www.veriolanda.nl
info@veriolanda.nl
bankrek.: NL81 RABO 0395 2021 08

MAART 2018 - MET O.A. PROCEDURE KLEDINGINZAMELING GAAT VERANDEREN!

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

PRIMA RESULTATEN LAATSTE VOEDSELINZAMELINGSACTIE!

Het lijkt nu misschien alweer oud nieuws, maar we hebben u nog niet via deze nieuwsbrief geïnformeerd over
de opbrengsten van de jaarlijkse voedselinzamelingsactie in de Driebergse supermarkten. Wel is het resultaat
met foto in de Nieuwsbode vermeld en per mail doorgegeven aan alle vrijwilligers die ons dat weekend hebben
geholpen. Uiteindelijk mochten we 4869 kilo voedsel naar Roemenië transporteren. Ja, het was zelfs weer 200
kilo meer dan het jaar ervoor! Ook de collectebussen in de winkels werden niet vergeten, in totaal troffen we
daarin 482,95 euro aan en een automatische incasso, heel welkome bijdragen voor de transportkosten!
DRIEBERGEN: BEDANKT !!!
RIES JELIER LEGT ZIJN BESTUURSTAAK NEER EN OOK NICKY JELIER
Ja, we moeten er echt aan geloven! Onze penningmeester Ries Jelier, had het al een jaar geleden
aangekondigd. Eind 2017 zou hij gaan stoppen met het penningmeesterschap voor Veri-Olanda. We kregen een
jaar de tijd om een opvolger voor hem te zoeken, maar dat is
helaas nog niet gelukt.
Omdat het werk toch blijft doorgaan, heeft Johan Rietveld zich
gelukkig bereid verklaard, tijdelijk deze vacature te vervullen.
Johan is al penningmeester voor verschillende ‘clubs’ in
Driebergen o.a. voor de diaconie en helpt ons dus tijdelijk uit
de brand en daar zijn we hem heel dankbaar voor.
Dat Ries ermee is gestopt, is voor Veri-Olanda een soort
aderlating, want juist Ries weet zoveel van de geschiedenis van
Veri-Olanda, omdat hij er al zo veel jaren bij betrokken was,
eerst als vrijwilliger, later als bestuurslid, maar ook veel ander
werk nam hij voor zijn rekening.
Wij bedanken Ries, ook langs deze weg, hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid voor Veri-Olanda.
Hetzelfde geldt voor Nicky Jelier, die de taak als coördinator Sponsorproject neerlegt. Het was erg fijn dat Nicky
de contacten tussen sponsor en gesponsorde gezin onderhield. Nicky is in 2017 ook 2 keer mee geweest naar
Roemenië en heeft kennis kunnen maken met alle gesponsorde gezinnen. Ook haar gaan we missen in het
bestuur! Gelukkig wil Nicky wel nog blijven helpen bij de jaarlijkse voedselinzamelingsactie.

DONKERE WOLKEN
Dat klinkt wat somber boven een stukje over het bestuur van Veri-Olanda, maar die donkere wolken zijn wel
degelijk aanwezig.
Ruim 20 jaar zetten vele vrijwilligers en bestuursleden zich al in voor Veri, met als doel de kansarmen in Arad
en omgeving een beetje ondersteuning te geven. De bestuursleden zorgen er samen voor, dat de organisatie
“draait”: dat het sponsorgeld bij de juiste mensen en op tijd komt, dat de jaarlijkse voedselactie georganiseerd
wordt en dat de ingezamelde kleding naar Arad wordt getransporteerd. Het bestuur houdt frequent contact met
de organisatoren in Arad en omgeving, bezoekt ieder jaar alle gesponsorden etc.
Dit nu dreigt gevaar te lopen.
Met het afscheid van Ries als penningmeester, het stoppen van Nicky als verantwoordelijke voor het
sponsorproject en het al eerder stoppen van onze voedselcoördinator dreigt het aantal taken voor de nog
overgebleven 2 reguliere bestuursleden te veel te worden. Gelukkig helpt Johan Rietveld ons tijdelijk met het
financiële gedeelte.
Maar alleen de secretaris en de voorzitter zorgen nu nog voor bestuurlijke continuïteit en dat is echt te weinig.
Vandaar mijn dringende oproep voor nieuwe bestuursleden in de volgende functies:

Penningmeester

Sponsorcoördinator

Coördinator voedselactie.
Indien het ons niet lukt om deze functies dit jaar te vervullen, komt er mogelijk een einde aan Veri-Olanda. En
dat wil toch niemand?
Wie helpt ons de donkere wolken te verdrijven?
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:
Ad de Jong, voorzitter. Email: ad.dejong@ziggo.nl of tel. 06-51358063
Christine Rietveld, secretaris. Email: feenriet@gmail.com of tel. 0343-520408
INZAMELING KLEDING GAAT VERANDEREN
Tot nu toe verliep de kledinginzameling voor het grootste deel via Thea Jelier. Bij Thea Jelier op De Marter
werden gedurende het jaar vele zakken en dozen kleding afgeleverd. Thea sorteerde dit netjes uit en verpakte
e.e.a. opnieuw - indien nodig. Dit kostte haar veel werk en tijd en daarom is ze daar nu mee gestopt. We zijn
Thea erg erkentelijk voor al haar werk op dit terrein!
Maar hoe nu verder? Met het bestuur beraden we ons momenteel op een andere procedure.
We willen graag mogelijkheden bespreken voor samenwerking met de Eurowinkel. We zullen u via onze website
(www.veriolanda.nl) laten weten, als we een oplossing voor de kledinginzameling hebben gevonden.
Vanaf 1 november 2018 kunnen er - indien men dit wenst - ook weer goederen op de Van Bijnenlaan worden
ingeleverd. Eind november - vlak vóór het jaarlijkse transport - hopen we een goede afwikkeling met de
Eurowinkel te vinden, zodat er genoeg goede kleding mee kan gaan op transport.
REISVERSLAG VAN ONS LAATSTE BEZOEK IN ROEMENIË
Dit keer op zondag moeten reizen - eigenlijk waren we nog vermoeid van de voedselinzamelingsactie van de
dagen ervoor. “Onze” vrachtwagen met het voedsel, de kleding en huisraad - die zaterdag uit Driebergen is
vertrokken - is nog onderweg. We weten niet precies wanneer deze zal aankomen, maar zeker is dat wij er
eerder zullen zijn.
Maandag:
Redelijk geslapen, bijtijds weer op voor het Roemeense
ontbijt. Vanmorgen hadden we een ontmoeting met
mevrouw Foster, "Principle" van de basisschool en
Kindergarten in Sambatin. Ze was dit keer zonder grote
zorgen, alleen tot onze verbijstering was het nieuwe
schoolgebouw nog steeds niet in gebruik genomen: geen
water en geen verwarming! Een Roemeens geschil met
de bouwer en de gemeente.........echt Roemeense
toestanden dus.
Nicky kreeg dit keer voor het eerst de kans om de school
in bedrijf te zien. We mochten in verschillende klassen
binnen kijken en verbaasden ons over de discipline.
Volgens mevrouw Foster kwam dit mede doordat wij een
andere taal spraken en het dus voor de kinderen
interessant was om hiernaar te luisteren.

Hierna hebben we onze contactpersonen in Arad (Emilia en Corina) bezocht en uitgebreid gesproken over de
huidige situatie in Roemenië. Volgens hen zijn er nog grote zorgen over zowel de economische, als de politieke
situatie. We weten aan het eind van deze dag nog steeds niet zeker wanneer “onze” vrachtwagen
aankomt......hopelijk morgenochtend.
Dinsdag: Deze dag begon met een stralende zon en strakblauwe lucht bij 4 graden onder nul.
“Onze” vrachtwagen arriveerde rond half elf en direct kwamen de helpers - die door onze contactpersoon
Corina waren opgeroepen - om hem uit te laden. De pakketten met een naam erop, werden keurig apart gezet,
zodat we ze direct mee konden nemen in de auto.

