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SEPTEMBER 2015 – MET O.A. REISVERSLAG EN KOMENDE VOEDSELACTIE IN SUPERMARKTEN
Wij streven ernaar, u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief te sturen, om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten.
U krijgt deze nieuwsbrief op papier of digitaal, net zoals u dat wenst.
Mochten uw wensen wijzigen of als u er geen prijs meer op stelt om deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u
dat altijd doorgeven via onze website of via info@veriolanda.nl.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over onze afgelopen reis en over de a.s. voedselactie in de supermarkten van
Driebergen.
REISVERSLAG VAN ONZE LAATSTE REIS NAAR ROEMENIË
De gezinssponsors hebben al eerder een uitgebreider verslag en foto’s van hun
gesponsorde gezin gekregen. Hier volgt een verkort verslag van de totale reis
die Ries Jelier en ondergetekende gemaakt hebben.
Eerste dag: Reisdag, gereden naar Dortmund Airport. Van daaruit een vlucht
naar Timisoara genomen, een grote koffer vol cadeautjes ingecheckt, verder
handbagage mee. Als we aankomen in Roemenië is het nog licht, maar het
wachten op de huurauto duurt zo lang dat het al donker is, als we richting
Arad rijden. We komen tegen middernacht aan bij het pension, waar ze ons
inmiddels goed kennen.
Tweede dag: de wekker staat vroeg; na een snel ontbijt op weg naar Emily,
Ries en Corina inspecteren inhoud
onze contactpersoon voor de sponsorgelden en deze dagen ook onze tolk. Ons
container
programma voor de komende dagen met haar doorgenomen. Ries en ik rijden
vervolgens (zonder onze tolk) naar de school in Sambatin, om met de directeur, Cornelia Foster te spreken. Zij
spreekt goed Engels. Gesproken over het maaltijdenproject voor haar Kindergarten, fotootjes gemaakt van de
dekentjes die handwerkclub De Kandelaar voor hen maakte en gesproken over een mogelijk diaconaal
jongerenproject in of rond haar school, omdat er geen schot zit in de afbouw van de schoollokalen. Ze reageert
enthousiast en we brainstormen over de mogelijkheden. Ze zal e.e.a. heel binnenkort met de burgemeester
opnemen. Ze heeft nu echter weinig tijd, er moeten landelijke “CITO-toetsen”
worden afgenomen. Voor de lunch zijn we gevraagd door onze contactpersoon
Corina (zij regelt de verspreiding van de goederen). We bespreken allerlei zaken en
bezoeken met haar de container, waar het ingezamelde voedsel en de goederen uit
Driebergen worden opgeslagen. De container blijkt inmiddels voor twee derde leeg,
er is al veel voedsel en goederen verspreid. Ter plekke stellen we enkele
voedselpaketten samen om uit te delen aan families die we gaan bezoeken. Corina
is verheugd, als ze hoort dat we in november weer een voedselinzamelingsactie in
de Driebergse supermarkten zullen organiseren. ’s Middags bezoeken we een
vrouw, die gelukkig weer wat werk heeft en (daardoor?) een wat levendigere indruk
maakt. We zien haar bed wat ze uit Nederland kreeg. Een stevigere matras voor
Kleine geitjes worden groot
haar zwakke rug zal a.s. november op transport gaan.
’s Avonds rijden we - zonder tolk - naar een gesponsorde familie die vlak naast een rangeerterrein van de trein
woont. Het lijkt soms wel of een dikke goederentrein over hun erf dendert, zij zullen er wel aan gewend zijn. De
grotere zusjes treden ditmaal al als tolk op. Een van de zusjes was jarig en trakteerde ons op een stuk
zelfgemaakte taart. Bijna iedereen in deze familie heeft werk of zit op school.
Wel wonen de meeste volwassen kinderen met hun gezinnen bij de ouders in,
onder omstandigheden die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Het was een
lange dag, maar we hebben veel kunnen doen.
Derde dag: vandaag met tolk Emily naar onze afspraken. We bezoeken o.a.
een moeder met 5 kinderen die zeer ijverig is. Heel vroeg die dag had ze
aardbeien geplukt en kookte er jam van, die ze weer probeert te verkopen.
Ook haar 2 volwassen kinderen dragen een steen(tje) bij en draaien
nachtdiensten in fabrieken. Een van de dochters heeft ook al een zoontje, waar
iedereen erg dol op is, want aan liefde voor hem is er genoeg.
Oma kookt aardbeienjam voor
Ook een volgend gezin maakt het redelijk goed, hoewel er altijd wel een aantal
verkoop en past op Cosmin
gezondheidsproblemen zijn. We zullen voor hun zoon een nieuw spoelset voor

