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ZOMER / HERFST 2013 – WEER WERK AAN DE WINKEL!
We hebben niet stilgezeten de laatste tijd, dus we willen u – als sponsor, vrijwilliger, geïnteresseerde – graag
bijpraten door middel van deze nieuwsbrief. Ook leggen we graag de plannen voor de komende periode aan u
voor.
In het afgelopen halfjaar zijn wij druk geweest met het vernieuwen van onze website www.veriolanda.nl. Zoals
u hebt kunnen lezen, hebben wij hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Auke
Terlouw. In de communicatie met u willen wij dit medium meer en meer gaan gebruiken. Alle actuele zaken en
de agenda van komende activiteiten zullen daarop vermeld worden. Graag ontvangen wij uw e-mail adres
daarvoor. Ook daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen, dat wij vorige maand met het bestuur naar Roemenië zijn
geweest om een aantal projecten en mensen te bezoeken. Voor mij - als secretaris van Veri-Olanda -, was het
de eerste kennismaking met het land en de bevolking. Het was indrukwekkend, maar ook emotioneel. Ik heb
een verslag van 12 pagina’s gemaakt, maar geen angst, ik heb het voor u ingekort (zie hieronder).
Ook zijn wij naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn erin geslaagd, om iemand te vinden
die bereid is om o.a. de kar te trekken van de jaarlijkse voedselactie bij de Driebergse supermarkten. Zijn naam
is Gerard van der Boom en hij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Begin oktober gaan we een (kinder)kledingbeurs houden. U kunt er kleding inleveren, maar ook kopen.
Eind november wordt weer de jaarlijkse voedselinzameling in de supermarkten in Driebergen gehouden.
De opbrengst van de kledingbeurs gebruiken we dan graag voor het transporteren van het ingezamelde
voedsel. De niet-verkochte kleding gaat mee naar Roemenië.
Uiteraard hebben we bij deze activiteiten ook weer hulp nodig van onze gewaardeerde vrijwilligers, mogen we
weer op u rekenen?
Over beide activiteiten leest u meer verderop in deze nieuwsbrief.
Als laatste onderwerp leest u een stukje van onze penningmeester Ries Jelier over de financiële zaken.
Met een hartelijke groet namens het bestuur, Christine Rietveld (secretaris).
ALLEREERST:
De Roemenen die onze hulp krijgen, behoren niet tot de Roma-zigeuners die frequent en recentelijk negatief in
het nieuws opduiken! Slechts 5% van de Roemenen behoort tot de Roma-groep en die zijn bovendien niet
allemaal arm!
De Roemenen die wij helpen en bezochten, waren allen vriendelijke, bescheiden, deels hardwerkende mensen
die net als u en ik een normaal en gelukkig leven willen leiden met hun naasten. Wat ons aan hen opviel was,
dat niemand klaagde over zijn situatie, niemand ons om iets extra’s vroeg, tenzij we er nadrukkelijk naar
vroegen.
REISVERSLAG VAN ONZE REIS NAAR ROEMENIË VORIGE MAAND
We gaan op pad naar Arad met een koffer waarin 32 kilo bagage mee mag,
gevuld met verbandspullen en cadeautjes die sommigen van u meegaven
voor hun sponsorgezin. Arad ligt in het oosten van Roemenië, behoorde
vroeger deels tot het Oostenrijks-Hongaarse rijk, sporen daarvan zie je nog,
maar ook veel armoedige oostblok-flatgebouwen.
We ontmoeten Corina, een van onze contactpersonen, een vrouw die zich al
heel lang voor Veri-Olanda inzet en
het hart op de goede plek heeft.
Zij neemt ons mee naar de 2
zeecontainers die Veri-Olanda daar
in de buurt heeft staan, in de ene
wordt het voedsel uit Nederland bewaard in de andere de kleding.
Alles wordt in de loop van het jaar uitgedeeld, wanneer er ergens
nood blijkt te zijn. Corina gaat mee als tolk naar de school waarmee
we een afspraak hebben om te praten over de besteding van het
sponsorgeld dat de tosti-actie van de studenten uit Nijmegen zal
opbrengen.
We hebben ook het 2e-handswinkeltje bezocht, wat echter gesloten

