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Beleidsplan 2018 t/m 2021

NEDERLANDSE HUMANITAIRE ORGANISATIE MET EEN DUIDELIJKE TAAK IN OOSTEUROPA. EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN DE STICHTING.
ANBI fiscaal nr: 817059878.
Inleiding
In de inleiding
vertellen wij u waarom
we zelfs als kleine
stichting een
beleidsplan maken. U
gaat kennismaken met
een klein team van
mensen die met hart en
ziel geld en goederen
als hulp wegzetten.
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Beschrijving van de s1ch1ng
Humaned is een kleine humanitaire
organisa4e in s4ch4ngsvorm. Zo staat
het in de oprich4ngsakte van 9
augustus 2000:

Inleiding
Dit plan beschrij0 de doelstellingen en
ac4es van onze s4ch4ng voor de
komende jaren. In deze versie van dat
beleidsplan wordt getracht duidelijk te
maken wat de s4ch4ng in de periode
2018 – 2021 in grote lijnen wil gaan
doen om deze te laten func4oneren.
Binnen deze kleine organisa4e zeDen
diverse mensen zich iedere keer weer
in om alles goed te laten verlopen. Tot
nu toe verloopt het naar wens en op dit
moment zijn zo’n 4en vrijwilligers ac4ef.
Er zijn echter nog steeds zaken die een
schaduw dreigen te werpen op onze
s4ch4ng. Denk bijvoorbeeld aan
vrijwilligers, al dan niet bestuursleden,
die langzaamaan ouder worden. Echter,
het goed naast elkaar kunnen
func4oneren van alle vrijwilligers
onderling wordt ervaren als een
verrijking.

Organisatie

Dit beleidsplan is mede een oproep aan
de leden van Humaned om alle
gezichten dezelfde kant op te krijgen en
samen te werken aan een op4male
organisa4e binnen onze gehele
s4ch4ng. Dit plan toont de voorstellen
die als fundamenten de voorwaarden in
onze oprich4ngsakte hebben. Hierdoor
wordt duidelijk dat we willen werken
om het succes van onze s4ch4ng, de
communica4e, normen en waarden te
verstevigen, bestendigen en te reevalueren.

“Het helpen van mensen in onder
andere ramp- of voormalige
rampgebieden teneinde een redelijk
bestaan te kunnen hebben en liefdevol
met zichzelf en met de medemens te
kunnen omgaan.
Het streven naar op4male
doelma4gheid in het doen
samenkomen van vraag en aanbod van
hulp. Om die doelma4gheid na te
streven en hulp op maat te
bewerkstelligen wordt een internetsite
geopend.”
Verder wordt beschreven dat wij dit
doel tevens nastreven door
samenwerking te zoeken met andere
organisa4es.
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Historie
In het jaar 2000 wordt de s4ch4ng
opgericht in Westzaan in NoordHolland. Bestuursleden bij de oprich4ng
zijn: Hans Uitdenbogerd-voorziDer (nog
in func4e), Bob Romkes-secretaris
(overleden), Paul Romeijnpenningmeester en Piet Joor-algemeen
bestuurslid. De s4ch4ng hee0
aanvankelijk als domicilie het adres van
de secretaris in Westzaan.
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instan4e in het noorden van Kroa4ë in
het Krajina-gebied bij Donja Dubrava en
Kotariba, hetgeen vlakbij Varazdin ligt.
Daar waren meerdere s4ch4ngen ac4ef
en al snel concentreerde Humaned zich
op een organisa4e in Slavonski Bord
(Slavische stad) in het middenoosten
van Kroa4ë. We kwamen daar in
aanraking met de s4ch4ng De Drie
Engelen (Tri Andela in het Kroa4sch),
een eveneens humanitaire organisa4e
die zonder te kijken waar je vandaan
kwam of van welk geloof je was, hulp
gaf.
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geleverd in gebrachte goederen en in
geld, mede dankzij onze fantas4sche
sponsors uit Nederland. Daar zijn we
best wel trots op.
Het gebouw is inmiddels in gebruik, het
moet alleen nog aan de buitenkant
worden geïsoleerd en afgewerkt. Nu
gaat er ’s winters veel stookwarmte
verloren. Echter, de ﬁnanciën hiervoor
ontbreken zowel hier als daar.

