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Op donderdag 14 maart is het zo ver. 
Laden in Oterleek. Een kleine groep 
want we hebben maar één wagen te 

laden. Ingezamelde goederen die 
speciaal gevraagd waren vanuit Kroatië.

Los van kinderkleding en schoeisel 
waren er veel zaken zoals beddengoed. 

We kregen zelfs nieuwe lakens mee, 
kinderledikantjes een prachtige tafel en 
stoeltjes uit een school uit Noordwij-

kerhout,  Peet Nulkes had daar voor 

gezorgd.  Van deze spullen hadden we 
een set meegenomen om te laten zien 
in de diverse schooltjes en kinderte-

huizen. Nu weten we precies hoeveel 
er mee gaan, de volgende keer.  Tijdens 
de rondrit bij de organisaties werden er 
direct goederen uitgedeeld.  Hier en 

daar voedselpakketten. Er is nog steeds 
grote armoede in Kroatië op diverse 
plaatsen is het extra schrijnend als je 

veel mensen ziet die het wel goed 
hebben en hun medemensen die het 

slecht hebben, niet helpen.  De meeste 
pakketten worden bezorgd door de 
voorganger met zijn dochter. Zelf 

kunnen we maar een klein aantal weg-
brengen in verband met tijdtekort.  Het 
is aandoenlijk de vreugde te zien als de 
mensen in kleine krotjes hun pakket in 

ontvangst nemen. De stichting de Drie 
Engelen doet veel aan het bijbrengen 
van medemenselijkheid in Slavonski 

Brod. De Europese gedachte leeft 
voorlopig alleen nog in vormen van      
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“ hoe word ik er zelf beter van”. Peet 
Nulkes en Walter van Abswoude en 
Hans Uitdenbogerd waren deze keer 

van de partij.  Deze drie heren reden 
met de  Dodge-Diesel van Peet Nulkes 
en de grote aanhanger van Vervloed in 
twee dagen naar Kroatië. 

Dinsdag wachten op de douane en 
brengen we veel zaken weg vanuit het 
centrum “De Drie Engelen”. Deze 

organisatie waar we nu al meer dan 12 
jaar komen maakt zich nog steeds hard 
voor de eenzamen en de armen en 

diegenen die uitgesloten zijn in deze 
samenleving. Hopelijk wordt dit beter 
als dit land deel gaat uitmaken van de 
EEG. In ieder geval zijn de prijzen van 

veel producten al verbijsterend hoog.  
Woensdag kopen we de voedselpak-
ketten en Hans Uitdenbogerd en 

Varona Duvnjak, de dochter van de 
voorganger van de drie Engelen, gaan 
naar het Rode Kruis in de stad 

Slavonski Brod. Er is een gesprek over 
de eventuele samenwerking en 
uitwisseling met het Rode Kruis in 
Alkmaar. Dit wordt nu van harte 

bevestigd en komen er  vormen van 
afspraken naar boven. Uiteindelijke doel 
is tweeledig. Meer contact en steun 

naar Slavonski Brod.  Als er meer 
mensen betrokken zijn bij elkaar 
kunnen we ook meer steun geven aan 

“de drie Engelen”.  In de middag is er 
ook een bezoek aan het lokale 
ziekenhuis.  We hebben van een 
sponsor in Noord-Holland (apothekers 

groothandels organisatie)  veel goed en 
gebruikte technische zaken gekregen 

om weg te geven als humanitaire hulp. 
Eerst wilden we vaststellen of er 
behoefte aan was en wat wel en wat 

niet meegaat de volgende reis. Grote 
vreugde, ze kunnen haast alles 
gebruiken.  Op de vraag om een kleine 
vergoeding voor het transport van ons 

moest men ons teleurstellen, geen geld. 
Wél konden we de waarde omzetten in 
goodwill naar de stichting “de Drie 

Engelen” als ze hulp nodig hebben , 
bijvoorbeeld voor iemand die niet 
verzekerd is en toch acute hulp nodig 

heeft, dan zullen ze daar ruimte  voor 
maken.  Dat is natuurlijk ook veel 
waard. In de middag bezoeken we de 
omringende organisaties waaronder 

een gehandicaptenschool en een aantal 
kleine schooltjes. Het is meer dan 12 
graden en er wordt driftig mee 

gevoetbald bij een schooltje in 
Poljanski. In dit kleine schooltje op het 
platteland zitten kinderen van groep 1 

t/m groep 5 bijeen in één klas. Er staat 
een ouderwetse potkachel te loeien 
van ongeveer 60x60 cm en 1 meter 
hoog. Uiteraard hout gestookt. Dat er 

nog bomen staan in dat land is 
verbazingwekkend.  Iedereen stookt 
hout, gas is voor velen geen optie. De 

tafeltjes van de Victorschool uit 
Noordwijkerhout krijgen grote 
aandacht. Nu weten we precies wat en 

hoeveel tafeltjes en stoeltjes er met ons 
volgende transport meegaan. Donder-
dag maken de drie “dutchies” een reis 
in de heuvels en bergen noordelijk van 

