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MAART 2016 – MET O.A. REISVERSLAG, AFSCHEID MARTINE WILDEMAN + FINANCIEEL VERSLAG 2015
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.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, dan kunt u dat altijd doorgeven via onze website of via
info@veriolanda.nl.
In deze nieuwsbrief leest u over onze reis van februari jl, het afscheid van Martine Wildeman, een terug- en
vooruitblik op de voedselactie, inzameling van kleding en een samenvatting van het financieel verslag van 2015.
VERSLAG VAN ONZE LAATSTE REIS NAAR ROEMENIË
De gezinssponsors hebben al eerder een verslag over hun gesponsorde gezin gekregen. Hier volgt een uitgebreid
verslag van de totale reis.
Dinsdag:
Voor het eerst reizen we met zijn 3-en: Ries Jelier, Ad de Jong en ondergetekende. Samen rijden we naar Dortmund
Airport voor een vlucht naar Timisoara. De zon schijnt, het weer is droog, dus prima weer om te rijden en te vliegen.
Het is donker als we landen in Roemenië, we vliegen immers naar het oosten. Ries rijdt ons als een volleerd
Roemenië-chauffeur naar het pension in Arad.
Woensdag:
Die ochtend rijden we naar onze contactpersoon Emily om met haar de
administratie van de afgelopen maanden door te nemen. Zij is immers
verantwoordelijk voor het brengen van de sponsorgelden naar de gesponsorden.
Ook zal ze ons deze dag als tolk begeleiden, o.a. naar een ouder echtpaar (60+) in
een grijze “oostblokflat” in de stad. De man werkt als schoonmaker. De woning,
bestaande uit 1 kamer en een “kichenette”, ziet er armetierig uit, de atmosfeer was
ongezond vochtig en muf. Hun dochter woont ver weg, daarom kunnen ze elkaar
niet vaak ontmoeten. Plezier beleven ze aan hun schildpad, die in de kamer
rondscharrelt.
Kascontrole met Emily
Na een maaltijd bij onze andere contactpersoon, Corina, rijden we samen naar
“onze” container om de uit Driebergen ontvangen voedselhulp te inspecteren. Ongeveer de helft van het voedsel is nu
uitgedeeld en alle huisraad rondgebracht. De andere helft zullen Corina en haar man mondjesmaat verdelen tot aan
de zomer, daarna wordt het voedsel op de markt weer voordeliger en kunnen sommigen uit hun moestuintjes
oogsten.
We brengen die middag nog 3 bezoeken, o.a. bij een gehandicapt echtpaar. Hun grootste zorg is hun beider
mobiliteit. We spreken dan ook af, dat we in Nederland zullen proberen een andere scootmobiel voor hen te verkrijgen
met een betere accu, zodat ze beiden nog wat mobiel kunnen blijven. Hopelijk kan die in november mee op transport
naar hen.
Veel indruk maakte het bezoek aan een echtpaar met 2 geestelijk gehandicapte tieners. Behalve de zorg voor hun
oude vader hebben ze hun handen meer dan vol aan hun kinderen. Er is in Roemenië geen opvang voor deze
kinderen, dus ze bepalen het totale leven van de ouders. Gelukkig komt er nu af en toe een speciale
onderwijstherapeut aan huis om de kinderen wat zelfstandigheid te leren, bijv. zelf naar de wc te gaan. We zijn allen
danig van slag van dit bezoek.
Ons laatste bezoek deze dag is bij een vriendelijke, rustige weduwnaar van 50, die bijna blind is, maar met een
zekere blijmoedigheid zijn lot lijkt te ondergaan. Hij helpt zelfs “lotgenoten” met het gebruik van de pc. Zijn knappe
dochter is zijn zonnestraaltje, ze is voor haar studie economie vaak in het buitenland, via Skype hebben ze wel
dagelijks contact.
Donderdag:
Vandaag gaan we naar het dorpje Fiscut.
Vandaag voegt Maria zich bij ons, zij is onze
derde contactpersoon in Roemenië, speciaal voor
Fiscut. Fiscut heeft een postagentschap waar
Maria werkt, verder is er een klein winkeltje en
een bus die 2 maal daags naar en van de stad
Arad rijdt. Verder is er niets, geen verharde
Totale leven gebeurt in 1 ruimte

