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JANUARI 2015 – MET TERUGBLIK OP O.A. VOEDSELACTIE 2014 EN HET BEZOEK AAN ROEMENIË
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 (zie ook onze oproep hieronder voor nieuwe 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 afgelopen voedselactie in de supermarkten, een verslag van
onze november-reis naar Roemenië en een financieel verslag over 2014
21 EN 22 NOVEMBER: VOEDSELACTIE IN SUPERMARKTEN, OPBRENGST 5525 KILO!
Eind november was de jaarlijkse voedselinzamelingsactie in de
Driebergse supermarkten om de kansarme gezinnen in en rond
Arad in Roemenië de winter door te helpen.
Velen hebben die vrijdag en zaterdag een extra boodschap in
hun winkelmandje gedaan of een donatie voor het transport in
de klaarstaande collectebussen, velen van u stonden als
vrijwilliger in de supermarkten, om de produkten vervolgens in
ontvangst te nemen.
Anderen weer zetten zich in om de ingezamelde
levensmiddelen uit de diverse supermarkten op te halen, in
Geven maakt blij!
dozen te sorteren en in de vrachtwagen te laden. Het bedrijf Weston
(Nijendal 24) stelde zijn hal daarvoor weer beschikbaar! Op zaterdagavond 22 november om 19 uur maakten
we de balans op: 5525 kilo voedsel en een mooi bedrag als bijdrage in de transportkosten zijn door de
Driebergenaren aan Veri-Olanda geschonken! Direct
die avond vertrok een propvolle vrachtwagen met
dozen levensmiddelen, aangevuld met meubels,
kerstcadeautjes voor veel sponsorgezinnen en veel
kleding, richting Roemenië.
Een echt Driebergse actie - en inmiddels traditie –
we kunnen er trots op zijn dat er zoveel
Driebergenaren hun handen uit hun mouwen wilden
steken en met een warm hart een bijdrage leverden.
Jong geleerd......
Heel hartelijk dank allemaal!
gvanderboom@hotmail.com
INZAMELING VAN KLEDING EN HUISRAAD
Inzameling van kleding e.d. gedurende het hele weekend van de
voedselactie leverde wat problemen van organisatorische aard op en we
zullen ons dan ook beraden op een beter werkbare vorm. We zullen u in
de eerstvolgende nieuwsbrief, op de website en in de krant, laten weten
hoe we dit de volgende keer zullen organiseren.
Natuurlijk willen we weer kleding en huisraad op transport mee kunnen
geven naar Roemenië. We verzamelen deze goederen ook gedurende het
jaar en slaan ze dan op in onze opslagruimtes. Omdat we echter tot de
zomer maar een beperkte opslagcapaciteit hebben, willen we u vragen
nog even te wachten met de inbreng van uw goederen, als dat voor u
mogelijk is. Ook willen we er nog eens met klem op wijzen, dat we graag
schone en nette kleding willen kunnen transporteren, en verpakt in dozen.

Goede kleding nog steeds welkom!

U kunt de kleding zelf brengen naar Ries Jelier na een telefoontje (tel.0343-516510) of naar Christine Rietveld
na een telefoontje (0343-520408) of na een mailtje naar info@veriolanda.nl. Zie ook op onze website onder
“Hoe helpt u?”. Bent u er echter niet toe in staat, de goederen zelf te brengen, dan kunnen we – in overleg - de
goederen bij u ophalen.
HOERA: ER HEEFT ZICH EEN NIEUWE SPONSOR VOOR ANA NICA GEMELD!
In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een nieuwe sponsor voor
Ana Nica, aangezien haar sponsor helaas was overleden en deze dame echt niet
zonder haar maandelijkse bijdrage kon.
Wij – en Ana - zijn daarom erg blij, dat zich een nieuwe sponsor voor haar heeft
gemeld!
Omdat we zelfs meer dan één reactie kregen, konden we ook twee nieuwe
sponsorgezinnen aan ons bestand toevoegen. Inmiddels worden er 11 gezinnen in
en rond de stad Arad gesponsord en 10 gezinnen in en rond het dorpje Fiskut.
Ana Nica weer vrolijk!