darmirrigatie in Nederland bestellen, het oude was er na al die jaren slecht aan toe. Bij een ander gezin is de
gezondheidssituatie van hun enige kind tamelijk uitzichtsloos, beide ouders (76 en 73 jaar) zorgen fulltime voor
hun zoon, die nu al tien jaar in coma ligt. Wie zal er voor de zoon zorgen als zij het niet meer kunnen, vragen
zij zich af. Uit piëteit maken we geen foto’s van hem. De ouders betuigen zich zeer dankbaar voor de
sponsoring en aandacht uit Nederland.
Vierde dag: Tijdens elke reis bezoeken we ook families in het dorpje Fiscut. Fiscut heeft nauwelijks verharde
wegen, het ligt in een steppe-achtig gebied,
er is één weg naar toe, waar drie keer per
dag een bus rijdt naar de stad Arad (30 km.
verderop). Geen straatlantaarns, geen
trottoirs, geen riolering, geen auto te zien.
Als wij daar met een auto komen, trekken we
bekijks. Bij onze contactpersoon aldaar, de
postbode Maria, is onlangs een flinke brand
uitgebroken door kortsluiting en we komen
de schade opnemen en hulp aanbieden.
Ondanks onze voorkennis schrikken we van
de aanblik van het half afgebrande huis. Ze
Emily en Ries bij half afgebrande
huis van postbode Maria
heeft echter al wat hulp gekregen van haar
Baby Luca in nederlands ledikantje
broer en een renteloze lening (die in 10
maanden moet worden terugbetaald) van een Roemeense kerkelijke stichting. Mocht ze echter niet aan haar
verplichtingen kunnen voldoen, zullen we haar helpen, nemen we ons voor.
Na ons bezoek aan Maria brengen we nog 7 “huisbezoeken” bij families die hier gesponsord
worden en proberen de balans op te maken en de noden te
inventariseren waaraan we mogelijk iets kunnen doen.
Sommigen kunnen we verblijden met een doosje
levensmiddelen of met een cadeau van hun sponsor. We zien
wat verbeteringen als oudere kinderen mee gaan werken, of
als er een moestuin is. Voor werk en middelbare school moet
je echter naar Arad, een busreis van zo’n 3 uur per dag, dus
de motivatie moet groot zijn…..
Ik vind dit altijd de moeilijkste dag van deze reis, gelukkig
scheen de zon.
Vijfde dag: Nog een moeilijk bezoek, maar nu in de stad:
Blinde oma zorgt voor kleinkind
Mihai, de ene helft van de Sucan-tweeling is onlangs
Denise en voor eigen jongens
Alina is
overleden op 28-jarige leeftijd. Hij en zijn broer Marius
doofstom, maar
lijden/leden aan de vlinderziekte, ze hadden ons vorig jaar al verteld dat ze geen 30 jaar
altijd vrolijk
zouden worden. Ook hier maken we uit piëteit nooit foto’s. Het grootste deel van hun lichaam
wordt/werd door hun moeder met speciaal verbandmateriaal bedekt, omdat hun huid zo dun is als die van een
vlinder is. Een apotheker uit Driebergen sponsort het dure verbandmateriaal. Het zijn/waren wijze en
superintelligente jonge mannen. We brengen een condoleance bezoek aan de overgebleven broer Marius en zijn
ouders, die een verslagen en uitgeputte indruk maken. Ze zien er jaren ouder uit sinds een half jaar geleden.
Ook nemen we deze dag afscheid van onze contactpersonen in de stad, Corina en haar man Celi en vertrekken
we weer naar Nederland.
Christine Rietveld
“HUISHOUDBOEKJE” VAN MENSEN IN ROEMENIË
In de vorige nieuwsbrief gaf ik u al wat algemene informatie over het leven in
Roemenië. Dit keer deed ik onderzoek naar hoe het zit met
ziektekostenverzekeringen en vergoeding van medicijnen.
Mensen die werken zijn automatisch ook verzekerd tegen ziektekosten, zij
ontvangen toeslagen (denk aan voedselbonnen) en hebben een aantal
(doorbetaalde) vakantiedagen. Als iemand ziek is en naar een specialist moet,
wordt dit ook vergoed, mits de specialist aangesloten is bij de Nationale
Ziektekostenverzekering. Tandartskosten en onderzoek met speciale
apparatuur moet uit eigen zak worden betaald. Sommige basismedicijnen
worden wel vergoed, dus vele niet.
Ana Oros op haar ziekbed in de
Mensen zonder werk krijgen een sociale uitkering, maar zijn niet tegen
keuken
ziektekosten verzekerd. De sociale uitkering is niet per persoon, maar per
huishouden, ongeacht het aantal gezinsleden. Krijgen ze echter van een dokter een schriftelijke verklaring dat
behandeling noodzakelijk is, moet de overheid een deel van de kosten vergoeden.
Kinderbijslag: vanaf juli 2015 is de kinderbijslag verdubbeld van 10 naar 20 euro per maand voor mensen die
een baan hebben. Voor gezinnen met een sociale uitkering geldt deze verhoging niet. Het hebben van een
legale baan is dus erg belangrijk!
Christine Rietveld

