.

Nieuwsbrief

5

maart-2017

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp

Even terug in de tijd:
Het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk afgesloten met een bijeenkomst van een aantal bestuursleden en vrijwilligers van de stichting in onze opslagruimte aan de Volger 12B in De Rijp. Een
ongedwongen, gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Een nieuw initiatief van Jan en
Jetze dat bijzonder goed is ontvangen door alle aanwezigen en navolging verdient. Daarna hebben
we niet stil gezeten natuurlijk, maar zijn na de kerstdagen en de nieuwjaar festiviteiten gewoon
weer doorgegaan met onze stichtingswerkzaamheden.
Op de eerste weekdagen zijn Jan en Jetze in de opslagruimte van de stichting vergezeld van een
wisselend aantal vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de stichting. In de eerste
maanden van dit jaar zijn er zo al veel goederen
opgehaald bij onder meer de gevangenis in Heerhugowaard kasten, stoelen, machines een complete
rvs-keuken uit een inrichting, bureaus en dergelijke.
We hebben al weer van een paar scholen in Alkmaar
een hoeveelheid schoolmeubels mogen ontvangen,
van de zorgcentra “Niko” (de
Nieuwpoort en de Kooimeer)
verstelbare bedden, postoelen,
rolstoelen en een tillift.
Bij verschillende particuliere adres- Jetze en Dirkjan laden rolstoelen voor het eerste transport
sen hebben we huisraad gehaald soms omdat de bewoner was overleden, maar
ook een keer omdat de bewoonster dement werd en naar het land van
herkomst (Japan) terug wilde om daar haar laatste dagen te slijten in een
verzorgingshuis.
Voor een volledige opsomming van al die aktiviteiten volstaan we met een
verwijzing naar de website: http://www.stichtingukraineholland.nl, onder
activiteitenjournaal en dan uiteraard 2017 aanklikken.
Ria’s 100ste lappendeken
Ook heeft er al weer een
kleding-sorteerdag plaatsgevonden op 15
februari, waarbij weer een enorme
hoeveelheid kleding is uitgezocht en in dozen
verpakt door de trouwe damesploeg. De
opslagruimte is behoorlijk onder handen
genomen, de stellingen zijn inmiddels bijna
allemaal bevloerd, de indeling verbeterd, de
werkplaats is inmiddels goed verlicht zodat
Meine zijn werkzaamheden niet langer in het
halfduister hoeft te verrichten en meer plaats Er blijft geen plekkie onbenut laat dat maar aan onze directeur logistiek over!
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heeft met een tweede werkbank. Er is een begin gemaakt met de transport-planning van dit jaar.
We willen dit jaar in elk geval viermaal naar Oekraïne en kunnen dat hopelijk ook steeds met een
vrachtauto realiseren alleen de eerste trip is voorlopig nog zonder vrachtauto en zal al plaatsvinden
van 2 tot 9 april. Het tweede transport met vrachtauto staat gepland vanaf 27 april tot 4 mei. De
auto’s en aanhangers zijn al geladen voor het eerste transport en worden aan het eind
van de maand gewogen. Een tweede kleding-sorteerdag zal plaats vinden op woensdag 22 maart.
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Stand van zaken en toekomstplannen:
Zoals al een aantal keren in vorige nieuwsbrieven gememoreerd doen we ons uiterste best om de
stichting organisatorisch beter neer te zetten. Dat betekent dat we beter en efficiënter gebruik
maken van mensen en materiaal. In het verleden bleek het nogal eens lastig om de
hulpgoederentransporten zo te plannen dat de vaste
chauffeurs ook allemaal tegelijk
de geplande periode mee
konden. Daarom hebben we,
met succes, een uitbreiding van
het chauffeurs-bestand
bewerkstelligd zodat het
gemakkelijker is om de
transportplanning daadwerkelijk
Chauffeursoverleg
rond te krijgen. Ook op het gebied van de externe contacten van de
stichting op allerlei gebied rezen nogal eens problemen. Het was vaak
deze “rolstoel” is nog best bruikbaar hapsnap-werk zonder dat er een algemene lijn of strategie achter zat. Om
nu meer uniformiteit te verkrijgen en een doelmatiger aanpak is er een zgn. communicatiegroep in
het leven geroepen die tot hoofdtaak heeft om alle contacten naar buiten vooraf te screenen. Dat
geldt voor de website en de nieuwsbrief maar ook de
sponsorbrieven naar bedrijven en particulieren, mailingen en
andere contacten om de stichting in het nieuws te brengen.
Inmiddels heeft er al een kennismakingsbijeenkomst
