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Onze hulpverlening in Coronatijd 

Al meer dan een jaar kunnen we persoonlijk de voedselpakketten en andere goederen 
niet naar onze hulpbehoevenden in Kroatië brengen. Dat wil niet zeggen dat onze 
hulpverlening hiermee stil staat. Nee gelukkig niet, elke dag zijn we op een of andere 
manier voor deze mensen aan het zorgen. Dat doen we niet alleen. Het zorgen voor 
o.a. de oudjes wordt persoonlijk gedaan door onze predikant  

Nenad Jambrovic met zijn vrouw Zorica.   

Zij gaan elke maand tot 6 weken naar 
twee regio’s (Zumbarak en Slun ), waar 
zij de mensen een voedselpakket 
brengen en hulpgoederen die door ons 
uit Nederland per post verzonden 
worden. Humaned bekostigt de 
voedselpakketten en de brandstofkosten. 
De predikant is immers afhankelijk van 
giften. In dit afgelopen jaar hebben we 
per doos een kledingpakket en schoenen 

kunnen sturen. Vooral met de warme winterjassen waren ze erg blij. Middels foto’s en 
video konden wij zien hoe goed alle goederen bij de mensen zijn ontvangen. 

Foto 1.                   Foto 2.       foto 3. 

René, onze belangrijkste contactpersoon, heeft meer dan 60 ouderen meerdere malen 
bezocht en hen voorzien van voedsel, hulpgoederen en aandacht, want onderschat dat 
belangrijke aspect niet. Er zijn er ook veel die even willen bidden met René. Hier en 
daar deelt hij ook de zegening uit. Via René horen wij aan welke hulpgoederen er 
behoefte is. Denk dan aan ondergoed en sokken en andere kleding. Ondergoed wordt 
door ons hier gekocht en dit stagneerde met de winkelsluiting. Toen de winkels in 
maart weer even open gingen, stond ik als eerste op de stoep om bij Zeeman 
handenvol ondergoed te kopen. De hulpvragen verlopen via de whatsapp. René stuurt 
een foto van de persoon en schrijft hierbij welke maat schoenen hij of zij heeft. Wij 
maken voor deze man of vrouw een pakket wat bestaat uit linnengoed voor het bed en 
bad, onder- en bovengoed, een paar lekker warme handschoenen en muts, een fijne 
winterjas en dan is de doos wel vol.  

Daniel en Aleksandra hebben in het zuiden van Kroatië in de omgeving van Knin 
voedselpakketten en kleding uitgedeeld namens ons. 

 



Inmiddels hebben we 25 dozen die groter 
en steviger zijn dan een verhuisdoos 
verzonden. (foto 1.) Deze dozen mogen 
tot 23 kilo gevuld worden en de 
verzendkosten zijn 42,50 euro. Tot op 
heden zijn alle dozen goed aangekomen. 
Eenmaal is er een doos door de douane 
open gemaakt, maar er was niets uit 
vandaan gehaald. Onze hulpgoederen 
worden aangeleverd door vele lieverds die 
weten wat onze doelgroep is. Deze mensen 

brengen veel zakken en dozen met kleding en schoenen bij ons thuis. We drinken een 
bakkie koffie met de gulle gevers en praten over de mensen aan wie we hulp 
verlenen. Kleding die voor onze mensen niet geschikt is, omdat ze te modern zijn, 
gaan naar Stichting Promotie die elke week een vrachtwagen vol naar Roemenië 
brengt. Zo helpen we ook de hulpbehoevenden in Roemenië.  

Dank zij geweldige sponsoren kunnen we eten uit blijven delen op deze manier en 
daar zijn we heel dankbaar voor. 

Kroatië is niet alleen getroffen door Corona, maar ook door aardbevingen. In maart 
was de aardbeving in Zagreb het hevigst. Hierbij is het appartement van Zorica en 
Nenad zo zwaar beschadigd dat zij hier geen toegang meer tot hebben. Zij wonen in 
een huis van René in Samobor.  