Een ander project van s4ch4ng De Drie
Waarom een nieuwe s-ch-ng?
Engelen, waarbij wij heel veel hebben
geassisteerd, is het opzeDen van een
Hans Uitdenbogerd had al enige
kleinschalig verzorgingshuis voor
ervaring met het hulp geven naar het
Humanitaire hulp aan s1ch1ng De Drie ouderen geweest. We hebben nog in
buitenland en met name naar de
Engelen in Slavonski Brod
Nederland geprobeerd om ﬁnanciën
Balkan. De landen daar waren nog niet
De s4ch4ng De Drie Engelen in Slavonski hiervoor te vinden, maar het is ons niet
afgekoeld toen bleek, dat er zich
Brod werd van toen af het contactadres gelukt. Hoewel zij de hoop nog niet
afschuwelijke taferelen begonnen af te voor de verspreiding van de door ons
hebben opgegeven, is het tot nu toe
tekenen: armoede en honger.
gebrachte humanitaire goederen.
niet van de grond gekomen. Er hangt
Tijdens een reis kwam Hans in aanraking De leiding van deze s4ch4ng is in
ook een aardig prijskaartje aan van 6
met Mila Romkes, de vrouw van Bob
handen van pastor Zdravko Duvnjak. Hij ton in euro’s om de bouw te bekos4gen.
Romkes. Zij was een voormalig
wordt bijgestaan door zijn echtgenote
Joegoslavische die al 4en jaar in
Liljana, zijn gezin en hun helpers.
Nederland woonde. Al snel vonden de
Romkessen en Hans Uitdenbogerd zich De bouw van Centrum De Drie Engelen
aangetrokken om met elkaar een
kleinere en preciezere vorm van
Kort nadat het contact met de s4ch4ng
hulpverlening te geven, die meer op
De Drie Engelen tot stand was gekomen,
maat was en vraaggericht. Zo werd
kwamen zij met het plan een centrum
Humaned opgericht.
te bouwen waarin zij al hun ac4viteiten
De vrijwilligers van het eerste moment
konden uitvoeren en waarin onze
kwamen dus vooral uit de Zaanstreek.
hulpgoederen konden worden
opgeslagen tot zij zouden worden
De aanvankelijke hulp bestond uit het
uitgedeeld onder de hulpbehoevenden.
inzamelen van hulpgoederen en nadere De bovenverdieping werd bestemd als
zaken, die geruild konden worden met
woonruimte voor de familie Duvnjak, de
andere hulporganisa4es om onze
begane grond als ruimte voor kerkelijke
doelstellingen te verwezenlijken.
bijeenkomsten.
Hulptransporten ontstonden op kleine
Wij kunnen wel stellen, dat wij in de
schaal met enkele 4x4 jeeps met
loop der jaren aan de realisa4e van de
aanhangers. Het gebied was in eerste
nieuwbouw een grote bijdrage hebben
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S1ch1ng Humaned verlegt haar
werkterrein
Na de start in 2002 maakte s4ch4ng
Op 1 juli 2013 is Kroa4ë toegetreden tot
Humaned een forse ontwikkeling door.
de Europese Unie. Dit betekende in de
Goede rela4es van de toenmalige
prak4jk, dat er geen douanepapieren
vrijwilligers legden de basis voor een
meer gemaakt hoefden te worden, wat
langdurige en goede samenwerking met ons een heleboel werk scheelde.
meerdere humanitaire organisa4es in
Echter, na ons laatste grote transport
de regio. Hierdoor nam ook het volume naar Slavonski Brod in 2013 vernamen
toe van de spullen die we konden
wij, dat De Drie Engelen wilden stoppen
brengen naar Slavonksi Brod. Soms
met het ontvangen van grote
konden we zelfs een hele vrachtwagen
hoeveelheden hulpgoederen. Kleding
