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Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
 

 
 

Beste allemaal, 
 
We zijn al weer een paar dagen terug in Nederland en willen wij u nu laten weten wat we de laatste dagen 
in Kroatië hebben gedaan ter voorbereiding op het zomerkamp 2018. 
Nadat we de gesprekken met de ouders en de kinderen hadden gehad en we de bus voor 2018 hadden 
besproken hebben we diverse ouders en scholen bezocht. 
 
Op de tweede maandag dat wij in Kroatië waren kregen we bezoek van twee Nederlandse vrijwilligers Pim 
en Justyna. Dit was een grote verrassing voor velen en we hadden ’s avonds dan ook een kleine reünie 
met mensen die ze allebei kennen. 
 

    
 

De andere dag hebben we met hen een drietal scholen bezocht wat ook erg gezellig was. Zowel de 
kinderen als de leerkrachten waren enthousiast om ze weer te zien.  
 

      
 

Pim en Justyna bleven twee dagen en vertrokken daarna naar Nederland. Wij gingen verder met onze 
werkzaamheden en bezochten nog meerdere scholen en juffrouwen die ooit in Nederland waren geweest. 
Het is altijd goed om de contacten van vroeger bij te houden. Je hoort wat er speelt in de scholen en waar 
men behoefte aan heeft. 
 
De school die in 2018 naar Nederland komt staat in de plaats Mirkovci. Een zeer oude school die al jaren 
op de nominatie stond om afgebroken of gerenoveerd te worden. En eindelijk is het dan zover. De school 
wordt gerenoveerd. Ook dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot want de kinderen moeten ondertussen 
nog naar school.  
 
 



              
 
 
Gelukkig heeft het team veel humor en maken ze er iets van. We kregen een rondleiding en ze zeiden dat 
we niet veel hoefden te lopen. In de centrale hal waar we binnen kwamen via de achterdeur (voordeur is 
niet mogelijk i.v.m. verbouwing) mochten we plaatsnemen aan de lerarentafel. 
 
Links van ons was een keukentje (een tafel met koffiezetapparaat en daarnaast koelkast) daarachter was 
het documentatiecentrum (twee computers op een tafel met daaronder twee stoelen), naast het 
documentatiecentrum was een plekje gemaakt waar de kinderen even rustig konden zitten of waar een 
gesprek met de ouders kon plaatsvinden (vier stoelen rond een klein tafeltje). Voor ons stond een bankje, 
daarop konden de kinderen lezen. In het midden was de gymzaal maar deze ruimte was multifunctioneel 
want werd ook gebruikt voor onze ouderavond en was gelijk de kamer van het hoofd. 
 
Kortom één kleine ruimte die gebruikt werd voor vele doeleinden. We hebben er hard om gelachen. Een 
ding is zeker, in Nederland was deze school een aantal maanden dicht gegaan en hadden de kinderen 
elders naar school gemoeten, maar hier werkt men met de middelen die ze hebben en vooral door de 
humor te behouden dan komt alles weer goed. 
 
We werden ook nog gebeld door de krant en een radiostation voor een interview. Dat hebben we op deze 
school gedaan. Afgelopen vrijdag stond het stuk in de krant en kwam het op de radio daar. Fijn dat daar 
aandacht aan ons wordt besteed. 
 

         
 

Op de dag van vertrek werden we verrast door een juffrouw van een paar jaar geleden. Haar gezin had een 
financieel meevallertje gehad en ze vonden dat wij daarin mee moesten profiteren. We kregen honderd 
euro van hun en dat is voor Kroatische begrippen een heel groot bedrag. Onze eerste Kroatische 
sponsor!!!! We hopen dat er meerdere zullen komen. Maar wat een ontzettend lief gebaar. Dit geeft ons  
weer energie om verder te gaan met de fondsenwerving. 
 
U / jullie allemaal weer bedankt voor jullie aandacht en hulp en jullie horen weer van ons in juli als kamp 
2018 begint. 
 

Tot ziens en met een vriendelijke groet 
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke 
 

 
 