REISVERSLAG VAN ONZE LAATSTE REIS NAAR ROEMENIË (NOVEMBER 2014)
Wie Veri-Olanda ook op Facebook ‘geliked’ heeft, is al gedurende onze reis dagelijks kort op de hoogte
gehouden van onze activiteiten.
Hierbij een wat uitgebreider verslag van de reis die Ries Jelier en Christine Rietveld van woensdag 26 november
tot en met zondag 30 november naar Roemenië maakten.
Eerste dag: Aangekomen in een koud Roemenië. Al overleg gehad met een van
de contactpersonen Corina en haar man Celi. Zij zijn al jaren verantwoordelijk
voor de verspreiding van de goederen. De vrachtwagen met levensmiddelen,
kleding en huisraad was goed aangekomen en met hulp van veel vrijwilligers
uitgeladen. De meeste goederen zijn nu in onze zeecontainer aldaar opgeslagen
en worden mondjesmaat gedurende de winter uitgedeeld, als een soort
‘wintervoedselbank’. De loodzware schoolborden en een zwaar ziekenhuisbed zijn
al naar Sambatin (ongeveer 10 km. buiten Arad) getransporteerd. Een deel
van de cadeaus voor de gesponsorden in Arad hebben we al in de auto
Celi en Corina - al jaren onze
geladen om morgen persoonlijk langs te brengen. We kunnen waarschijnlijk
contactpersonen in Arad
niet alles zelf overhandigen, omdat we elke reis ongeveer de helft van alle
sponsorgezinnen kunnen bezoeken.
Tweede dag: Onze contactpersoon voor de sponsorgelden, Emily,
bezocht en de financiën en administratie gecontroleerd. Daarna naar
de school in Sambatin waar de schoolborden al volop in gebruik waren.
12 sterke leerlingen uit de hoogste groep hadden moeten helpen bij
het uitladen. Ook het ziekenhuisbed had bij de plaatselijke huisarts al
een functie gekregen.
Het bezoek aan de school overtrof op
Emily en Ries controleren de boeken
meerdere wijzen onze verwachtingen.
Het hoofd van de school, Cornelia Foster, is eigenlijk ook een maatschappelijk
werkster, zo zorgt ze voor "haar" kinderen. Leerling uit klas 1 was jarig en hoofd
van de school wilde haar iets geven omdat het meisje, Nicole, een moeilijke
thuissituatie heeft. Toen we de zelfgebreide truitjes, die een oude dame uit
Amsterdam voor Veri-Olanda had gebreid, lieten zien, bleek dit een schot in de
roos, ze haalde Nicole uit de klas en liet haar een trui kiezen, natuurlijk werd het
een roze!
Daarna nog enkele gesponsorde gezinnen bezocht en verblijd met een geschenk
Jarige Nicole blij met trui!
van hun sponsor.
Derde dag: Regen, koud, fris, somber weer, maar we blijven optimistisch.
!
Meerdere bezoeken afgelegd, o.a. aan het nieuwe sponsorgezin met twee
gehandicapte tieners. Het is indrukwekkend om de liefde en opoffering van
deze ouders voor hun kinderen te zien. Onvoorstelbaar dat er geen enkele
vorm van dagopvang voor deze kinderen bestaat en de zorg dus volledig bij
de ouders ligt.
Corina nam ons ook mee naar een hardwerkende moeder (zij werkt ’s
nachts als banketbakker) met 2 kinderen van 3 en 13, die onder
erbarmelijke toestanden moet leven en die volgens Corina wel wat hulp kan
gebruiken.
Verder naar andere reeds bekende gezinnen, wat een indrukken en emoties!
Nieuw sponsorgezin met tieners
Morgen weer een drukke dag in het dorpje Fiskut “aan het einde van de
wereld”, waar de tijd heeft stilgestaan.

