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Eten uitdelen in de Krajina !	


De Krajina is een gebied met 
tientallen kilometers ongerepte 
natuur. Uitgestrekte bossen met 
slecht begaanbare wegen. Aan deze 
wegen en bospaden zie je soms een 
hut gemaakt van boomstammen of 
planken hout. Hier wonen bejaarden 
die na de oorlog wel  terug gekomen 
zijn naar hun eigen onderkomen. De 
jonge mensen zijn niet terug 

gekomen naar dit gebied, omdat er 
gewoon niets is. Geen winkel, geen 
werk, geen school. Zij zijn na de 
oorlog naar de bewoonde wereld 
getrokken.  In een omtrek van 150 
kilometer wonen ongeveer 200 
bejaarden. René Pronk bezoekt 
samen met Zorica een Kroatische 
vrijwilligster die via de kerk René 
helpt met het vertalen en bezoeken 
van de mensen vooral oudjes in dit 
gebied. Beiden doen dit geheel 

belangeloos. René is jaren predikant 
geweest bij het Leger des Heils in 
Nederland. Hij heeft voor zichzelf 
besloten zijn werk buiten de 
kerkmuren in Kroatië voort te 
zetten. Niet meer als predikant, 
maar als christen met het hart op de 
juiste plaats. Onze vrijwilliger Arie 
Baak kent de vader van René Pronk 
en zo is het contact tussen René en 
ons tot stand gekomen.	


Humanitair transport kan ook zo !

WALTER BIJ Z’N NIEUWE BIKE ! 
ZOU HET WEL VEREN ZO’N 
RUSSISCHE FIETS? 

OP PAD MET GOED GEVULDE 
BOODSCHAPPENTASSEN WAT MOET IK ZONDER JULLIE HULP 82 JR. ZONDER WATER EN ELEKTRA IN 

EEN HUTJE IN HET BOS 

HUMANED GAZET

IK STOP MET DUWEN !
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OOK ZONDER TAAL ELKAAR 
GOED KUNNEN BEGRIJPEN

HIER WOONT MAMA MIA ZO 
IDYLLISCH  EN ZO EENZAAM

ONZE NATTE SOKKEN GAAN 
IN DE OVEN BI J  MAMA MIA

WAT EEN ARMOEDE

blij met het voer voor de honden, warme fleece-
vesten en het voedsel

oude dame of een winterfee ?
 ook voor de honden is er eten 
mee

Humanitaire sneeuwruimer 
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We vervolgen onze weg naar de 
oudjes. Soms kwam de auto niet 
verder en liepen we de laatste 
kilometers naar de huizen. De 
onderkomens van de oudjes hadden 
geen water of elektriciteit. René had 
petroleum mee voor de lampjes. 
Water kwam van gesmolten sneeuw 
of van de rivier. Warmte in de 
huisjes kwam van het hout dat 
gehakt is in het bos. Zelfs de 
twijgjes zijn belangrijk om het vuur 
in de oven te houden.	


Onderweg kwamen we een tractor tegen met een man die de wegen 
sneeuwvrij probeerde te maken voor de mensen die een vakantieverblijf 
hebben in de bossen. We hebben de man wat geld gegeven en gevraagd of hij 
onze weg sneeuwvrij wilde maken. Nu kan ook de postbode met het 
maandelijkse pensioen bij de oudjes komen op zijn brommer. Vaak is dat een 
van de weinige mensen uit de bewoonde wereld die zij zien. Zij ontvangen 
hun pensioen per brief thuis. 90 euro is hun maandelijkse inkomen. 	


Een oudje van 72 heeft een speciale band met de postbode. Hij moet altijd 
wat bij haar blijven drinken. Ze is heel eenzaam en pakt bezoek met beide 
handen aan. Luidkeels riep zij: “Mama Mia”, toen ze ons zag aankomen 
baggeren door de dikke sneeuw. Onze broeken waren drijfnat. We werden 
schoon gepoetst en kregen gebreide sokken aan. Te pas en te onpas riep ze 
“Mama Mia”. We kregen thee, koffie of een schnaps. Heel gastvrij ging ze 
van alles regelen. Ze heeft een zoon wonen in Italië en een zoon in Arizona. 
Van haar zoon in Arizona had ze met kerst 20 euro gekregen.Tja, wat moet je 
daarvan denken. Zij heeft wel stroom in haar huisje aan de rivier. Ze woont 
op zo’n idyllische plek. Waanzinnig mooi.

We komen niets halen

zo gaan René en Zorica twee dagen 
per week op pad met eten voor de 
oudjes

Walter en Peet maken met 
purschuim de muren winddicht

zo worden we uitgezwaaid

ik heb een honderkomen

blije gezichten bij het zien René
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Ik had wol mee voor deze dame met 
breipennen. Breien, daar hield zij 
van. Een schot in de roos. Na een 
hartverwarmend bezoek zijn we 
door de dikke sneeuw de heuvel 
opgeklommen naar onze auto’s. 
Pffft, wat een inspanning.	


Dinsdagavond half acht kwamen we 
voldaan bij ons hotel aan. Woensdag 
volgde nog zo’n ongelooflijk mooie 
dag, waarin we een aantal oudjes 
hebben kunnen voorzien van wat 
eten. Lang niet iedereen konden we 
bereiken door de besneeuwde 
wegen. We konden ze niet meer 
vinden door de dikke laag sneeuw. 
Erg jammer, maar René doet met 
Zorica volgende week een nieuwe 
poging om bij deze oudjes te 
komen. Misschien zijn dan de 
wegen beter bereikbaar.	


Donderdag heeft René ons als 
volwaardig reisleider wat van de 
omgeving van Samobor laten zien. 
We hebben twee wijnproeverijen 
gedaan en een kaasproeverij. René 
is in Juni in Kroatië komen wonen 
en wil volgend jaar zijn inkomen 
verdienen met het rondleiden van 
toeristen. Hij probeert tot deze tijd 
de taal machtig te worden en 
oriënteert zich wat op de 
mogelijkheden. De jonge wijnboer 
kon van ons leren hoe je een 
wijnproeverij organiseert. Wij 
Nederlanders zijn op velerlei gebied  
zoveel verder ontwikkeld. En dit 
gebied is nog in ontwikkeling. Voor 
jonge mensen is er zeker een 
toekomst. Zelf denken ze van niet. 
De werkloosheid is 47% . Wij 
Nederlanders zien altijd 
mogelijkheden bij wat voor 
probleem ook. 	


Vrijdag zijn we in een ijsregen 
naar huis gereden. Voor 
middernacht waren we thuis. 
Enorm voldaan van een 
onvergetelijke reis. De foto’s 
spreken boekdelen. Wie ook eens 
zo’n reis wil maken , dan is dit 
mogelijk. We hebben 
uitgerekend dat dat minimaal 
550 euro kost. Dan zijn nog niet 
de levensmiddelen berekend die 
je aan de mensen wil geven. 	


Voor ons is het een 
wintersportvakantie geweest 
zonder ski’s, maar met veel 
blikken voedsel voor mensen die 
leven onder de meest 
erbarmelijke omstandigheden. 
Wij hebben echt iets voor hen 
kunnen betekenen. Al was het 
alleen maar voor het gevoel van 
de oudjes, dat er nog mensen zijn 
die aan hun denken en de moeite 
nemen om wat voor ze te 
betekenen.	


René, bedankt voor de 
bijzondere dagen die we met z’n 
allen hebben gehad.	


Marina Molenaars	
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De reizigers: Walter van Abswoude: 
Peet Nulkus, Paul Versloot en Marina 
Molenaars.	


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 (ambi fiscaal 817059878)	