Wachten op mama

wegen, geen stromend water, wel elektriciteit (gelukkig), een schooltje en 2
kerkjes. Maria’s huis is na de brand van vorig jaar weer enigszins hersteld,
maar áf is het nog niet. We spreken met Maria over de mensen die in dit dorpje
via Veri-Olanda gesponsord worden en bezoeken er vervolgens een aantal,
zoals de blinde oma (van 35 jaar!), die blijmoedig voor haar kleindochter zorgt,
omdat de moeder dat niet wil. Het
pientere meisje ziet haar oma nu als
haar moeder.
Bij een ander adres paste de grote
broer van 16 op de jongeren, omdat
Gaat deze jongen weer naar school?
moeder vanwege een miskraam in het
ziekenhuis was. Hij was dit jaar gestopt met school, hoewel hij zei daar wel
naar toe te willen, maar de buskosten vormden het probleem. We denken
erover na of we hem tijdelijk kunnen helpen, eigenlijk willen we hem wel een
kans geven, maar hoe komen we erachter of hij ook werkelijk naar school
gaat?
Huis en erf, met toilethokje ervoor
We horen van Maria dat sommige families lenen geld van de bank, als ze werk
hebben; zodra ze die inkomsten echter weer kwijt raken, komen ze in de problemen.
Ook bij een volgend huisbezoek vertelt een zoon van 16, dat hij gestopt is met school vanwege de hoge buskosten.
We vinden het erg jammer, want deze jongen leek enthousiast en belovend. Ook hem willen we eigenlijk wel een kans
geven, pakt hij die niet, dan zal hij ongeschoold werk moeten zien te vinden.
Vrijdag:
Vandaag bezoeken we de school in Sambatin, dit maal zonder tolk, want de
directrice kan goed Engels. De school telt 200 leerlingen, waarvan ca. 25% een
Roma achtergrond hebben. De school maakt een verzorgde en nette indruk,
maar is wel gedateerd. Ontroerend om te zien, hoe het oude schoolmeubilair
uit Driebergen hier nog volop in gebruik is. Leerlingen lijken vriendelijk,
gedisciplineerd en respectvol naar
volwassenen toe. We worden
rondgeleid door alle schoollokalen
en hebben aan klas 0 en 1 de goed
Gevulde rugzakjes uit Driebergen
gevulde rugzakjes uit Driebergen
uitgedeeld en foto's gemaakt. We voelden ons net Sinterklaas, ook in de
kleuterschool waar we met een doos vol gebreide truitjes aankwamen en
direct een verkleedpartij begon.
’s Middags brengen we - samen met onze tolk Emily - nog een
huisbezoek bij een groot gezin waar net een baby geboren is. De baby
wordt door iedereen met veel warmte omgeven. Deze familie woont in
Allen in nieuwe truitjes, m.u.v. onze
een verzorgd huis en zij maken een blijmoedige indruk, alle kinderen
nieuwe voorzitter Ad de Jong
gaan naar school, volgen een opleiding of werken. Wat een enorm
verschil met het dorp wat we gisteren bezochten, een wereld van verschil en toch maar ca. 40 kilometer…..
Aan het eind van deze middag nemen we afscheid van Emily, we beloven haar dat we in november terugkomen.
Zaterdag:
’s Morgens naar Corina en haar man Celi voor koffie en afscheid.
Ook even aan hen gevraagd óf en hoe we de jongens van 16 uit de dorpje
Fiscut kunnen helpen/stimuleren om weer naar school te gaan. Zij adviseren
deze jongens eerst maar voor enkele maanden te steunen en steeds te
checken of ze inderdaad naar school gaan. Onze contactpersoon Maria uit
Fiscut kan daar mogelijk een rol bij spelen. Na een hartelijk afscheid brengen
we nog een bezoek bij de jongeman (de helft van “de tweeling”) die aan de
vlinderziekte (Epidermolysis Bullosa) lijdt. Zijn ziekte is zo ernstig, dat hij
nergens aanraking verdraagt. Hij wordt gesponsord door een Driebergse
apotheker met bijzonder verbandmateriaal. De broer van de tweeling is vorig
Samen met onze contactpersonen
jaar al overleden, deze levenswijze en artistieke jongeman heeft ook nog
Corina & Celi
maar een korte horizon. Zijn ouders zorgen liefdevol en opofferend voor hem.
Ze vroegen, of we aan een smalle elektrische rolstoel konden komen, de huidige is te breed voor binnen. We gaan ons
best doen om deze wens te vervullen.
Onze reis zit erop, later die middag vertrekken we weer terug naar Nederland en waarderen we deze welvaartsstaat
weer des te meer.
Christine Rietveld
AFSCHEID MARTINE WILDEMAN - COÖRDINATOR SPONSORPROJECT
Op woensdag 2 maart jl. nam ik afscheid van mijn bestuurlijke functies.
Zoals een bekende zanger al eens zong "afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat jullie niet".