organiseren, vullen en zelf wegbrengen. bv. was nu voor kleine prijsjes te koop in
Stormach4ge momenten waren
de vele Chinese winkeltjes die in de stad
uiteraard ook ons deel. Wisselingen van opdoken. Ook in het wegbrengen van
bestuursleden, nieuwe kernvrijwilligers onze spullen naar andere organisa4es
traden aan het voetlicht.
ging teveel 4jd en brandstof ziDen. Deze
4jd wilden ze liever besteden aan hun
In de loop der jaren werd duidelijk dat
eigen ac4viteiten, die in het Centrum
de hulpgoederen die we konden
werden gegeven.
verkrijgen soms meer waren en anders Als er speciﬁeke hulpvragen waren,
van vorm dan de s4ch4ng De Drie
hoopten ze wel weer een beroep op ons
Engelen kon ontvangen en distribueren. te kunnen doen. Dus dat gaf ons het
Bijvoorbeeld: complete en nieuwe
gevoel dat er mede door ons toedoen
opera4ekamer-verlich4ngsunits,
verbeteringen waren opgetreden onder
4entallen hoog/laagbedden, 4entallen
de plaatselijke bevolking en dat wij ze
bloedafname-stoelen en bloedafname- door een moeilijke periode heen
apparatuur. Deze zaken werden via De
hadden geholpen".
Drie Engelen aangeboden aan het lokale
ziekenhuis, het verpleeghuis en het
Wat stond ons te doen? We waren als
lokale Rode Kruis. Zo ontstond er voor
groep erg goed op elkaar ingespeeld en
De Drie Engelen een stabiele basis in
we wilden niet zomaar stoppen. We
samenwerking met deze hen
waren eraan gewend geraakt goederen
omringende organisa4es.
te verzamelen, op te slaan en weg te
Zo zijn er tot midden 2013 20 grote
brengen.
hulptransporten rich4ng Slavonski Brod We besloten als eerste om vooral goede
gegaan.
kleding, beddengoed e.d. te blijven
inzamelen – we hebben veel trouwe
gevers – want daarmee konden we
vooral de bevriende s4ch4ng Promo4e
uit Heerhugowaard weer blij maken, die
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zoveel goeds in Roemenië en Bulgarije
doet.
Kort daarop bood zich een nieuw
project aan.
Het bezoeken van eenzame ouderen in
De Krajina, Kroa1ë
We hoorden van een van onze
kernleden, dat René Pronk, de zoon van
een bevriende rela4e, in 2013 naar de
Krajina was vertrokken, samen met zijn
vrouw Helga en zoontje Dieter. René
was jarenlang predikant bij het Leger
des Heils in Nederland. Hij had voor
zichzelf besloten zijn werk buiten de
kerkmuren in Kroa4ë voort te zeDen.
We legden hierop het eerste contact.
Nu, 4 jaar later, hee0 René Pronk met
zijn gezin in Kroa4ë een nieuw bestaan
opgebouwd. Naast zijn werk als o.a.
(verdienstelijk) fotograaf bezoekt René
eenmaal per week samen met twee
trouwe vrijwilligers in het gebied De
Krajina eenzame ouderen. De adressen
krijgt hij van het Rode Kruis.
De Krajina is een volledig vergeten
gebied in Kroa4ë, gelegen tegen de
westelijke grens van Bosnië. Door de
burgeroorlog zijn veel Servische
bewoners gevlucht en zijn in hoofdzaak
alleen de ouderen weer teruggekomen.
Voorheen woonden er meer dan een
half miljoen mensen, nu zijn dat er
hooguit 60.000 (slechts 12%). Je ziet
dan ook veel leegstaande, vervallen
huizen. Voor deze ouderen zijn die
bezoekjes het meest kostbare wat hen
kan overkomen. Ze wonen soms
moederziel alleen en op erg afgelegen
plaatsen. Tijdens zo’n bezoek nemen ze
al4jd een voedselpakket voor de
mensen mee.