Als eerste bezochten we Adriana, onze patissier in spé, die met het door Veri-Olanda verstrekte microkrediet
een inventaris voor haar toekomstig patisserie bedrijfje heeft gekocht. Samen met haar man en broer heeft zij
de aflopende maanden heel hard gewerkt om haar nieuwe keuken in te richten en wij waren blij verrast over
het resultaat. Binnenkort hoopt ze vanuit haar nieuwe keuken patisserie artikelen te maken. Leuk detail is dat
de keukenwanden betegeld waren met tegels die jaren geleden door Veri-Olanda naar Roemenië waren
gebracht.
Daarna hebben we 2 adressen bezocht van mensen die vanuit Driebergen financieel ondersteund worden. Ook
daar mochten we een pakketje afleveren, waar de mensen erg blij mee waren. Tussendoor hebben we kennis
gemaakt met een dame die geheel op eigen initiatief in haar directe omgeving mensen hielp. Zij had beslist het
hart op de juiste plaats!
Aan het eind van deze dag kwamen we in het donker aan bij een grote familie, waarvan de moeder bij ons
bekend is als ‘het notenvrouwtje’. De jongste dochter van 17 fungeerde als volwaardige tolk, haar Engels wordt
elk jaar beter.
Woensdag: Vandaag een bezoek aan het dorpje Fiscut. Het was een zonnige koude dag, maar gelukkig was de
weg dit keer redelijk begaanbaar. We hebben een groot aantal gepersonaliseerde pakketjes afgeleverd en bij
elk gesponsorde gezin een doos met voedingsmiddelen. Tevens hebben wij aan een ieder mondeling uitgelegd,
dat hun sponsoring vanaf 1/1/2018 zal moeten stoppen wegens vertrek van de contactpersoon die het geld
rondbracht en de verslagen schreef (zie hieronder voor uitgebreide info hierover).
Teruggekomen uit
Fiscut brachten we in
de stad Arad een
bezoek aan een
ernstig
zieke jongeman die
via ons
verbandmiddelen
bestelt in Nederland.
Deze zijn namelijk
niet te verkrijgen in
Roemenië. We
krijgen hier een bord
"green bean soup"
en zijn moeder straalt bij de complimenten die wij haar geven.
Tot slot gaan we naar Corina om haar nogmaals te bedanken voor haar hulp bij de bezoeken, voor het beheren
van de container en haar gastvrijheid. Ook deze dag besluiten we weer in ons pension om, onder het genot van
een kopje koffie en thee, de dag te evalueren en verslagen te schrijven.
Morgen vliegen we weer naar huis. Het waren een paar enerverende dagen, maar heel goed om de mensen in
Arad en omgeving weer gesproken en gezien te hebben.