Vierde dag: Vandaag maken we onze rit naar Fiskut. Gelukkig
beschikt Ries Jelier over een ingebouwde TOMTOM in zijn hoofd!
Samen met de postbode Maria, diverse gesponsorde gezinnen
bezocht en cadeaus van sponsoren overhandigd. Maria weet wat er
bij de mensen in het dorp leeft, wie er werk heeft, wie niet, hoeveel
inkomsten er zijn, welke problemen. Helaas spreekt zij alleen
Roemeens en is onze tolk Emily ook hier onmisbaar.
Hoogtepunt voor ons vandaag was de overhandiging van een oude,
maar goed werkende naaimachine aan Fabiola Cuzman, een wens die
ze een jaar geleden naar ons uitte en die we dus vandaag konden
honoreren! Ze kon haar geluk niet op en zou gelijk aan de slag gaan
om gordijnen te naaien!
Vijfde dag: we pakken onze koffer in en maken de balans op - we
Fabiola met nieuwe
Darius (6) met
hebben uiteindelijk maar 3 volle dagen hier gehad -: met Corina,
aanwinst!
cadeautje van
Emily en Maria alles doorgesproken wat we van plan waren en de
sponsor - wel of
contacten verstevigd. Ook met mevrouw Foster en haar school in Sambatin. Cadeaus van
niet uitpakken?
sponsors grotendeels zelf overhandigd en daar direct verslag van uitgebracht aan hen en foto’s
gestuurd. In totaal 10 gezinnen bezocht, het was weer intensief, maar we mogen tevreden zijn en hopelijk bent
u dat ook!
Christine Rietveld en Ries Jelier
“HUISHOUDBOEKJE” VAN MENSEN IN ROEMENIË
Steeds weer verbaas ik me, als ik in Roemenië ben en de prijzen in de supermarkt zie en over de inkomens en
vaste lasten hoor. “Meten is weten”, dacht ik en daarom noteerde ik wat prijzen en verzamelde informatie over
inkomens en uitgaven, zodat wij ons hier een beter beeld kunnen vormen (en ons realiseren hoe goed we het
hier in Nederland hebben!) Om het makkelijker te maken heb ik de maandelijkse netto inkomsten omgerekend
naar euro’s:
Diverse netto inkomens per maand in euro’s: minimuminloon: 200 euro; salaris directeur basisschool (globale
schatting): 670 euro; “AOW”: 77 euro; WW-uitkering: 110 euro (stopt na 6 maanden); bij zwangerschap krijgt
de moeder 2 jaar lang een maandelijkse uitkering van 180 euro. Kosten kleuterschool tot 6 jaar: 55 euro per
maand, kinderbijslag 10 euro per kind per schoolmaand (dus niet tijdens schoolvakanties!).
Huur 1-kamer appartement: 75-100 euro; elektriciteit + water: 45 euro;
telefoonkosten: 26 euro.
Stookkosten (gas/hout) per winter: 375 euro
Ziektenkostenverzekering is gratis als je werkt, bij geen werk geen
ziektenkostenverzekering, wel voor kinderen. Medicijnen moeten zelf betaald worden.
Voor een betere of snellere behandeling moet ook betaald worden.
Als je werkt, krijg je bovendien per gewerkte dag voedselbonnen ter waarde van 2
euro. Dus werken loont!
Prijzen (nog steeds in euro’s!): Benzine en diesel: 1,28 per liter; busabonnement
binnen de stad per maand: 7 euro; en bij de supermarkt (dezelfde die we hier ook
hebben): koffie 3,50 per 500 gram; muesli 2,20 kilo; potje jam 1,55; liter melk 0,66;
250 gram diepvries zalm 3,35.
Een volgende keer zal ik andere prijzen noteren, bijv. van non-food produkten, als
ook de naar de kosten voor school en studie. Heeft u vragen? Mail ze naar
Op weg met pakket
info@veriolanda.nl en we doen ons best om ze goed te beantwoorden!
naar oostblokChristine Rietveld
appartement

STATIEGELDACTIE AH BINNENHOF
Ook deze weken mag onze stichting bij de AH aan het Binnenhof weer een
‘statiegeldbonnen actie’ houden.
Dit houdt in, dat klanten tot 8 februari 2015 hun statiegeldbonnen van de
ingeleverde lege flessen in de daarvoor bestemde zuil t.b.v. Veri-Olanda kunnen
doen. We zullen deze bijdrage voor het transport van het voedsel besteden en u
op de hoogte houden van de opbrengst!
NIEUWE OPROEP: WIE WIL 2 MAAL PER JAAR 10 tot 25 NIEUWSBRIEVEN BEZORGEN?
Voor de verspreiding van onze papieren nieuwsbrief is Driebergen in 16 wijken verdeeld en elke wijk heeft een
eigen bezorger. Enkele bezorgers gaan stoppen vanwege verhuizing of gezondheidsproblemen. Wij zijn dus op
zoek naar nieuwe lopers en/of reserve-lopers. Voor één wijk hebben we alweer een nieuwe bezorger gevonden!
De nieuwsbrief verschijnt 2 maal per jaar, doorgaans vlak voor een weekend. U krijgt kort van tevoren een mail
met de verschijningsdatum en u kunt dan doorgeven of u eventueel verhinderd bent.