moet worden vanwege een teveel aan Europese regelgeving. Onze
contactpersoon daar, wil er nu een ruimte voor huiswerkbegeleiding in
maken, en wil die kinderen dan ook af en toe een warme maaltijd
kunnen geven of wat kleding. Ze vertelt dat het kinderen betreft, die
eigenlijk niets hebben.
In hun kerk, die we ook bekijken, zien we muziekinstrumenten die
destijds door Aurora geschonken zijn, er wordt veel gebruik van
gemaakt, er is veel muzikaal talent, vertelt onze contactpersoon. Later
maken we kennis met onze andere contactpersoon Emilia, die ons
begeleidt op onze bezoeken aan de sponsorfamilies en voor ons tolkt.
Emilia overhandigt in en rond Arad maandelijks het sponsorgeld aan de
families en schrijft daar regelmatig verslagen van in het engels. Op het
platteland hebben we daar een andere contactpersoon voor (Maria), die dezelfde werkwijze heeft. Maria is
postbode aldaar en komt heel regelmatig bij alle gezinnen, zij spreekt geen engels, maar Emila vertaalt haar
verslagen.
Vanuit het bestuur hebben we onlangs de sponsoren zelf al per mail, telefoon of persoonlijk gedetailleerder over
hun sponsorgezin bericht.
Voor alle anderen nu in het kort wat details over de sponsorgezinnen die we dit keer bezochten.
We brengen de verbandmiddelen bij de gehandicapte, maar zeer intelligente, tweeling. Er blijkt echter, veel
meer van nodig te zijn, eens nadenken hoe we die hoeveelheid kunnen vergroten, zodat hun moeder hun
wonden goed kan behandelen en het leven wat leefbaarder voor hen is. Het zijn middelen, die in Roemenië niet
beschikbaar zijn, “is slechts voor koningen”, had men hen daar verteld.
We komen o.a. bij een bijna blinde weduwnaar en zijn dochter, een briljante studente. Mogelijk kan zij haar
vader later ook financieel ondersteunen.
We komen bij een echtpaar dat samen in een piepkleine eenkamer-flat
woont in een van de “oostblok-flats”. Ze zijn blij en dankbaar dat ze
schoonmaakwerk mogen doen in de trappenhuizen, zolang als het duurt
en kan.
We komen bij een vrouw, die trouwde met een weduwnaar met 10
kinderen. Temidden van alle eenvoud en drukte – ze heeft tijdelijk een
fulltime baan als boekhoudster – straalt deze jonge vrouw vriendelijkheid
en vreugde uit.
In een andere plaats komen we
bij een gezin, waarvan de moeder
in een kindertehuis werkzaam is. Ze hebben onlangs 2 jongetjes als
pleegkinderen aangenomen en met liefde in hun gezin opgenomen. Ze
bouwen zelf een ruimte erbij, er zijn extra meubels gewenst, misschien
kan er iets mee met het transport in november?
Een andere dag bezoeken we een alleenstaande vrouw van 50 jaar, die
met moeite het hoofd boven water kan houden. Ze heeft wat
schoonmaakwerk, maar durft niet te vragen of haar baas ook
ziektenkostenpremie inhoudt, bang om dat baantje kwijt te raken. Ze
heeft alleen koud water, geen douche.
Het is niet vanzelfsprekend om een eigen woning te hebben, dat
merken we als we ergens komen, waar getrouwde kinderen met hun gezinnetje bij de ouders moeten inwonen,
soms hebben ze maar 1 kamer.
Daarna vertrekken we naar “the middle of nowhere”, een gehucht op
het platteland waar we sponsorfamilies bezoeken. Er gaat ’s morgens
vroeg en ’s avonds een bus naar de stad voor de schoolkinderen en de
werkende mensen. De huizen zijn van leem, kunnen de regen daardoor
slecht trotseren, er worden daarom plastic draagzakken tegen het
plafond geplakt. Wel heeft ieder een moestuin, soms wat
kippen/eenden. Geen
waterleiding of riolering of gas,
wel een eigen waterput en een
droge wc in de tuin. Gelukkig is
er wel elektra.
Het is aandoenlijk te zien, dat sommigen hun kinderen “zondags”
gekleed hebben voor onze komst.
Een zorg is wel, om het in de barre winters die hier heersen, warm te
krijgen. Ze sparen nu al voor de houtvoorraad.
Toch lijken de mensen tevreden, ijverig, deels zelfs optimistisch en
daarvan kunnen wij soms nog iets leren!

