Nieuwsbrief mei 2016.
Beste nieuwsbrieflezers.
35 jaar, ja zolang bestaat onze stichting dit jaar. Dat is toch wel een hele tijd en een
heugelijk feit.

Een beetje geschiedenis
Begonnen in 1981 met het inzamelen van
goederen voor de bevolking van Polen. Daar was
immers een revolutie uitgebroken onder
aanvoering van Lech Walesa, de leider en
oprichter van de onafhankelijke vakbond. De
armoede in Polen was groot.
In Nederland werd een actieplan opgestart met als
doel de bevolking daar te gaan helpen. Diverse
goederen en geconserveerde etenswaren werden
ingezameld Vele tientallen vrachtwagens reden in
colonne naar de diverse Poolse steden.
Dit was het startsein voor het oprichten van onze stichting.
Wij hebben in al die jaren 55 transporten naar Swiecie in Polen gebracht. Het
laatste transport was in november 2015. Hier heeft het bestuur kunnen
waarnemen dat er in al die jaren een grote vooruitgang is geboekt en dat de
bevolking het nu in het algemeen een stuk beter heeft.
Hoe zijn we verder gegaan
De laatste 15 jaar zijn wij zijn wij onze aandacht gaan verleggen naar
onder andere Roemenië en Bulgarije. Inmiddels proberen wij nieuwe
adressen (projecten) aan te boren om te voorkomen dat de goederen
altijd op de zelfde plaats terecht komen.
Op 23 april is er een vrachtwagen vol (= 90 kubieke meter) met
bestemming Marghita in Roemenië gereden. Deze is gelost in
Debrecen aan de Hongaars/Roemeense grens. De goederen zijn
bestemd voor Janny Hulsman. Zij zit in Marghita verlegen om
opslagruimte en heeft contacten met een andere stichting die aan
Janny een gedeelte van hun opslagruimte heeft afgestaan. Een mooi
gebaar en zo kan een ieder op een fijne manier worden geholpen.
Voor het volgende transport gaan wij op zoek naar een bestemming in Bulgarije,Ook dit
moet een plek worden waar de goederen die wij met zijn allen inzamelen goed terecht
komen.

Een woord van dank en van zorg
Over inzamelen gesproken, het kost eigenlijk
totaal geen moeite om de totale inhoud van een
vrachtwagen bij elkaar te krijgen. Tot op heden
wordt er volop gebracht en opgehaald. Een
woord van dank aan al die mensen die ons weten
te vinden is hier wel op zijn plaats.
Ook een woord van dank aan al onze vrijwilligers,
het is fantastisch om te zien hoeveel werk er
wordt verzet.
Wat mij wel wat zorgen baart is dat het vele werk dat bij de stichting wordt verzet, gedaan
wordt door in het algemeen oudere vrijwilligers. Het zou fijn zijn als er ook wat jong bloed
stroomt. Weet u in uw omgeving mensen die bereid zijn om zo nu en dan een handje te
helpen, bijvoorbeeld bij het laden van de vrachtwagen? Deze mensen zijn van harte
welkom!
Het 35 jarig bestaan willen wij dit jaar met al onze vrijwilligers een beetje
gaan vieren. Hoe en wanneer hoort u te zijner tijd.
Voor het zover is houden we op 4 juni onze jaarlijkse Zomer snuffelmarkt.
Op deze dag is een ieder weer van harte welkom.
Ik wens u een prachtige mooie zomer in goede gezondheid toe.
Nico van Sandwijk
Voorzitter Stichting Flevoland Helpt Oost-Europa