KENNISMAKEN MET AD DE JONG - aankomend voorzitter
Even voorstellen: Toen ik werd gevraagd om het bestuur van Veri-Olanda te komen
versterken hoefde ik niet lang na te denken: doen!
Al in 2006 hebben wij een rondreis gemaakt door Roemenië. Naast de prachtige natuur,
de geweldige gastvrijheid en vriendelijkheid viel ons de armoede in dat land op. Om daar
nu een klein steentje aan verbetering te mogen bijdragen voelt goed.
Mijn hele werkzame leven heb ik in de ouderenzorg in de regio Heuvelrug /
Krommerijnstreek gewerkt, van 1977 tot 2014, de laatste jaren als bestuurder van
QuaRijn, een organisatie voor ouderenzorg van Bunnik tot Veenendaal.
Sinds 1986 woon ik met vrouw en kinderen, die intussen zijn uitgevlogen, in Driebergen,
maar ik ken Driebergen niet echt. Ik woonde er en sliep er, het werk slokte bijna alle tijd
op.
Na mijn pensionering eind 2014 heb ik me voorgenomen meer voor en in het dorp te gaan doen, Veri-Olanda is
één van de projecten waar ik me voor wil inzetten. Uit de gesprekken met de huidige voorzitter en secretaris en
uit de nieuwsbrief heb ik opgemaakt dat de vele giften en schenkingen en de opbrengst van de jaarlijkse
voedselactie daadwerkelijk op de goede en broodnodige plaats van bestemming aankomen. Het is belangrijk
dat dit goede werk voor de regio Arad wordt gecontinueerd.
Ad de Jong
20 EN 21 NOVEMBER: JAARLIJKSE VOEDSELACTIE IN SUPERMARKTEN