WE GAAN OOK DIGITAAL!! GAAT U MEE ??
Enkele keren per jaar valt deze papieren nieuwsbrief bij u op de mat.
Wij willen u echter ook graag tussendoor op de hoogte kunnen stellen van nieuwe activiteiten en ander nieuws
over Veri-Olanda, zodat de informatie aan u nog actueler is.
Daartoe zouden wij graag uw e-mail adres willen ontvangen.
Wilt u dat svp aan ons doorgeven?
Dat kan op 2 manieren:
Door een mailtje te sturen naar: info@veriolanda.nl
of
door op onze website: www.veriolanda.nl onder het kopje “Contact” uw e-mail adres aan ons door te geven.
Wij hebben namelijk nog niet alle e-mail adressen van onze sponsoren, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden.
Misschien dat we in de toekomst ook de nieuwsbrieven digitaal gaan aanbieden, zodat we druk- en portokosten
kunnen beperken.
Uiteraard hebben we er ook begrip voor, dat sommigen onder u er de voorkeur aan geven, de papieren versie
te blijven ontvangen.
Kijkt u wel eens op onze website www.veriolanda.nl ?

VRIJDAG 11 EN ZATERDAG 12 OKTOBER :
NAJAARSKLEDINGBEURS VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
Wilt u kleding kwijt of wilt u iets kopen? U bent bij ons aan het goede adres!
Bovendien steunt u onze stichting hiermee! De opbrengst komt namelijk geheel ten goede aan de
transportkosten voor onze jaarlijkse voedselactie in november.
Niet-verkochte kleding nemen wij mee op het transport naar Roemenië.
Kinderen groeien gauw uit hun kleding en hebben het volgende seizoen alweer allerlei grotere kleding nodig.
Voor bepaald speelgoed worden ze te groot, of ze hebben erg veel en spelen niet meer met alles.
Volwassenen raken soms op hun kleding uitgekeken, of iets past niet meer, of willen wel weer eens iets anders,
ondanks het feit dat de kleding nog goed is.
Graag ontvangen wij daarom uw goed draagbare, nette, schone kleding (en klein, compleet speelgoed) op
vrijdag 11 oktober tussen 19 en 20 uur in zalencentrum De Enk bij de Immanuelkerk, Engweg 32.
Het zou ons erg helpen, als u de kleding in dozen of zakken aanlevert met daarop vermeld de kledingmaat en of
het kinder-, dames- of herenkleding betreft. Is het voor u onmogelijk om de kleding te brengen, neem dan
contact op met …………om een afspraak voor het ophalen te maken.
Zaterdag 12 oktober a.s. van 10 tot 13 uur willen wij de kledingverkoop organiseren in zalencentrum De Enk bij
de Immanuelkerk, Engweg 32.
Op de beurs kunt u voor kleine prijsjes kinderkleding kopen (ook wat klein speelgoed), maar ook kleding voor
volwassenen.
U bent allen van harte welkom!

KENNISMAKEN MET GERARD VAN DER BOOM
Even voorstellen ?
Laat dat nog maar even, was mijn eerste reactie op dit verzoek; hoeft van
mij nog niet zo direct.
Maar toch…..in het kader van de a.s. voedselactie lijkt dit wellicht toch wel
handig voor de lezers en alle betrokkenen van Veri-Olanda.
Mij is namelijk gevraagd om de organisatie op me te nemen van de
voedselactie voor 2013.
Mijn naam is Gerard van der Boom; in februari 1974 ben ik/zijn wij in
Driebergen–Rijsenburg komen wonen. In februari 1973 ben ik met Corrie in
het huwelijk getreden; leuk huis ingericht in Heerjansdam; beiden werkten
wij destijds in het Bergweg Ziekenhuis te Rotterdam. Tot verdriet van mijn
ouders de boel weer ingepakt en per 1 februari 1974 ben ik gaan werken in
de toen nog in aanbouw zijnde Nassau Odijckhof ; het waren “tropenjaren”.
Op dit moment heb ik wat meer vrije tijd gekregen, vandaar. Veri-Olanda is
mij bekend; ik volgde met veel respect en waardering al haar activiteiten vanaf de zijlijn.

