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SEPTEMBER 2017 – MET O.A. DE VOLGENDE VOEDSELINZAMELINGSACTIE IN DE SUPERMARKTEN;
INZAMELING KLEDING; ONS LAATSTE REISVERSLAG, NOG STEEDS: VACATURE COÖRDINATOR
VOEDSELACTIE!
Wij streven ernaar, u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief te sturen om u op de hoogte te houden van onze
activiteiten. Ook de website www.veriolanda.nl houden we actueel.
U krijgt deze nieuwsbrief op papier of digitaal, net zoals u dat wenst. Krijgt u hem nu op papier en wilt u hem in de
toekomst liever digitaal ontvangen, geeft u dat dan svp aan ons door via info@veriolanda.nl
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, ook dan kunt u dat doorgeven via info@veriolanda.nl

ONZE JAARLIJKSE VOEDSELINZAMELINGSACTIE IN DE SUPERMARKTEN: 24 EN 25 NOVEMBER A.S.
DOET U WEER MEE?
We zijn weer gestart met de voorbereidingen voor de jaarlijkse
voedselinzamelingsactie in de supermarkten. We doen dit nu al voor de 20e
keer! Onze stichting bestaat dit jaar namelijk 20 jaar! Daardoor is het een
bekend fenomeen in de Driebergse supermarkten en hoeven we niet meer
veel uit te leggen aan het winkelend publiek en aan de meewerkende
supermarkten.
We zijn nog in gesprek met een locatie in Driebergen die we dat weekend
mogen gebruiken om de ingezamelde levensmiddelen op te slaan, uit te
sorteren en ze in de vrachtwagen te laden. De oude garage van Van der
Mispel namelijk die we vorig jaar mochten gebruiken, is dit jaar niet meer
beschikbaar.
Een zorgpunt is dat er zich tot op heden nog niemand heeft aangeboden om
de voedselactie te coördineren. Graag zouden we in contact komen met iemand die het werk van onze vorige
coördinator, Gerard van der Boom, wil overnemen. Wat deze vacature verder inhoudt, leest u verderop in deze
nieuwsbrief.
Mochten we voor deze keer nog geen coördinator hebben gevonden, zullen wijzelf extra taken op ons nemen, want de
inzamelingsactie van levensmiddelen moet hoe dan ook door kunnen gaan.
Voor het weekend van de voedselactie hebben wij ook altijd veel vrijwilligers in de supermarkten nodig; zeker als wij
de tijdblokken niet te lang willen maken. Gelukkig – en wij zijn hier heel blij mee - hebben wij veel actieve mensen ter
beschikking die wij kunnen benaderen om in de winkels te staan. Soms is iemand echter op een van de dagen
verhinderd, daarom vinden wij het altijd fijn, als wij nog extra mensen aan ons vrijwilligersbestand kunnen
toevoegen. Voelt u ervoor om Veri-Olanda in het weekend van 24 en 25 november 2-3 uur in de supermarkt te
helpen? U zult altijd worden ingedeeld samen met nog een andere vrijwilliger. Wij zijn blij met elke extra paar
handen!
Opgave graag door een mailtje naar info@veriolanda.nl
VERSLAG VAN NICKY’S REIS NAAR ROEMENIË (APRIL 2017)
Impressie van mijn1e dag in Roemenië

Teamwork samen met Emilia en Ad

Na een goede vlucht en een redelijke nacht startte mijn eerste dag in
Roemenië met een zeer welkome kop koffie. Door Christine en Ad
werd ik alvast een klein beetje voorbereid op de indrukken die me te
wachten stonden.
Na een jaar gemaild te hebben met onze contactpersoon Emilia, zag
ik haar voor het eerst in levende lijve. Ik werd letterlijk in de armen
gesloten en verwend met bijna zelfgebakken kokosgebak. Mijn
bewondering voor haar is nu nog groter omdat een dame van haar
leeftijd zich in het Engels en via de mail weet uit te drukken en zich
zo inzet voor de mensen om haar heen die het het hardste nodig
hebben.
Alle bezoeken die we vandaag gebracht hebben, hebben een diepe
indruk op me achtergelaten. De hulp en financiële ondersteuning
komt op de goede plek. Het leuke is dat we vandaag de eerste