Humaned een fijne stichting waar je kleinschalig écht iets kan betekenen voor een ander

"3

H

U

L

P

Begin januari 2014 gingen vier
mensen van Humaned voor het eerst
met René en zijn vrijwilligster van het
eerste uur Zorica op stap. Het was
hartje winter en de sneeuw lag
metershoog.
In juni van dat jaar gingen opnieuw
vijf Humaned’ers met hen op bezoek
bij zo’n 25 ouderen en twee
hulpbehoevende gezinnen.
Het voelde goed met hen op stap te
gaan. We zijn ermee doorgegaan en
hebben onze bezoeken – naast het
levensmiddelenpakket – uitgebreid
met het brengen van kleding (we
kennen zelfs de maten!), schoeisel,
dekens, lakens en waar nog meer
behoe0e aan is.
We hebben met René Pronk en zijn
gezin en helpers een hechte band
opgebouwd. Onze ondersteuning
voelt goed.
Ons uitgangspunt is dit tweemaal per
jaar te blijven doen: in de Kerst- en
Paasperiode, waarbij een kerstpakket
en paaspakket vanzelfsprekend niet
ontbreken, mede dankzij onze
geweldige sponsor!
Er blij: een draadje lopen naar
Slavonski Brod…..
Het contact met het Centrum De Drie
Engelen in Slavonski Brod hee0 – na
een paar jaar op een laag pitje te
hebben gestaan – een vervolg
gekregen. Er kwam via het Centrum
een vraag van een verloskundige uit
het ziekenhuis om babykleding. Ook
was er dringend behoe0e aan een
opera4elamp op de verloskamer. We
begonnen met het sturen van
pakkeDen babykleding via de post, in
april 2017 volgde er een hernieuwd
bezoek. Dit bezoek werd door een
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deel van de Humaned-groep
gecombineerd met de reis naar De
Krajina.
Het was voor beide par4jen weer
preqg om elkaar te zien.
We brachten een bezoek aan het
ziekenhuis en aan een
revalida4ecentrum voor geestelijk
gehandicapte kinderen. Ook
bestelden we de gevraagde
opera4elamp.
De dochter van de familie Duvnjak
start in september een
kinderdagverblijf in het Centrum. We
zullen de familie en hun ac4viteiten
blijven volgen en hen zo nodig
steunen.
Onze sterke en zwakke punten
Con-nuïteit in onze s-ch-ng
De s4ch4ng Humaned is stabiel met
de huidige bestuursleden en haar
vrijwilligers. Zij hee0 draagvlak in de
samenleving in Nederland en wordt
hogelijk gewaardeerd in Kroa4ë.
De sfeer in de s4ch4ng is uitstekend.
Volwassen aqtudes, ruimte voor
inspraak en consensus in uitwerking.
1. Waar zijn we goed in?
Met de beperkingen van
mogelijkheden het maximale
presteren.
2. Wat zijn onze zwakheden?
Zo’n kleine groep met
bestuursleden en kaderleden
en vrijwilligers zou met het
verlies van enkele leden al
erg vertraagd of afgeremd
worden.
3. Wat zijn onze kansen?
We zijn door onze maat en
samenstelling van onze
vrijwilligers ﬂexibel in inzet
en uitvoering.
4. Wat zijn onze bedreigingen?
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Verlies van kennis van
vertrekkende bestuursleden
en kernvrijwilligers.
Onvoldoende groei naar
nieuwe vrijwilligers.
Organisa1e
Humaned bestaat uit de volgende
bestuursleden:
VoorziDer: Hans Uitdenbogerd,
Oterleek
Secretaris: Harma Baak, Wormer
Penningmeester: Paul Versloot,
Purmerend
Algemeen bestuurslid: Marina
Molenaars, Purmerend
(kledinginzameling)
Kernvrijwilligers:
Walter van Abswoude, Noordwijk aan
Zee. Organiseert transporten en
inzamelingen.
Arie Baak, Wormer. Boekhouding.
Peet Nulkes, Noordwijkerhout.
Zelfstandig chauﬀeur met eigen
transportmogelijkheden en
inzamelingen.
Verder zijn er een zestal vaste en een
viertal wisselende vrijwilligers, die
meestal ac4ef worden bij het vormen
van een transport en het laden van
de voertuigen.
Financiën
Gelden worden verkregen door gi0en
en dona4es. De s4ch4ng hee0 in
haar hele bestaan nimmer een jaar
nega4ef afgesloten. Tweemaal per
jaar (met Kerst en Pasen) ontvangt de
s4ch4ng van een humanitaire
organisa4e een gi0 om te besteden
aan levensmiddelenpakkeDen voor
hulpbehoevende ouderen in Kroa4ë.
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hulp geven doet je goed

Beloningenbeleid
De humanitaire transporten zijn
al4jd volledig geﬁnancierd door de
Humaned-vrijwilligers die meereizen
en door sponsors. Eenmaal per jaar
houdt de s4ch4ng op Koningsdag
een rommelmarkt, waarvan de
opbrengst bestemd is voor het
mede-ﬁnancieren van een volgend
transport.
Wilt u zelf eens een reis meemaken
of wellicht op een andere manier
een bijdrage doen, vervoer
beschikbaar maken, zelf rijden met
een equipe ? Neem contact op met
een van de bestuursleden.
Missie en Visie
Nu er al duidelijk gekozen is voor
eenzelfde soort en manier van
werken kunnen we op dezelfde voet
doorgaan als voorheen met de
dingen waar we goed in zijn.
Maatwerk leveren, goed aansluitend
op een hulpvraag uit de Balkan.
We zijn ons bewust van de ‘beren op
de weg’ en beseﬀen dat we met ons
kleine team- toch heel duidelijk- voor
veel mensen een verschil kunnen
maken. Omdat we op deze manier
van werken andere teams in Kroa4ë
een groter gebied en armslag geven
maakt dat we onze doelstellingen in
stand kunnen houden.

Nederlandse humanitaire
s4ch4ng met een duidelijke
taak in Oost-Europa
“HULP GEVEN DOET JE
GOED”
Contact
Haremakers 30 (secretariaat)
1531 LC Wormer
E-mail info@humaned.nl
Telefoon 075-6286815
ANBI ﬁscaal nummer:
817059878
Kamer van Koophandel:
34139587
Rekeningnummer:
NL16RABO0370144589
t.n.v. S4ch4ng Humaned
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