Een van de redenen waarom ik heb toegezegd, de voor Driebergen inmiddels zo bekende en o zo belangrijke
voedselactie te gaan organiseren is, dat ik weet, dat er een aantal mensen zijn die zich gedurende een groot
aantal jaren enorm heeft ingezet voor Veri-Olanda. Ik ben dan ook van mening, dat deze organisatie met haar
projecten door moet gaan. Een andere reden is, dat ik weet, dat uw giften en schenkingen daadwerkelijk op de
goede en broodnodige plaats van bestemming zullen aankomen. Mijn verdere taken voor Veri-Olanda? Laten
wij eerst maar eens zien hoe de voedselactie gaat lopen; de deur naar het bestuur staat op een kier; maar is
volgens Ries en Christine al wagenwijd open.
Gerard van der Boom.
VOEDSELACTIE VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 NOVEMBER A.S.
In deze nieuwsbrief vragen wij ook uw aandacht voor de jaarlijkse - en inmiddels traditionele -voedselactie van
Veri-Olanda. Deze actie doen wij in samenwerking met de belangrijke medewerking van een aantal plaatselijke
supermarkten.
De voedselactie wordt dit jaar gehouden op vrijdag 22 en zaterdag 23 november a.s.; noteert u dit alvast ?
Voor de genoemde datum zal er geen nieuwe nieuwsbrief meer uitkomen, maar op onze website vindt u altijd
de meest actuele informatie.
Voor wie nog niet bekend is met deze actie: Voordat in Roemenië de barre winter begint, zend Veri-Olanda er
een groot voedseltransport heen, bestemd voor kansarme gezinnen in de regio van Arad.
Graag vragen wij aan u allen, om tijdens het doen van uw boodschappen op genoemde dagen, één of enkele
extra levensmiddelen voor dit doel te kopen en af te geven bij de vrijwillige medewerkers van Veri-Olanda, zij
staan na de kassa’s op u te wachten.
Evenals voorgaande jaren zullen er op deze actiedagen aan de binnenkomende klanten suggestie briefjes
worden uitgedeeld, waarop de levensmiddelen staan vermeld, die wij graag van u in ontvangst willen nemen.
De deelnemende supermarkten zullen voor dit doel speciale inkopen doen en hun assortiment aanpassen.
Dit jaar gaan wij de diensten van de vrijwilligers op zaterdag indelen in blokken van 2 ½ uur en op
vrijdagavond van 2 uur. Ook zullen wij één van de basisscholen benaderen, om te vragen of leerlingen van
groep 8 ons ook dit jaar bij deze actie mogen helpen.
Graag willen wij ook weer de bij ons bekende vrijwilligers benaderen om mee te helpen tijdens deze actiedagen,
bijv. voor het uitdelen van de “boodschappenlijstjes” en voor het in ontvangst nemen van de levensmiddelen.
Natuurlijk zijn ook nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Het gaat niet om het grote sjouwwerk, alhoewel, een
paar sterke handen kunnen wij best wel gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Gerard van der Boom;
gvanderboom@hotmail.com of tel. 0343 – 51 56 95.
De deelnemende vrijwilligers zullen t.z.t. worden benaderd en ingedeeld volgens een rooster; tevens zullen zij
bij het rooster een uitgebreide “instructie” ontvangen en informatie, hoe de procedure verder gaat met de in
ontvangst genomen goederen.
P.s. ook financiële giften (o.a. voor het transport ) zijn van harte welkom.
Bij voorbaat danken wij u alvast hartelijk voor uw medewerking en inzet,
Gerard van der Boom

VAN DE PENNINGMEESTER
Ook op het financiële vlak willen wij het een en ander onder uw aandacht brengen. Mede door de huidige
economische situatie hebben een aantal donateurs gemeend hun bijdrage aan Veri-Olanda te moeten
beëindigen. Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn daardoor onze algemene inkomsten
drastisch verminderd. Wij hebben daarom besloten dit jaar (2013) 2x naar Roemenië te gaan en 1 groot
transport te organiseren. Om dit te kunnen financieren, hielden wij jaarlijks in de zomer een acceptgiro-actie.
Doordat wij door onze voorraad acceptgiro’s heen zijn, hadden wij het plan opgevat om nieuwe aan te laten
maken. Echter door gewijzigde Europese regelgeving over het betalingsverkeer (u weet wel IBAN en BIC) en
door invoering van SEPA hebben wij besloten, om dit niet meer te doen in verband met de hoge kosten die
daarmee gepaard gaan.
Om ons werk in Roemenië te kunnen blijven doen, is uw bijdrage echter nog steeds onontbeerlijk. Wij vragen u
daarom, gezien de komende activiteiten die willen gaan doen ons financieel te blijven ondersteunen.
Dus, ook al ontvangt u geen acceptgiro van ons, toch ontvangen wij graag uw gift op bankrek.:
NL81 RABO 0395 2021 08
Namens het bestuur, Ries Jelier

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, om het lot van de
kansarmen in Arad en omgeving te verbeteren.
Ondertussen zullen wij ons blijven inzetten en groeten u hartelijk,
Ries Jelier, Martine Wildeman, Christine Rietveld