overeenkomst voor een microkrediet ondertekend hebben. Hiermee hopen we iemand op weg geholpen te hebben
met het starten van een bedrijfje in patisserie producten. En ik moet zeggen: ze bakt er wat van!
Uitgeput van alle indrukken zeg ik voor nu welterusten!
Impressie van mijn 2e dag in Roemenië
Vandaag eindelijk de voorspelde regen en gelijk goed ook! Dit maakt
Roemenië wel direct een stuk somberder.
Vanmorgen gingen we eerst naar de school in Sambatin, waar het hoofd
van de school ons onthaalde met heerlijke koffie in oerhollandse kop en
schotels uit grootmoederstijd. Vanuit mijn beroep erg leuk om op een
school rond te kijken die zo verschillend is van Nederlandse basisscholen.
Helaas, de kinderen hadden paasvakantie, maar ik heb afgesproken dat ik
nog eens terug kom als de kinderen er wel zijn!
Wat me van de bezoeken aan de gezinnen vandaag het meest is
bijgebleven, is dat, hoewel de inkomens enorm kunnen verschillen, de
mensen hier allemaal erg gastvrij zijn. De huizen zien er op hun paasbest
uit en de mensen spreken hun dankbaarheid uit voor wat ze wél hebben en
klagen niet over wat ze missen. Ik heb daar groot respect voor.

Deze gehandicapte broer en zus sloot ik gelijk in
mijn hart

Impressie van mijn 3e dag in Roemenië
Vandaag bezochten we Fiscut, dit was met niets te vergelijken: modderige
wegen, enorme kuilen in de weg, loslopende paarden en honden en plots
overstekende koeien. De huizen waren hutjes, meer kan ik er echt niet van
maken.
Eén open ruimte van ongeveer 15 m2, hier leven vader, moeder en vijf
kinderen. Hier wordt geslapen, gekookt, gespeeld. Dit alles met de
houtkachel vol aan en geen raam dat open kan. Toch worden we overal
met lachende gezichten en extreme dankbaarheid ontvangen. Ik vond het
heel bijzonder dit meegemaakt te hebben, vanavond schrijven we de
laatste verslagen, halen de modder van de auto en van onze schoenen en
morgen vliegen we weer in het roze vliegtuig van Wizz-Air terug naar ons
goed geïsoleerde, goed geventileerde en geschilderde huis.
Uw cadeau wordt persoonlijk overhandigd,
Heel cliché: dit was een reis die ik nooit meer ga vergeten!
maar direct uitpakken vinden zij niet beleefd
Nicky Jelier
GIFTEN T.G.V. 40-JARIG HUWELIJK, COLLECTES KERKEN EN STATIEGELDACTIE AH BINNENHOF!
Blij verrast mochten wij een mooie gift ontvangen ter gelegenheid van een 40-jarig huwelijksjubileum. In plaats van
cadeaus had het echtpaar uit Driebergen een bijdrage voor onze stichting voorgesteld. Wij zijn erg blij met dit
initiatief en dankbaar voor het mooie einddtotaal.
Ook hebben de Driebergen PKN-kerken begin september een collecte gehouden voor Veri-Olanda. Heel fijn dat ook de
kerken jaarlijks aan ons denken en onze stichting een warm hart toedragen!
Albert Heijn op het Binnenhof in Driebergen stelde ons in de gelegenheid om Veri-Olanda een aantal weken als goed
doel bij hun statiegeldzuil te vermelden. Bedankt voor uw statiegeldbonnetjes!
Alle deze giften zijn hard nodig om ons werk verder mogelijk te maken, zie bijv. het microkrediet hieronder.
MICROKREDIET VOOR ADRIANA!
Op onze laatste reis hebben wij een microkrediet verleend aan een vrouw met de naam
Adriana.
We hadden haar al eerder ontmoet en haar capaciteiten op het gebied van de patisserie
bewonderd. Ze is moeder van 2 schoolgaande dochters en omdat haar man weinig
verdient, werkt Adriana dubbel zo hard om de eindjes aan elkaar te knopen.
Het microkrediet stelt haar in de gelegenheid om, naast haar werk in de fabriek, haar
eigen bedrijfje te starten. Zij is een enthousiaste maar bescheiden vrouw die hard werkt.
Om de dag gaat ze op de fiets naar haar werk, waar ze 16 uur achtereen in een fabriek
werkt waar patisserie wordt gemaakt. Op de dag dat ze thuis is, maakt ze zelf patisserie
artikelen (zoals bijv. marsepeinen roosjes) en bakt in opdracht voor verjaardagen. Met
het microkrediet kon zij investeren in een fornuis met een elektrische oven, een
professionele keukenmachine en een roestvrijstalen aanrecht, zodat haar zware werk in
de fabriek wellicht ooit afgebouwd kan worden. Ze heeft vijf jaar de tijd, het
microkrediet af te lossen.
De eerste termijnen heeft
Adriana nu al terugbetaald