NIEUWS VAN SPONSORPROJECT
Veri-Olanda sponsort met uw giften gezinnen in de stad Arad en in het dorp Sambatin, dat daar enkele
tramhaltes vandaan ligt.
Ook werden er tot nu toe 8 gezinnen gesponsord in het dorpje Fiscut een dorpje 30 kilometer verwijderd van de
stad. Het bestaat deels nog uit onverharde wegen en huisjes, die meer op hutjes lijken zonder water- of
rioolaansluiting. Het dorpje heeft slechte busverbindingen naar de stad voor werk en voortgezet onderwijs.
De 1 op 1 sponsoring is in dit dorp nu niet meer mogelijk door het vertrek van de postbode Maria, die onze
contactpersoon was. Zij is haar dochter naar Londen gevolgd in de hoop op een betere toekomst. Maria heeft
daar werk gevonden en woont er samen met haar dochter.
Door Maria's vertrek hebben wij niemand meer in Fiscut die het geld rondbrengt en de verslagen schrijft. Wij
hebben alle gezinnen tijdens ons bezoek van afgelopen november mondeling daarover geïnformeerd. Tot
31/12/2017 hebben zij hun bijdrage wel nog ontvangen.
Tijdens ons bezoek zijn wij door Corina in contact gebracht
met een pastor die is aangesteld als pastor voor meerdere
dorpen en gehuchten, o.a. voor Fiscut.
Tijdens onze gesprekken adviseerde hij, dat men beter in
algemene projecten kan investeren, dan "gewoon" geld te
geven aan de mensen. Te denken valt aan opvoedcursussen of
schoolmiddelen.
Nu 1 op 1 ondersteuning in Fiscut niet meer mogelijk is,
hebben wij aan de sponsoren van Fiscut gevraagd hoe zij
erover denken om hun bijdragen te bestemmen voor een
project in Fiscut. Sommigen reageerden positief, sommigen
meldden ons liever te willen stoppen met hun bijdragen.
Tijdens ons volgende bezoek zullen wij de mogelijkheden
onderzoeken om een project op te starten. Mocht dit gerealiseerd worden, willen wij de situatie na 2 jaar
evalueren en samen met de sponsoren bepalen, of voortzetting zinvol is. Wij houden u ondertussen ook op de
hoogte via deze nieuwsbrief.
Deze situatie geldt dus uitsluitend voor de gesponsorde gezinnen in Fiscut.
De sponsoring van de overige gezinnen, die in Arad en Sambatin wonen, gaat gewoon op de oude voet verder.
Als mensen zich willen aansluiten bij sponsoring van een project of ideeën hebben, wilt u dan een mailtje
sturen naar de secretaris van Veri-Olanda, mailadres: info@veriolanda.nl
GIFT T.G.V. AFSCHEID WERK EN STATIEGELDACTIE BIJ ALBERT HEIJNS - OOK IN 2018
Zoals onze penningmeester al eerder vertelde, loopt het aantal donateurs dat ons periodiek een gift geeft,
terug. Daarom zijn wij extra blij als er via andere wegen inkomsten in ons potje komen!
We waren zeer verheugd, dat iemand die afscheid nam van zijn werk, in plaats van cadeaus een gift voor VeriOlanda vroeg. Wat een geweldig initiatief, we bedanken hem heel hartelijk voor dit gebaar!
Ook zullen beide Albert Heijns in 2018 weer de mogelijkheid bieden, uw statiegeldbonnetjes aan Veri-Olanda te
doneren. In het voorjaar (week 14-19) bij Albert Heijn op de Hoofdstraat en in het najaar (week 41-44) bij
Albert Heijn op de Hoofdstraat. Zou heel fijn zijn als u meedeed!
WIE WIL 2 MAAL PER JAAR ONGEVEER 12 NIEUWSBRIEVEN BEZORGEN?
Voor de verspreiding van onze papieren nieuwsbrief is Driebergen in 16 wijken verdeeld en elke wijk heeft een
eigen bezorger. Een van onze bezorgers is verhuisd. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe bezorger voor de
wijk Horstlaan-Buntlaan-Welgelegenlaan die 2 keer per jaar ongeveer 12 nieuwsbrieven wil rondbrengen. U
krijgt van tevoren een mail met de verschijningsdatum en u kunt dan doorgeven of u eventueel verhinderd
bent.
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 bezig met de organisatie van de verspreiding van de
nieuwsbrieven.

Het bestuur van Veri-Olanda, hoopt u weer voldoende geïnformeerd te hebben en groet u hartelijk,
Ad de Jong, Voorzitter, tel. 0343-518457;
Christine Rietveld, Secretaris, tel. 0343-520408;
Johan Rietveld, Penningmeester, tel. 0343-520408

