die dat met zich meebrengt. Omdat het toch
noodzakelijk is om ons werk in Roemenië voort te zetten, hebben wij het volgende
bedacht:
Wij gaan gebruik maken van de automatische incasso. Hetzelfde systeem dat ook
Ries Jelier: helpt u ons
dit werk te continueren? alle nutsbedrijven, de dagbladen en tijdschriften en grote organisaties die
liefdadigheidsacties ondernemen, gebruiken.
U kunt ons op 2 manieren helpen.
Zo kennen wij de eenmalige machtiging en kennen we de doorlopende machtiging.
Met de eenmalige machtiging wordt 1 keer een bedrag van uw rekening geïncasseerd.
Met de doorlopende machtiging wordt periodiek een bedrag van uw rekening geïncasseerd.
Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag en het aantal keren per jaar dat dit gaat gebeuren.
In overleg tussen de banken zijn hiervoor de ‘S€PA machtigingen’ ontwikkeld.
Beide formulieren (dus voor een eenmalige of een doorlopende machtiging) treft u hierna aan.
Wilt u ons steunen, vult u dan svp het gewenste formulier in met de gevraagde gegevens en onderteken het.
U kunt het formulier in een envelop stoppen en zonder postzegel opsturen of langsbrengen bij de
penningmeester op het volgende adres:
Stichting Veri-Olanda,
De Marter 15,
3972TN Driebergen.
Wij zorgen voor de verdere afwikkeling.
Omdat wij ANBI zijn, zijn deze donaties aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Om een fiscale drempel te vermijden bij een doorlopende machtiging, heeft u tegenwoordig geen notaris meer
nodig.
Meer informatie hierover kunt vinden op de website van de Belastingdienst of bij de penningmeester,
Ries Jelier

Wij, als bestuur van Veri-Olanda, hopen u met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te
hebben gebracht van onze activiteiten en hopen dat u ons wilt blijven steunen, om het lot van de
kansarmen in Arad en omgeving te verbeteren.
Ondertussen zullen wij ons blijven inzetten en groeten u hartelijk,
Gerard van der Boom, voedselactie, tel. 0343-515695;
Ries Jelier, penningmeester, tel. 0343-516510;
Christine Rietveld, secretaris, tel. 0343-520408;
Martine Wildeman, sponsorproject, tel. 030-6342223

Eenmalige machtiging

S€PA

Naam incassant

Stichting Veri Olanda

Adres incassant

De Marter 15

Postcode incassant

3972TJ

Woonplaats
incassant

Driebergen-Rijsenburg

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL73ZZZ412657350000

Kenmerk machtiging

Eenmalige Donatie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Veri Olanda om een eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
vrijwillige donatie en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Stichting Veri Olanda.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: ……………………………………………………………….…………………

Adres

: ………………………………………………………….………………………

Postcode

: ………..………………

Bedrag

: €……………….…………………

UW IBANRekeningnummer

: ………..………………………….

Plaats en datum

: …..………………….……………

Woonplaats

:……………….……………….

Handtekening :

Wilt u dit formulier opsturen – met of zonder postzegel - naar het volgende adres
(langsbrengen mag natuurlijk ook):
Penningmeester Veri-Olanda,
p/a De Marter 15,
3972 TN Driebergen

Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant

Stichting Veri Olanda

Adres incassant

De Marter 15

Postcode incassant

3972TJ

Woonplaats
incassant

Driebergen-Rijsenburg

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL73ZZZ412657350000

Kenmerk machtiging

Periodieke Donatie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Veri Olanda om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
periodieke donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Stichting Veri Olanda.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: ……………………………………………………………….…………………

Adres

: ………………………………………………………….………………………

Postcode

: ………..………………

Bedrag

: €……………….…………………

Woonplaats

:……………….……………….

Eenmaal per maand / kwartaal / halfjaar / jaar *

Uw IBAN Rekeningnummer

: ………..………………………….

Plaats en datum

: …..………………….……………

Handtekening :

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Wilt u dit formulier opsturen – met of zonder postzegel - naar het volgende adres
(langsbrengen mag natuurlijk ook):
Penningmeester Veri-Olanda,
p/a De Marter 15,
3972 TN Driebergen