De stichting bestaat nu bijna 20 jaar. Al voordat Veri-Olanda officieel opgericht werd, was ik betrokken bij de
werkzaamheden via mijn vader Martien Wildeman.
Mijn eerste ervaring met Roemenië was, toen ik met mijn vader in een weekendje heen en weer reed om een
verwarming naar een kindertehuis te brengen. Toen we na dit bliksembezoek weer terugkwamen, was ik officieel
besmet met het Roemenië-virus zoals we dat altijd noemen.
We hebben in het begin een koor vanuit Roemenië naar hier gehaald. Een week lang verbleven ze bij allerlei gezinnen
in Driebergen en namen we ze op sleeptouw. Van optredens naar dagjes uit en een cd opname.
Ik ging regelmatig mee met een transport. In het begin transporteerden we alles zelf met busjes met aanhangers.
Later gingen we zelf met de auto, terwijl de volle vrachtwagen al onderweg was. Twee dagen waren we dan
onderweg. Het was een hele belevenis altijd.
In 1999 ging ik voor het eerst alleen naar Roemenië met de trein. Ik had het doel om op
vrijwillige basis ergens te gaan werken in mijn vakanties.
Ik kwam bij een ziekenhuis terecht en werkte drie weken op de afdeling van in de steek
gelaten baby's. Er lagen er ongeveer 20 die keer. Als de baby's niet binnen een paar
maanden door de ouders werden opgehaald, werden ze in het kindertehuis geplaatst. De
keren daarna ging ik dan ook in het kindertehuis werken. Het was flink aanpoten voor de
leidsters. Meestal twee dames op 16/20 baby's. Dat was in de ochtend alle kinderen onder
de kraan wassen, ze voeden en katoenen luiers aantrekken. Voor veel aandacht voor de
kinderen was helaas geen tijd.
Meestal verbleef ik bij Celi en Corina in huis gedurende die weken. Ze namen me liefdevol
onder hun hoede en namen me overal mee naar toe.
Ik heb in de loop der jaren heel wat acties in Nederland en Roemenië bijgewoond:
voedselacties, kledingbeurzen, vrijwilligersavonden, sponsorproject, transporten helpen
in- en uitladen, kleding uitzoeken, gezinnen bezoeken in Roemenië, school Fiscut bezocht,
Martine en het Roemeniëschoenendoosacties, straatkinderen voeding brengen, tehuis voor kinderen met een
virus
handicap bezocht, tehuis voor ouderen in Ineu bezocht, actie bij mijn eigen kinderen op
school op touw gezet. En nog veel meer. Kortom een heleboel mooie herinneringen die ik in mijn hart bewaar.
Gelukkig is Nicky Jelier bereid gevonden, mijn werk over te nemen en de sponsors zullen de eerstvolgende verslagen
dan ook via haar krijgen. Ik wens haar veel succes en plezier met deze taak.
Martine Wildeman
TERUGBLIK VOEDSELACTIE 2015 EN VOORUITKIJKEN NAAR VOEDSELACTIE 2016
De voedselinzamelingsactie in de Driebergse supermarkten ligt alweer maanden
achter ons. In de Nieuwsbode heeft u kunnen lezen dat er eind november ruim
5600 kilo voedsel getransporteerd kon worden. Het resultaat mocht er ook dit
jaar weer zijn, ondanks aanvankelijke twijfels van de coödinator Gerard van der
Boom. Er waren in diezelfde tijd immers zo veel acties en zo veel hulpvragen.
Vorige maand hebben we een kijkje genomen in de container in Roemenië, waar
alle goederen vanuit de vrachtwagen zijn overgeladen. De helft van de
levensmiddelen was inmiddels
uitgedeeld. De andere helft wordt
mondjesmaat gedurende de winter en
het voorjaar uitgedeeld door onze
Ook deze dames doen enthousiast
contactpersoon ter plekke.
mee
Zij waren erg verheugd te horen, dat
er ook in het najaar van 2016 weer
een voedselinzamelingsactie gehouden zal worden. Als datum daarvoor
hebben we vrijdag 18 en zaterdag 19 november gepland. De vrijwilligers van
2015 zullen later dit jaar weer benaderd worden met de vraag of ze weer
willen meehelpen in de winkels.
Nee, niet voor u, maar voor
Wilt dit jaar voor het eerst ook meehelpen, wilt u zich dan svp aanmelden via
Veri-Olanda!
onze website of via info@veriolanda.nl . We nemen dan contact met u op!
INZAMELING KLEDING, BED- EN LINNENGOED, E.D.
Ook dit jaar willen we het voedseltransport weer kunnen aanvullen met kleding, bed- en linnengoed.
We hebben besloten dit jaar geen meubels meer te transporteren, tenzij daar uitdrukkelijk vraag naar is vanuit
Roemenië.
De inzameling zal gedurende het hele jaar plaatsvinden en niet meer tijdens het voedselinzamelingsweekend.
Nogmaals willen u met klem verzoeken, alleen schone en draagbare kleding in te leveren. Wilt u de goederen svp
goed verpakken en erop schrijven wat het betreft, bijv. heren, dames, kinderen (event. met globale maat)?
Na een telefoontje kunt u de kleding brengen naar Ries Jelier (0343-516510) of naar Christine Rietveld (0343520408). Ook kunt u ons via onze website onder “contact” bereiken, of per info@veriolanda.nl. We nemen dan zo snel
mogelijk contact met u op.

