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Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Beste allemaal

Hierbij  de eerste nieuwsbrief in 2013 vanuit een zonnig, warm en oranje 
getint Kroatie.

Gistermorgen  om  half  negen  ging  in  de  slaapkamer  de  Nederlandse 
telefoon, nummer onbekend. Normaal gesproken nemen we dit niet vaak 
op in  het  buitenland maar  omdat  we nogal  wat  sponsorbrieven  hadden 
verstuurd  en  we  verwachten  dat  mensen zouden bellen,  namen we  de 
telefoon dit keer toch op.
We kregen een meneer aan de telefoon die vroeg met wie hij sprak en op 
onze vraag waarom hij dat wilde weten antwoordde hij: ‘U spreekt met de 
burgemeester van Het Westland’.  Ons antwoord was daarop:  ‘U neemt 
ons zeker in de maling’.
Maar  nee,  we  werden  niet  in  de  maling  genomen.  De  burgemeester 
vertelde ons dat vandaag, 26 april, de jaarlijkse lintjesregen was en dat het 
Hare majesteit de koningin had behaagd om ons te benoemen als lid in de 
orde van Oranje Nassau.

Jullie willen niet weten hoe wij stonden te glimmen op de veranda bij de deur van ons huisje.
Pim stond enthousiast foto’s te maken van ons en wij wisten maar niet wat we moesten zeggen.
De medaille zal ons worden opgespeld tijdens ons kamp in juli / augustus. Een datum zal nog worden vastgesteld.  
Uiteraard zijn jullie allemaal van harte welkom.
Wim  en  Willeke  den  Hollander  en  hun  zoon  Pim  hebben  samen  met  Andreja  Magoc-Simoni  dit  allemaal  
georganiseerd. Vanuit de scholen zijn brieven verstuurd naar de gemeente Westland en zo is alles aan het rollen 
gegaan hoorden we van Pim.
De hele dag hebben we een beetje in een roes doorgebracht. Iedere keer kwamen er weer berichtjes binnen vanuit  
Nederland van mensen die het hadden gehoord of hadden gelezen. Zo leuk allemaal.
We zijn zeer vereerd met deze medaille die niet alleen voor ons is bestemd maar voor al onze vrijwilligers die er 
samen met ons voor zorgen dat we dit kamp kunnen organiseren.
We laten jullie allemaal weten wanneer de datum van de uitreiking zal zijn en dan zullen we uiteraard een feestje op 
het kamp hebben.



Afgelopen maandag zijn we naar de school geweest waar de kinderen dit jaar vandaan zullen komen. De afgelopen 
twee jaar hebben we daar tulpenbollen gebracht en omdat de natuur een stuk later is dan normaal konden we ze ook  
zelf bewonderen en er foto’s van maken.
We zullen er nog velen zien op verschillende scholen want de scholen zelf hebben ze ook naar hun dependances  
gebracht in de dorpen dus staan de Nederlandse bollen van onze twee sponsors door heel Oost Slavonië te bloeien.  
Namens iedereen die hier van geniet (en dat zijn er velen) hartelijk dank.
Tijdens ons bezoek aan de school werd gelijk een datum afgesproken voor het gesprek met ouders en kinderen. Dat  
vond plaats afgelopen donderdag.
Alle ouders en kinderen waren aanwezig en dat was voor ons erg fijn.

Het gesprek verliep eerst met iedereen ouders en kinderen. Er werd uitleg gegeven wat we precies op het kamp gaan 
doen, de kinderen kregen een kampboekje en een logboek waar ze vanaf vandaag iedere dag een stukje in zullen  
gaan schrijven. Dit logboek komt later naar Nederland. 
Daarna gingen de kinderen weg en gingen we met de ouders naar een ander lokaal waar we een fotopresentatie 
gaven van het kamp. Zo konden de ouders zien hoe het kamp er uit ziet, stukjes van het programma enz. Na afloop 
konden de ouders vragen stellen en moesten ze het formulier invullen met allerlei vragen over hun kind. Dit is voor  
ons belangrijk zodat we weten of de kinderen een dieet volgen, bepaalde ziektes hebben etc.
Er is ook gelegenheid tot een privé gesprek waar een ouderpaar ook gebruik van heeft gemaakt.
Verder kregen we het verzoek via de leerkracht om 3 paspoorten te financieren wat we uiteraard ook gaan doen.
Het gesprek verliep zeer prettig en dat betekent dat er 44 kinderen naar Nederland gaan komen voor een vakantie 
van drie weken in Ermelo op de Veluwe.
Ook hebben we al een aantal scholen bezocht en kinderen van voorgaande 
jaren ontmoet.
In Petrovci, een klein dorpje waar we al vele jaren komen werden we weer 
aller hartelijkst ontvangen en de kinderen vinden het ook heerlijk want er is 
dan ook een extra speelkwartiertje.
Door  het  heerlijke  weer  konden  we  buiten  zitten  en  genieten  van  de 
kinderen die in de speeltuin (die onze stichting geplaatst  heeft)  aan het 
spelen waren.

Van  een  aantal  gulle  gevers  hadden  we  snoepjes  maar  ook  lappen  stof 
meegekregen. De snoepjes werden aan de kinderen uitgedeeld en de juffrouw 
die de kinderen les geeft over hun Oekraïense achtergrond en ook zorgt dat ze 
alles leren over de traditionele dans en liedjes was erg blij met de lappen stof 
waar ze kleding voor de kinderen van gaat maken.

Ook zijn we op bezoek geweest bij met meisje die we een hebben laten studeren en die een paar maanden geleden 
geslaagd is.
Daar zijn we geschrokken van haar thuis situatie op dit moment.
De vader is een alcoholist, niet een die slaat maar een die met woorden mensen mishandeld. De moeder die 56 jaar 
oud is heeft 3 herseninfarcten gehad en heeft kanker. Ze kan bijna niet meer zien, slecht lopen en heeft uitval aan de 



linkerkant van haar lichaam. Er is geen verzorging vanuit de overheid. Onze Gordana heeft de volledige verzorging op 
haar genomen, ze wast moeder, brengt haar naar het toilet, zorgt voor het eten, de was etc. Verder helpt ze haar 
zusters nog op het land en geeft ze bijles aan kinderen en verdient op deze manier nog iets bij.
Moeder is zwaar depressief en huilt  veel en toen wij  er waren kwamen ook bij  Gordana de waterlanders. Ze zit 
duidelijk aan het plafond. We hebben afgesproken dat ze volgende week met ons mee gaat naar Osijek. Daar gaan  
we haar eens even verwennen door haar in het nieuw te steken, lekker uit eten te gaan en verder hebben we gezegd  
dat ze met haar zussen moet gaan praten omdat we willen dat ze er even drie weken tussenuit gaan door met ons 
mee te gaan naar Nederland. We hopen dat dit laatste gaat lukken.
Voorlopig is dit weer even het laatste nieuws tot nu toe.
We hopen dat de sponsors ons ook dit jaar weer gunstig gezind zijn want de crisis slaat ook bij de stichting toe.
We gaan nog even genieten van de grote eer die ons te beurt is gevallen en gaan vandaag naar Andreja die dit  
allemaal voor ons in werking heeft gezet.
Tot de volgende nieuwsbrief

Groeten van Ton -  Pim  en Tineke


