Beste vrijwilligers,

Lelystad, dd. 20 augustus 2017.

Hierbij een mededeling van uw nieuwe voorzitter, Hans van Onzen.
Zoals u wellicht gelezen heeft in onze laatste Nieuwsbrief van Nico van
Sandwijk, is er een verandering in het bestuur gekomen.
Nico heeft mij gevraagd om zijn voorzitterschap over te nemen en mijn functie
als secretaris weer terug te nemen. Na enige aarzeling heb ik daarin
toegestemd, omdat mijn hart ook bij deze stichting ligt en vooral niet te vergeten
bij de geweldige VRIJWILLIGERS was dat uiteindelijk niet zo'n moeilijk besluit.
Ik besef dat wij als stichting het moeilijk hebben om ons werk zo goed mogelijk
te doen. Er is niet veel geld meer op onze bankrekening, de transportkosten zijn
erg hoog en wij hebben ook onze vaste lasten die iedere maand terug komen.
Onze medewerkster Tineke Grimbergen heeft te kennen gegeven om per 1 oktober het rustiger aan te
doen en niet meer de verantwoording van Dar Serca op haar schouders te willen hebben. Als het nodig
is en er te weinig mensen zijn, blijft zij heel graag helpen op afroep. Dat vind ik persoonlijk geweldig van
haar, dat zij dat wil blijven doen. Ik neem nu al haar taken zoveel mogelijk over om haar te ontlasten en
het verder in goede banen te lijden.
Met mijn huidige vrijwilligerswerk kan ik het voorzitterschap wel combineren.
Ik zal u even informeren wat ik doe:
• ik geef Huis voor Taal in de bieb op dinsdagmorgen en op
donderdagmorgen in het inloophuis De Waterwijk
• de woensdagmiddag wordt mijn dag in Dar Serca met vrijwilligers
• de woensdagavond ben ik meestal met andere vrijwilligers voor de
buitenlanders met een praatuur in het Nederlands actief
• daarnaast doe ik een gebedsdienst voor de mensen uit Eritrea
• ik begeleid ze ook één zondag in de maand omdat ik het Inloophuis
De Waterwijk moet openen en afsluiten
• daarnaast ben ik een aanspreekpunt voor een paar gezinnen/of anderen om te helpen als dat
nodig is
• het weekend is voor de Hanzeborg waar ik de koffie- theeronde doe met een gezellige babbel
als dat zo uitkomt en als de mensen dat willen.
Ik hou van mijn Lelystad en ben sinds 2016 lid van Leefbaar Lelystad.
Deze partij is in 2002 opgericht. Het is een zelfstandige partij en heeft
niets met de LPF of de heer Wilders te maken. Momenteel werk ik mee
om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen en om
meer zetels te winnen voor deze partij.
Ik hoop niet dat u schrikt van mijn vrijwilligers verhaal. Het lijkt veel, maar het is overzichtelijk. Ik moest
iets doen met mijn leven na het overlijden van mijn echtgenote pas 2 jaar geleden (zie uitzending
Omroep Flevoland van donderdag 1 juni 2017). Mijn neef Martin van Dissel, de penningmeester heeft
mij destijds gevraagd of ik mee wil doen bij Dar Serca. Mijn vrouw en ik hebben jarenlang privé en met
hulp van de Russische Ambassade humanitaire hulp aan kindertehuizen en gezinnen gegeven in
Rusland/Polen/Ukraine/Yalta.. De toenmalige voorzitter Henk Kruijsdijk zou aftreden en Nico werd zijn
opvolger en ik werd de secretaris. Nu ben ik sinds 12 augustus 2015 bij de stichting actief .

Ik ben een voorstander van een goede sfeer en een fijne samenwerking.
Vooral verlang ik van iedereen KLANTVRIENDELIJKHEID als wij in Dar Serca
zijn en er mensen binnenkomen.
Als u suggesties heeft voor een verandering/verbetering dan kunt u deze naar
mij doorsturen of naar Nico onze secretaris.
Hierbij wil ik u al mededelen dat wij zaterdag 7 oktober 2017 een Herfst-Snuffelmarkt hebben en dat er
in september een transport naar Jannie gaat, (grens Roemenie/Bulgarije). Ik zal bijtijds de laders
hiervan op de hoogte stellen.
Dames en Heren, ik maak een nieuwe start met u als voorzitter van onze club “Dar Serca” en zal zeker
mijn uiterste best doen.
Ik wens u allen een fijne dag en wij zullen elkaar vast en zeker ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Hans van Onzen.