STATIEGELDACTIE
Ook de afgelopen tijd mocht Veri-Olanda weer enkele weken meedoen
met de statiegeldacties bij Albert Heijn aan het Binnenhof.
Klanten kunnen ervoor kiezen, hun statiegeldbonnen in de daarvoor
bestemde zuil te doen. Velen van u hebben dat gedaan en we zijn erg
blij met de opbrengst en blij met de medewerking van Albert Heijn!
We zullen de opbrengst ter aanvulling van de kosten voor het jaarlijkse
voedseltransport gebruiken.
We hopen dat de hiernaast afgebeelde vrachtwagen dan ook weer in
november 2016 goed gevuld op pad kan gaan!
FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015
Om u een globaal inzicht te geven van het financieel reilen en zeilen van
Veri-Olanda hierbij een beknopt financieel overzicht beginnende met
onze kernactiviteiten.

Vele handen maakten licht werk!

Sponsoring
In 2015 hebben 25 mensen/gezinnen 22 personen of families ondersteund. Ook is in een aantal gevallen een (extra)
financiële bijdrage verstrekt. De sponsoren hebben gezamenlijk ruim € 8.600 gegeven. Aan de gezinnen in Roemenië
is in totaal bijna hetzelfde bedrag uitgekeerd. Om het project te kunnen uitvoeren en om onze mensen in Roemenië
hun werk te kunnen laten doen, kostte dit ongeveer € 430.
Organisatie voedselactie en transport
Boodschappenlijstjes, posters en alle zaken die met de organisatie te maken hadden, kostten
€ 465. Het transport van al het verzamelde voedsel, kleding en huisraad, die gedurende het
jaar is verzameld en opgeslagen in onze magazijnen aan de Arnhemse bovenweg en
Gooijerdijk, heeft ongeveer € 3.750 gekost. Ook hebben wij een aantal malen vervoer
moeten inhuren om binnen de regio goederen op te halen. Daarnaast zijn er extra kleine
transporten geregeld naar Roemenië voor het bezorgen van medische artikelen
(verbandmiddelen).
Bezoeken aan Roemenië
In verband met persoonlijke omstandigheden zijn wij dit jaar slechts 1x in juni met een
bestuursdelegatie naar Roemenië geweest. De vliegreis, autohuur, verblijf aldaar en de reis
naar het vliegveld heeft ca € 770 gekost.
Elke gift is welkom!

Publiciteit
De Nieuwsbrief is in 2015 2x verschenen en we hebben regelmatig onze website vernieuwd.
De kosten hiervoor bedroegen bijna € 840.

Organisatie Veri-Olanda
Ook was er geld nodig voor de verzekeringen, het hebben van bankrekeningen en dergelijke. Dit kostte € 400.
Inkomsten
Tegenover alle uitgaven stonden gelukkig ook inkomsten. Zo hebben wij gedurende het jaar in totaal circa € 9.000
mogen ontvangen. We zien een verdere verschuiving van periodieke naar eenmalige giften. De introductie van de
automatische incasso is wederom succesvol gebleken. Ook de statiegeldzuil bij de supermarkt aan het Binnenhof te
Driebergen (waarbij wij 2x doneerdoel zijn geweest) en de jaarlijkse collecte in de Driebergse kerken hebben een
aanzienlijk bedrag opgeleverd.
Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik u graag naar onze website, waarop binnenkort de uitgebreide cijfers te
vinden zijn.
Ries Jelier - penningmeester
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, Coördinator Voedselactie, tel. 0343-515695;
Ries Jelier, Penningmeester, tel. 0343-516510;
Ad de Jong, Voorzitter, tel. 0343-518457
Christine Rietveld, Secretaris, tel. 0343-520408;

