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DECEMBER 2018 - LAATSTE NIEUWSBRIEF:
VOEDSELINZAMELINGSACTIE en BEËINDIGING STICHTING VERI-OLANDA
LAATSTE VOEDSELINZAMELINGSACTIE: DRIEBERGEN TOONDE WEER HAAR SOCIALE GEZICHT
stond er in de krant te lezen na de jaarlijkse voedselinzamelingsactie in de supermarkten.
Zonder de enthousiaste en energieke medewerking van veel vrijwilligers zou er immers geen enkel product
op transport gegaan zijn. En zonder de welwillendheid en ruimhartigheid van het winkelend publiek hadden
ze in Roemenië geen enkel product in ontvangst kunnen nemen!
Na telling en weging kon een eindresultaat van 5350 kilo aan levensmiddelen genoteerd worden, zelfs weer
450 kilo meer dan in 2017! Bovendien zijn ook de collectebussen zeker niet vergeten, daarin werd ruim 400
euro gedoneerd voor de transportkosten.
Aangevuld met kleding en huisraad zijn de levensmiddelen direct die zaterdagavond met de vrachtwagen
richting Roemenië vertrokken. Ook veel pakjes voor de gesponsorde gezinnen gingen mee op transport.
Het bestuur van Veri-Olanda heeft de pakketjes inmiddels bij de gezinnen gebracht, waarvan de gevers al
verslag en foto/foto’s hebben ontvangen.
De levensmiddelen uit Driebergen zijn in Roemenië opgeslagen in een zeecontainer van Veri-Olanda en
zullen mondjesmaat verdeeld worden tijdens de komende winter.
Helaas blijkt nu, dat dit na vele jaren de laatste voedselinzamelingsactie van Veri-Olanda is geweest (zie
hieronder).
Veel dank aan de vrijwilligers en het winkelend publiek van Driebergen! Zonder u allen was dit echt niet
mogelijk geweest!

EINDE VAN VERI-OLANDA
Met het bestuur van Veri-Olanda zijn we teruggekeerd uit Arad in Roemenië. Tot onze spijt moeten we
constateren dat dit een van onze laatste reizen geweest is.
Herhaaldelijk hebben wij oproepen gedaan en mensen persoonlijk aangesproken om het bestuur te komen
versterken, maar zonder resultaat. Momenteel bestaat het bestuur uit 2 personen, plus een tijdelijke
penningmeester, waar het eigenlijk 5 bestuursleden moeten zijn. De voorzitter is verhuisd naar Cothen en
de secretaris heeft aangegeven in de loop van 2019 te willen stoppen. Ook is het steeds moeilijker om
vrijwilligers te vinden voor de voedselactie, bovendien heeft de coördinator distributie in de hal aangegeven
dat hij definitief wil stoppen.
In Roemenië vertelde onze contactpersoon Emilia bovendien, dat ze haar werkzaamheden voor het
sponsorproject vanwege haar leeftijd en tere gezondheid wil neerleggen.

Natuurlijk hebben we met het bestuur al langere tijd nagedacht over de toekomst van Veri-Olanda.
In de week voorafgaand aan en tijdens onze reis hebben we met pijn in het hart het volgende moeten
besluiten:
1. Op 1 januari 2019 stopt Veri-Olanda met de actieve werkzaamheden.
Dit is dan ook de laatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt.
Er zal in november 2019 dus ook geen voedsel- en kledinginzameling meer gehouden worden
2. Het sponsorproject stopt per 30 juni 2019 (om de gezinnen de komende winter niet in de kou te
laten staan). Wie een gezin/persoon sponsort, is al geïnformeerd dat hun sponsoring op 1 januari
a.s. kan stoppen.
Wij zijn in staat om de gesponsorde gezinnen in Arad en omgeving tot en met 30 juni 2019 met
dezelfde bedragen uit reserves te blijven ondersteunen.
3. Wij hebben de gezinnen in Arad en omgeving tijdens onze reis persoonlijk op de hoogte gesteld
van dit besluit.
4. Ook wie Veri-Olanda op andere wijze ondersteunt met regelmatige donaties is geïnformeerd, dat
deze per 1 januari 2019 stopgezet kunnen worden; ook automatische incasso’s zullen per 1
januari 2019 worden stopgezet.
5. Uiteraard staat het een ieder vrij, zijn financiële ondersteuning nog enige tijd voort te zetten, tot
uiterlijk 30 juni 2019.
We zijn tot de conclusie gekomen, dat er - na ruim 20 jaar van hulpverlening - ook diverse redenen zijn die
positief stemmen en die willen we ook graag met u delen.
De economische vooruitgang wordt ook in Roemenië langzaam maar zeker zichtbaar. Dat is ook merkbaar
bij de gesponsorde gezinnen. Men heeft bijvoorbeeld werk gevonden, waardoor de levensstandaard beter
wordt en gezondheidszorg wat toegankelijker. We zien wat verbeteringen aan hun huizen. Kinderen worden
groter en vinden werk in Roemenië zelf of in het buitenland.
Na afwikkeling van de financiën hebben wij nog enige reserves over. Die reserves zullen we besteden aan
een tweetal projecten, te weten:
1. Een project voor kinderen en hun ouders in hun persoonlijke ontwikkeling, om uiteindelijk te
komen tot betere schoolprestaties voor mensen in Fiscut en omgeving.
2. Het creëren van een multi sportveld bij de school in Sambatin, die wij al langer ondersteunen.
Van deze accommodatie kan het hele dorp mee profiteren.
Over beide projecten hebben wij tijdens deze reis concreet gesproken over de realisatie ervan.
De mededeling van het stopzetten van de sponsoring is tijdens onze reis bij iedereen met respect, maar ook
met enige weemoed ontvangen. Er is veel dankbaarheid uitgesproken over de hulp van de afgelopen jaren.
Zonder uw trouwe steun zou dit mooie werk echt niet mogelijk geweest zijn, daarvoor onze oprechte dank.
Veri-Olanda zal blijven bestaan totdat de gelden aan de projecten zijn overgedragen.
Indien u over het bovenstaande vragen heeft, kunt u zich per mail richten tot de
voorzitter: Ad.dejong@ziggo.nl
Het bestuur van Veri-Olanda wenst u fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling,
met een hartelijke groet,
Ad de Jong, Voorzitter, tel. 0343-518457;
Christine Rietveld, Secretaris, tel. 0343-520408;
Johan Rietveld, tijdelijke Penningmeester, tel. 0343-520408