Foto 4. In december waren meerdere 
aardbevingen in en rond Glina, een 
vreselijk arm gebied waar veel van onze 
ouderen wonen. Direct na de eerste 
aardbeving is René naar dit gebied 
gereden. Moeizaam kon hij hier komen en 
de oudjes zaten allemaal buiten bij hun 
huis. Ze mochten i.v.m. instortingsgevaar 
niet binnen verblijven. Ze hadden dus ook 
buiten moeten slapen. Een dame was wel 

op haar bed gaan liggen en had haar eetkamertafel op haar bed gezet. Hier sliep zij 
onder. Veel huizen van onze oudjes staan op instorten nu. Een paar mensen zijn 
opgenomen in een hotel waar zij ook telkens weer uit vandaan lopen. Als je 94 jaar in 
een huisje op een berg hebt gewoond, dan weet je je geen raad in een hotel. Dit zijn 
mensen die nog nooit een kraan of wc hebben gezien. Een dame heeft een caravan 
gekregen (foto 4) om in te verblijven. Zij kookt nu in haar stal. Er zijn nog velen die 
hulp nodig hebben wat hun woonruimte betreft, maar de gemeente kijkt niet naar hen 
om. Ze zouden echt geholpen zijn met een stacaravan, maar daar geeft een gemeente 
ook niet zomaar toestemming voor. Kroatië is een zeer gecompliceerd land om iets in 
te organiseren.  

Milena is een jonge vrouw van rond de 25, zij ondersteunt René bij administratieve 
werkzaamheden. Gaat ook wel eens mee op bezoekronde. Milena komt uit een gezin 
waar vader zwakbegaafd en moeder psychiatrisch gestoord is. Milena runt dit gezin. 
Dit gezin is ook heel arm en krijgt voedsel van ons. Hun huis is al jaren zo slecht dat je 
er echt niet wil wonen. Daarom is er aan hen drie jaar geleden een huis geschonken 
door een sponsor uit Nederland. Milena is hier gaan wonen met haar zusjes. Maar 
moeder is bang voor mensen en die kon de stap naar dit huis niet maken. Nu is door de 
aardbevingen hun huis te gevaarlijk geworden om in te wonen en moeten zij er echt 
wel uit. (foto 10) Wij hebben met wat hulp van sponsoren het huis van Milena zo 
opgeknapt dat het hele gezin hier veilig kan wonen. (foto 6) Het enkelsteen muurtje 



van het huis had ook veel schade opgelopen en is nu geïsoleerd en gestuukt . De wind 
waait nu het huis niet meer in.  

Foto 6.          Foto 7.  Foto 8. 

Bij onze zaadleverancier World Seed program’s uit Krommenie hebben we groenten/
zaad-pakketjes gekocht en deze zijn de afgelopen weken uitgedeeld door onze 
contactpersonen. In een pakket zitten 6 soorten groenten en een zakje met 
bloemzaad. Onze oudjes zijn zelfvoorzienend en zaad is dan wel heel belangrijk. 
Tevens voor allen een zakje met paaseitjes gemaakt.  (foto 8) Dat is iets wat ze in 
Kroatië niet kennen of heel duur is. En zo zorgen we met velen voor onze oudjes op 
afstand. Zo brachten we nog een beetje een Paasgevoel.  

Er zijn het afgelopen jaar aardig wat oudjes waar we al jaren komen overleden en dat 
komt niet door de Corona, want die bereikt de oudjes amper, omdat ze alleen en 
eenzaam wonen, geen mensen die hen bezoeken, alleen onze helpers hebben contact 
met hen en soms wat Rode kruis vrijwilligers. We hebben een boer die zeer eenzaam 
woont met zijn twee koeien. Onze René kwam een bezoek brengen aan hem en op 
afstand schreeuwde de boer dat René niet op zijn erf mocht komen. (foto 9) Hij mocht 
de voedseltas op afstand neer zetten. Deze boer is doodsbang dat hij Corona krijgt. In 
zijn beleving zijn de vliegtuigen de verspreiders van de Corona. En zo heeft een ieder 
zijn visie.  

Foto 9.   

                       Foto 10. 

Naast de mensen die overlijden komen er ook steeds weer nieuwe hulpbehoevenden 
bij. René krijgt de nieuwe adressen via het plaatselijke Rode Kruis.  

Onze planning is wel dat we rond oktober en voor de kerst persoonlijk weer naar 
Kroatië   gaan. Grote stukken zoals dekens die vervoeren we niet per doos. Dat wordt 
te kostbaar. Die brengen we persoonlijk. Maar voor nu moeten we ons houden aan de 
regels die in Kroatië gelden en mogen onze helpers zich alleen in hun eigen regio 
verplaatsen. Een regio is vaak een provincie. Alle oudjes die zij mogen bezoeken 
zullen zij bezoeken en de andere hulpbehoevenden moeten wachten tot de Corona 
wat minder beperkingen geeft. 