Slavonski Brod.  Tot onze verbazing Ko-
men we al snel op onverharde bos en 

De grootwinkel bedrijven schieten de grond uit.  Veel mensen 
kunnen er nooit winkelen, gewoon te weinig inkomen.
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bergwegen met prachtige watervallen, in 
het natuurpark valt sneeuw, veel sneeuw, 
de vierwiel-aandrijving moet aan en 

stijgend  op de bergwegen wordt het nog 
spannend. Even ontspannen met spanning, 
als we thuis komen staat er een maaltijd 
op ons te wachten.

Bezoek Rode Kruis
We zoeken op donderdag weer contact 
met de locale Rode Kruis afdeling, in 

Slavonski Brod.  We ( Varona Duvnjak gaat 
mee als tolk.) zitten aan bij een groep die 
EHBO krijgen en wordt voorbereid op 

een vervolgwedstrijd EHBO tussen 
scholen onderling.  Humaned bracht er 
een”Annie” een oefenpop om reanimatie 
te oefenen en oefenverband-materiaal., 

zaken die we kregen van het Rode Kruis,  
afdeling Alkmaar. Er werd al flink op los 
gereanimeerd.  In een ander lokaal nemen 

we deel aan een overleg met tieners uit 
het voortgezet hoger onderwijs. Zij 
krijgen taken en t-shirts uitgedeeld om de 

zondag erop in het lokale ziekenhuis op de 
kinderafdeling werkzaamheden te gaan 
doen.  Er is zo weinig geld bij deze afdeling 
dat de t-shirts weer moeten worden 

ingeleverd voor de volgende groep 
tieners. De crisis is overal zichtbaar.

Er is nog een kort gesprek t.a.v. de 

uitwisseling met Alkmaar in 2014 en we 
nemen afscheid.

In de namiddag halen we de grote berg 

voedselpakketten op en ronden we 
papierwinkel af met de drie Engelen Nog 
één nachtje slapen en dan is het weer 
rijden geblazen naar huis.  We nemen weer 

afscheid van de leiding van het Centrum 
“De Drie Engelen” die hulp geeft aan 
personen en groepen zonder aanziens des 

persoons.  In het bijzonder moet er even 
extra aandacht geven worden aan Varona 
Duvnjak. Omdat haar moeder Lilijan in 

Amerika was bij haar eigen zieke Vader en 
Moeder, mocht zij de Nederlandse 
delegatie Humaned ontvangen. Natje, 
droogje, bedden, allemaal perfect. Zij 

werkt in de organisatie met/aan en voor  
kinderen. Van huiswerkbegeleiding tot 
naschoolse opvang. Ideeën en dynamiek 

heeft zij genoeg. 
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DE TIENERS DIE IN HET ZIEKEN-
HUIS AAN DE SLAG GAAN.

VOLGEND 
TRANSPORT

VAN EEN APOTHEKERS 
GROOTHANDEL IN NOORD-
HOLLAND KRIJGEN WE 
INVENTARIS-HARDWARE OM 
AAN ORGANISATIE TE GEVEN 
IN KROATIË. WE ZOEKEN DAN 
OOK EERST EEN GOEDE 
GEBRUIKER. HET WORDT HET 
LOKALE ZIEKENHUIS IN 
SLAVONSKI BROD.



Het plan om er ouderenhuis-

vesting te plegen. 

Zoals in het vorige verslag al 
aangegeven, staat de nieuwbouw op een 
laag pitje, zeg maar, even geparkeerd. 

Gewoon geen geld of middelen. Nu 
wordt er naarstig gezocht naar een 
sponsor en is men overtuigd dat de 

Europese Unie nog wel een potje heeft 
om de nieuwbouw mede te financieren.

Sponsoren waren deze keer: P. Nulkes, 
W. van Abswoude, J. Uitdenbogerd,     
M. Molenaars, St' Promotie 

Heerhugowaard, Het Rode Kruis 
Alkmaar en Vervloed Aanhangers 
Nieuw-Vennep waar we telkens weer 

terecht kunnen voor een gratis 
aanhanger en de vele gulle gevers van 
goede materialen.

Wilt u zelf sponsor zijn of de helpende 
hand bieden? Neem dan contact op 
met Walter van Abswoude. Telefoon 
071-3610112 of met Hans 

Uitdenbogerd, Telefoon  06 54 687515

Of mail naar mail@humaned.nl

Humaned is ingeschreven bij de kvk 

34139587 (anbi fiscaal 817059878)

Het volgende transport is in 2013 in de 
zomer of net erna.

Waarover spraken zij? Waar gaat het naar toe? Wat 
kunnen we doen voor De Drie Engelen in de toekomst?

Prachtige wegen en mooi weer
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