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november a.s. zal er weer de jaarlijkse voedsel inzamelingsactie worden gehouden,
speciaal gericht op kansarme gezinnen en ouderen in Roemenië. De zeer strenge winter in Roemenië komt er aan en er
zijn daar nog steeds vele mensen, die in barre omstandigheden moeten leven. De levensmiddelen en andere goederen
zullen alleen worden uitgereikt aan bij ons geregistreerd staande gezinnen en hoog bejaarden, die het echt zwaar
hebben.
Deze actie wordt, zoals al vele jaren, door onze stichting georganiseerd met medewerking van een aantal plaatselijke
supermarkten in Driebergen. Onze vrijwilligers/sters zullen de bezoekers in de deelnemende winkels informeren, hoe
e.e.a. in z'n werk gaat (één of meerdere extra boodschappen doen en ter plaatse inleveren).
Op zaterdagavond 21 november zal het voedseltransport, onder supervisie van de organisatie vertrekken naar Roemenië
waar het bij aankomst ter plaatse door de eigen organisatie zal worden gecontroleerd.
De ingezamelde levensmiddelen zullen in de loods van de firma Weston aan de Nijendal 24 worden verpakt en ingeladen
voor transport. Op deze plaats kan op vrijdagmiddag ook kleding worden ingeleverd, zie het stukje hieronder.
Voor nadere informatie, of als u op de een of andere wijze, bijv. als vrijwilliger/ster op deze dagen met ons mee wilt doen,
dan kunt u contact opnemen met Gerard van der Boom, tel.( 0343) 51 56 95. email. gvanderboom@hotmail.com
VRIJDAGMIDDAG 20 NOVEMBER: INZAMELING KLEDING, BED- EN LINNENGOED VOOR ROEMENIË
Tijdens het voedselinzamelingsweekend kan er op vrijdagmiddag 20 november
kleding ingeleverd worden bij het magazijn van Weston, adres Nijendal 24 in
Driebergen.
Het gaat om goede, schone en bruikbare kleding en schoenen voor kinderen en
volwassenen. Ook bed- en linnengoed is welkom. Liefst verpakt in
bananendozen met deksel. Wilt u erop vermelden of het om dames-, heren- of
kinderkleding gaat?
Wij willen u vragen, deze goederen uitsluitend op vrijdag 20 november tussen
14.00-19.00 uur in te leveren.
Er zijn dan een aantal medewerkers van Veri-Olanda aanwezig die uw spullen
kunnen aannemen.
Op de zaterdag zijn we erg druk bezig met het sorteren van de levensmiddelen
en het laden van de vrachtwagen die diezelfde avond nog zal vertrekken naar Roemenië.
Op zaterdag is het dan ook niet meer mogelijk andere goederen en kleding te komen brengen.
Mocht u overige huisraad over hebben voor Roemenië, vragen wij u eerst even contact op te nemen met een
van de bestuursleden om te overleggen of we het mee kunnen nemen naar Roemenië.
Martine Wildeman
ANA NICA OVERLEDEN
Misschien weet u het nog? Een jaar geleden deden we in deze nieuwsbrief
een oproep voor een nieuwe sponsor voor Ana Nica, omdat haar vorige
sponsor overleden was. In de nieuwsbrief erna konden we u met vreugde
melden dat we een nieuwe sponsor voor haar hadden gevonden. Op 27 juni
jl. belde de dochter van Ana onze contactpersoon Corina op, dat Ana de
dag ervoor om 17 uur was overleden. Haar conditie was erg slecht geweest
de laatste tijd, Ana was niet zo trouw in het innemen van haar medicijnen.
Ze was een kleurrijke en bijbelvaste vrouw, die graag verzen uit de bijbel
citeerde om te danken voor de bezoeken en de giften aan haar.

OUDE EN NIEUWE STATIEGELDACTIE AH BINNENHOF
De statiegeldactie van afgelopen januari bij de Albert Heijn vestiging op het Binnenhof heeft voor Veri-Olanda
211,15 euro opgeleverd. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee en bedanken een ieder die bij het inleveren van de
lege flessen op de “doneer-knop” voor Veri-Olanda heeft gedrukt.
Vanaf 7 september mogen wij van AH Binnenhof weer 6 weken meedoen met een statiegeldactie, in de
volgende nieuwsbrief zullen we u van de opbrengst op de hoogte brengen.
Wat zeker is, is dat we de opbrengst weer voor het transport van het ingezamelde voedsel zullen besteden.
TOELICHTING SEPA-FORMULIER
In de afgelopen 2 jaar is het aantal donateurs voor Veri-Olanda behoorlijk afgenomen.
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.
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 en niet zonder
uw
steun kunnen, gaan wij op dezelfde wijze werken als bijv. de nutsbedrijven, de
Met elan en energie
dagbladen en tijdschriften en grote organisaties die liefdadigheidsacties ondernemen.
aan het werk voor
Veri-Olanda

U kunt ons op 2 manieren helpen. Zo kennen wij de doorlopende machtiging en kennen we de eenmalige
machtiging.
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.
Met de eenmalige machtiging wordt 1 keer een bedrag van uw rekening geïncasseerd.
In overleg tussen de banken zijn hiervoor de ‘S€PA machtigingen’ ontwikkeld.
Beide formulieren (dus voor een doorlopende of een eenmalige machtiging) treft u op de volgende pagina’s
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 een door de ANBI goedgekeurde stichting 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

Met uw hulp gaat deze vrachtwagen weer
goed gevuld op pad!

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, op welke wijze dan
ook, 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;
Ad de Jong, aankomend voorzitter, tel. 0343-518457
Christine Rietveld, secretaris, tel. 0343-520408;
Martine Wildeman, sponsorproject, tel. 030-6342223

S€PA

Doorlopende machtiging
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 incassoopdrachten 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

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 incassoopdracht 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 IBAN-Rekeningnummer

: ………..………………………….

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