INZAMELING KLEDING, BED- EN LINNENGOED, GORDIJNEN EN HUISRAAD TOT 15 NOVEMBER
Samen met het voedseltransport gaat er ook weer veel gebruikte kleding e.d. mee naar Roemenië. Gedurende het
jaar zijn er al veel zakken en dozen kleding en andere goederen gebracht naar Thea Jelier of naar Christine Rietveld.
Wij hebben deze waar nodig al gesorteerd, in dozen verpakt en naar onze opslaglocatie gebracht.
Mocht u nog goede en schone kleding over hebben, willen wij die ook dit maal weer graag op transport meenemen.
Wilt u de goederen svp goed verpakken en erop schrijven wat er globaal in zit?
Na een telefoontje naar Thea Jelier (0343-516510) of naar Christine Rietveld (0343-520408) kunt u de dozen/zakken
dan bij ons langs brengen. Ook een mailtje naar info@veriolanda volstaat, u krijgt dan snel een reactie.
Sluitingstermijn voor het inleveren is 15 november 2017. Alvast hartelijk dank!
WIE WIL ONZE NIEUWE COÖRDINATOR VOEDSELACTIE WORDEN?
Voor de komende jaren zoeken we nog naar iemand die de jaarlijkse voedselactie in de
supermarkten wil coördineren.
De werkzaamheden vinden grotendeels in oktober en november plaats, gedurende de
overige maanden zijn er voor de coördinator niet veel activiteiten.
Wat doet een Coördinator Voedselactie?
1. Voorbereidende gesprekken/afspraken met de 3 deelnemende supermarkten
2. Contacten met onze vrijwilligers: indeling maken voor het weekend van de
voedselinzameling: wie staat waar, wanneer
3. Vrijwilliggers bezoeken tijdens de 2 dagen van de actie (eind november);
4. Vrijwilligers bedanken en evaluatie met de supermarkten
Wilt u meer informatie over deze functie of denkt u gelijk dat deze pet u past, wilt u dan svp contact opnemen met de
voorzitter? Ad de Jong, ad.dejong@ziggo.nl of tel. 06-51358063.
IN GESPREK MET ONZE CONTACTPERSOON IN ROEMENIË: EMILIA JOLDES
1.Wie bent u?
Mijn naam is Emilia Joldes en ik ben nu 71 jaar oud. Ik voel me zeer vereerd om aan dit
interview mee te mogen werken. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik geïnterviewd
word! Ik hoop dat ik aan de verwachtingen kan beantwoorden.
Ik ben weduwe en sinds het jaar 2000 met pensioen. Ik heb 30 jaar gewerkt als vertaler
Frans bij de spoorwegen op het onderzoeksinstituut voor goederenvervoer. De laatste 5
jaar voor mijn pensionering heb ik gewerkt als medewerker bij de Rekenkamer.
2. Hoe lang bent u al actief voor Veri-Olanda?
Na de Roemeense revolutie van 1991 mocht ik voor het eerst reizen naar nietcommunistische landen en mijn eerste reis was naar ………Nederland! Tijdens deze eerste
reis en op de vele die daarna volgden, kwam ik in contact met veel aardige mensen - een kleine kanttekening: alle
reizen naar Nederland en naar andere Europese landen werden mogelijk gemaakt door uitnodigingen van families en
kerken voor ons christelijke koor Pro Deum uit Arad. Ik ben erg dankbaar dat ik die kansen via het koor heb
gekregen. Rond die tijd werd de organisatie Veri-Olanda opgericht en sinds 2005 ben ik er “in dienst” als
contactpersoon.
3.Wat herinnert u zich van de eerste contacten met Roemenië?
Ik herinner me nog goed aan de eerste contacten in Nederland en aan de keer dat enkelen van hen een bezoek
brachten aan Roemenië. Ik was erg geraakt door hun openhartigheid. Je kon natuurlijk merken aan hun manier van
doen, hun gedrag en levensstijl dat ze gewend waren in een vrij land te leven. Ik heb grote bewondering en
waardering voor de familie Wildeman die Veri-Olanda, samen met enkele anderen, hebben opgericht. In latere jaren
zorgden dokter Hofman en zijn team voor de continuïteit van de stichting en nu heb ik het genoegen met andere
aardige mensen samen te werken. Ook deze mensen zijn bereid te helpen en zich in te zetten voor het welzijn van
anderen.
4. Wat is volgens u het grootste verschil tussen die tijd en nu?
Als ik terugkijk op die eerste jaren na de revolutie en de vergelijking trek naar de huidige tijd kan ik wel zeggen dat
het grote verschil is, dat we nu voor onze eigen mening mogen opkomen, dat we in vrijheid over elk onderwerp
mogen praten. Wat dat betreft hebben we onze Roemeense Vrijheid verworven! Daarvoor is in de afgelopen jaren al
veel werk verzet en dat zal in de komende jaren moeten worden voortgezet!
5.Wat motiveerde/motiveert u om door te gaan?
Zolang ik Gods hulp ervaar en mijn gezondheid het toelaat, wil ik het werk voor Veri-Olanda blijven doen. Ik denk
altijd maar, als jullie het werk in Nederland voor ons doen, is het een voorrecht voor mij, om hier het werk te mogen
doen. Ik probeer het natuurlijk zo goed mogelijk te doen en misschien kan ik zo ook anderen inspireren om goede
werken te doen.