Het aantal nieuwsbrieven dat in een bepaalde wijk bezorgd moet worden, ligt tussen de 10 en 25 adressen.
We zoeken momenteel een bezorger voor de wijk gelegen tussen Nijendal, Emmalaan en Buzziburglaan,
hoofdzakelijk rond de Hoofdstraat.
Voor vragen en aanmelding graag contact opnemen met Rita van der Meulen-van Heijst (tel.0343-517679 of
email: mvmeulen@kpnmail.nl
Rita houdt zich hoofdzakelijk bezig met de organisatie van de verspreiding van de nieuwsbrieven.
2014: DOOR DE FINANCIËLE BRIL VAN DE PENNINGMEESTER
Hierbij een samenvatting van het financiële verslag over het jaar 2014.
Binnenkort zal op onze website het volledige, door het bestuur goedgekeurde verslag en de balans per 31
december 2014 worden gepubliceerd.
Sponsoring
In 2014 hebben 29 mensen/gezinnen 24 personen of families ondersteund. Ook is
in een aantal gevallen een (extra) financiële bijdrage verstrekt. De sponsoren
hebben gezamenlijk ruim € 9.100 gegeven. Aan de gezinnen in Roemenië is in
totaal € 9.500 uitgekeerd. Om het project uit te kunnen voeren en om onze
mensen in Roemenië hun werk te kunnen laten doen, kostte dit € 700.
Daarnaast is het bedrag dat een actie van de Nijmeegse Studentenvereniging had
opgebracht vermeerderd met €140, zodat we in staat waren om voor de school in
Sambatini 2 voetbaldoelen en 2 voetballen aan te schaffen.
Bezoeken aan Roemenië
Wij zijn dit jaar 2x met een bestuursdelegatie naar Roemenië geweest. De
vliegreis, autohuur, verblijf aldaar en de reis naar het vliegveld heeft in totaal ca €
1.700 gekost.
Huis van groot gezin in
Organisatie voedselactie en transport
Fiskut
Drukwerk zoals boodschappenlijstjes,
posters en alle zaken die met de organisatie te maken hadden, kostten
€350. Het transport van al het verzamelde voedsel, de kleding en de
huisraad die gedurende het jaar was verzameld en opgeslagen in onze
magazijnen aan de Arnhemse Bovenweg en de Gooijerdijk, heeft
ongeveer € 3.800 gekost.
Publiciteit
De Nieuwsbrief is in 2014 twee maal verschenen, we hebben nieuwe
flyers gemaakt en uitgedeeld en we hebben regelmatig onze website
vernieuwd. De kosten hiervoor bedroegen bijna € 900.
Organisatie Veri-Olanda
Ook was er geld nodig voor verzekeringen, het hebben van
bankrekeningen,
bij bijzondere gebeurtenissen om Veri-Olanda te
Vidotrans uit Heerenveen verzorgt al
vertegenwoordigen en allerlei andere zaken. Dit kostte € 550.
jaren ons transport
Inkomsten
Tegenover alle uitgaven stonden gelukkig ook inkomsten. Zo mochten wij
gedurende het jaar in totaal circa €11.000 ontvangen, waaronder een
legaat. Wat we zien is, dat er een duidelijke verschuiving optreedt van
periodieke naar eenmalige giften. De introductie van de automatische
incasso in het najaar is succesvol gebleken.
Ries Jelier - penningmeester/voorzitter

Hartelijk dank!

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/voorzitter, tel. 0343-516510;
Christine Rietveld, secretaris, tel. 0343-520408;
Martine Wildeman, sponsorproject, tel. 030-6342223