plaatsgevonden met alle oude en nieuwe chauffeurs, waarbij Jan
en Jetze ook een en ander hebben verteld over de
stichtingsbezigheden aangevuld met beeldmateriaal om zo de
nieuwkomers een idee te geven wat een hulpgoederentransport
inhoudt. De communicatiegroep is inmiddels ook al een keer
bijeen geweest en zal dat in de toekomst steeds vlak voor het
verschijnen van de nieuwsbrief doen. Een van de eerste dingen die
de communicatiegroep tijdens deze bijeenkomst heeft besloten is dat de
Wat zal de toekomst brengen?
nieuwsbrief voortaan zo om de twee maanden verschijnt. De verwachting is dat daarvan een
positief effect zal uitgaan omdat men vaker bij de stichting en haar activiteiten wordt bepaald en
het daardoor mogelijk is de nieuwsbrief wat korter te houden wat de leesbaarheid ten goede komt.
Dat de nieuwsbrief nu al wordt verzonden, terwijl er nog geen transport heeft plaatsgevonden dit
jaar, wordt niet als bezwaarlijk ervaren; er is voldoende te vertellen en het betekent dat de brief in
mei in elk geval voldoende leesstof zal hebben uit de beide transporten van april. Zo probeert de
stichting zich steeds weer te verbeteren en nog doeltreffender te kunnen werken aan haar
doelstelling(en).
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Trouwe vrijwilliger:
Deze keer als vrijwilliger in de picture: Ria Bakker.
Ria’s echtgenoot Henk is nog niet zolang geleden overleden, maar dat
betekent niet dat Ria een teruggetrokken bestaan is gaan leiden. Nee
integendeel ze staat volop in het leven, heeft diverse hobby’s en daar hoort
ook handwerken bij. Vanuit die hobby is ze druk met het aansturen en
coördineren van een groot aantal breisters.
De breisters van de lappen voor de ons inmiddels welbekende dekens werken
vanuit heel Nederland en Ria haakt dan die lappen aan elkaar en naait er een
fleecedeken onder, zodat er een geweldig mooie lappendeken ontstaat. Ria is daar zo bedreven in
dat zij op 22 maart 2017 de 100ste lappendeken zal overhandigen aan onze
stichting. En dat is zo’n bijzonder feit, dat de plaatselijke nieuwskrant een
interview zal plaatsen met een foto van deze gebeurtenis. Wij als stichting
Ukraine – Holland zullen haar op deze dag heel hartelijk bedanken middels een
toespraak en een ruiker. Geweldig Ria!!
Ria Bakker is ook 1 van de 5 dames die op regelmatige tijden ingezamelde
kleding sorteert voor de stichting. Een klein voorbeeld van haar gedrevenheid:
Als Ria denkt dat kleding of beddengoed het op zich waard is, maar er niet
uitziet omdat het smerig is, neemt zij dat mee naar huis om uit te wassen, en
kunnen wij het weer schoon mee nemen naar Ukraine. Wij hopen als stichting
dat Ria ons nog heel lang mag plezieren met haar prachtige dekens en
bevlogenheid.
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De sponsorbarometer van 2017 tot nu toe:
Van sponsors en donateurs en uit de opbrengst van verkopen hebben we tot nu toe
een bedrag van €2175.00 ontvangen. Dat gaat gelukkig de goeie kant op want
behalve de normale onkosten hebben we ook de aanschaf van een nieuwe
verlengde bestelbus op ons verlanglijstje. Verder zijn we drukdoende om op steeds
professioneler wijze regelmatige inkomsten te verkrijgen. Liefst vanuit vaste
meerjarige sponsoring dat geeft ons meer zekerheid en zicht op inkomsten en
garandeert onze werkzaamheden ook voor een langere periode. Het voordeel voor
de sponsor of donateur zit hem in het fiscale voordeel van volledige aftrekbaarheid.
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Help ons helpen:
Wilt u ons helpen? Dat Kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de
voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden!
Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas UkraineHolland, (is aftrekbaar van de belasting). Onze stichting is bij de belastingdienst aangemerkt als
ANBI, wat wil zeggen dat de instelling een ideëel doel nastreeft en niet werkt om winst te maken.
Kijk ook eens op de website van de stichting: http://www.stichtingukraineholland.nl/
E-mail: info@stichtingukraineholland.nl voor digitaal contact, suggesties of vragen.
Rabobank: NL07RABO0126264635 o.v.v. Stichting Caritas Ukraine-Holland (ANBI geregistreerd).
Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma
Stichting Caritas Ukraine – Holland
K.v.K. Amsterdam 3425596
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