6. Heeft u nog een wens of een aanbeveling voor Veri-Olanda?
Aan het einde van dit interview wil ik graag mijn wens voor Veri-Olanda met u delen: of het nu het huidige team
betreft of een eventueel volgende team:
Lieve mensen, vergeet ons alsjeblieft niet! Ons team hier, mijn nichtje Corina en ik zijn veel dank verschuldigd aan
God en ook aan u voor dit werk, we waarderen uw compassie en geduld in hoge mate. Moge God’s genade u leiden en
moge Hij Vrede brengen in uw hart en in uw gezinnen.
Met een warme groet,
Was getekend: Emilia
SPONSORPROJECT - NIEUWS VAN NICKY
Iets meer dan een jaar geleden zijn wij in Roemenië begonnen met het vragen naar de
inkomsten van onze sponsorgezinnen. Dit om meer inzicht te krijgen in de verschillen
en behoeftes. Wij verbazen ons met hoe weinig geld sommige mensen rond weten te
komen!
In Roemenië zijn een aantal financiële zaken goed geregeld. Bijvoorbeeld de vergoeding
die een (werkende) moeder krijgt de eerste 2 jaar na de bevalling. Maar de
mogelijkheden en steun voor kinderen met een beperking zijn dan weer zeer mager.
Tijdens onze vergaderingen proberen wij objectief te kijken of de hulp voor een gezin
nog voldoende is, of dat wij denken dat een gezin nu zelfstandig verder kan. Natuurlijk
delen wij onze ideeën met de Nederlandse sponsor. Mocht u vragen hebben over uw
gezin, of ideeën hebben, dan kunt u altijd uw vraag mailen.
Met vriendelijke groet,
Nicky Jelier - Sponsorcontact Veri-Olanda
DE PENNINGMEESTER VERTELT
Ook nu weer moet ik u vertellen dat het aantal donateurs dat periodiek een gift aan ons geeft, terugloopt. Informatie
bij andere “Goede Doelen” leert dat dit de laatste jaren een trend is. Daardoor zijn wij afhankelijk geworden van
eenmalige giften en acties van mensen, organisaties en bedrijven die ons werk in Roemenië willen blijven
ondersteunen.
Ook ons sponsorproject is nog steeds een belangrijke basis om een aantal gezinnen een financiële bodem te geven.
Daarnaast is ook het voedsel belangrijk dat wij met onze jaarlijkse actie bij de Driebergse supermarkten inzamelen.
Verder transporteren we nog steeds kleding en andere zaken die wij in een jaar tijd vergaren, sorteren en uitzoeken
naar Roemenië, zo zorgen we ervoor dat de mensen in de streek waar wij opereren een meer menswaardig leven
hebben.
Geld blijft echter wel nodig. Dankzij onze reserves kunnen wij blijven doorgaan. Ook nu gaat er meer uit het potje,
dan dat er in komt. Om ervoor te zorgen dat wij voor het komende transport en bezoek aan de projecten eind
november voldoende “in de knip” hebben, doen wij een beroep op u.
Zoals u weet maken wij, sinds vorig jaar, gebruik van de automatische incasso. U kunt ons op 2 manieren helpen.
Wij kennen zowel de eenmalige machtiging als 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. Hiervoor zijn de
‘S€PA machtigingen’ ontwikkeld.
Beide formulieren (dus voor een eenmalige of een doorlopende machtiging) treft u hierbij 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 langs brengen bij de penningmeester op
het volgende adres:
Stichting Veri-Olanda,
De Marter 15,
3972TJ 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
Het bestuur van Veri-Olanda, hoopt u weer voldoende geïnformeerd te hebben en groet u hartelijk,
Nicky Jelier, Coördinator Sponsorproject, tel. 0343-511040;
Ries Jelier, Penningmeester, tel. 0343-516510;
Ad de Jong, Voorzitter, tel. 0343-518457;
Christine Rietveld, Secretaris, tel. 0343-520408

S€PA

Eenmalige 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

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

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

