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Vrijdag laden met z’n allen en zelfs met 
twee nieuwe vrijwilligers: Marga Jacobs 
en Jan Meeuwenoord. Marga is 

vrijwilliger bij het Rode Kruis in 
Alkmaar en wilde al heel lang mee en 
helpen met sorteren en laden. Jan is een 
kennis van Pete Nulkes en Walter van 

Abswoude. Deze twee heren hadden 
hun twee Dodge- pickups beschikbaar 
voor deze reis. In de namiddag waren 

de lange open aanhangers geladen met 
elk haast 3000 kg.

Zaterdag even bijkomen en de laatste 
zaken regelen voor het vertrek op 
zondagochtend 04.00uur. We rijden op 

zondag vanwege het stilstaande 
vrachtverkeer. Onze vrijstelling zorgt 
dat we op zondag mogen rijden. We 
slapen nog net in Duitsland in het 

plaatsje Inzell. Een hotel .. goedkoop en 
perfect.

Maandag vroeg op pad. Door wat 

kleinere wegen te nemen sparen we 

veel tol uit op de Oostenrijkse 
tolwegen. De grens naar Kroatië duurt 
1.5 uur, langer dan normaal. We 

vervolgen onze weg in het zonnetje.

Als we aankomen worden we gul 
onthaald op een heerlijk avondmaal.

We zijn weer gezegend, heel 

aangekomen en morgen gaan de 
wagens naar de douane en kunnen we 
gaan uitladen en in de middag wellicht 

al wat van de spullen uitdelen.

HALF SEPTEMBER 2012 NAAR SLAVONSKI BROD

WE REIZEN MET Z’N ZEVENEN EN 
NEMEN EEN KORTERE ROUTE 

DOOR OOSTENRIJK 
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Dinsdag wachten op de douane en 
Woensdag 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. De lonen blijven 
natuurlijk achter.  We bezoeken een 

familie die veel problemen heeft.  We 
brengen er een fietsje voor een zoontje  
en een pakket met diverse zaken, zodat 
ze er weer even tegen kunnen.  Als je 

de gezichten ziet weet je weer duidelijk 
waarom je dit doet en blijft doen.  Het 
is gewoon nodig. 

Na dit bezoek gaan we naar een 
mevrouw, een verpleegster op leeftijd 
die in een gewoon woonhuis een 

verpleeghuis heeft gemaakt. Één of twee 
personen op een kamer met hoog/laag 
bedden die wij eerder brachten.  Airco, 
vers voedsel, groente, tv.  op de kamer. 

Deze mensen die hier verpleegd 
worden hebben gekozen voor 
persoonlijke zorg.  Veel beter dan de 

verpleegfabrieken die we eerder zagen 
met veel mensen die niet verzekerd zijn 
en toch aanspraak maken op de zorg. 

We zijn plezierig verrast dat je zo veel 
kunt doen op eigen kracht.  Bidden 
maakte een groot deel uit van het 

proces.  Hulp van Humaned hielp ook.

In de middag bezoeken we een dorp 
alleen bewoond door Roma (wij 
noemen ze ook wel zigeuners).  In de 

afgelopen 12 jaar is er wel veel 
veranderd. Licht, asfalt op de wegen.

Er is in het hele dorp maar één man die 

belasting betaalt en elektriciteit heeft.

Als de dames bij een familie met 7 
kinderen wat speelgoed afleveren, is er 

een klein meisje die haar pop direct 
gaat verstoppen.  Net zoals een diertje 
dat voedsel verstopt voor andere 
gegadigden.  Alleen door hulp te blijven 

geven kunnen we zorgen dat deze 
kleintjes een beter leven tegemoet 
gaan.  We brengen een kort bezoek aan 

Bosnië aan de overkant van de rivier.  
Kort,  want alle winkels gingen al  dicht.  
In dit land is het allemaal nog wat erger 

om te zien.  Veel mensen die graaien en 
de meerderheid heeft het nakijken.  
Verdeeldheid  in de samenleving maakt 
het moeilijk te bouwen aan kwaliteit 

van leven.

Intussen braakt de door Russen 
gekochte Olieraffinaderij golven met 

vieze lucht uit naar de omgeving. 

Uitdelen is één ding, maar je komt er niet onderuit om mee te leven 
met de levens die sommige mensen hier leven.

DOORZETTEN

SAMENWERKEN

NIEUWE FIETS, WOUW!

MARGA  MET SLAPERTJE

BAANDERIJ  RUGZAKKEN
 Je zal toch maar een nieuwe fiets krijgen!
 Met geld voor een goed slot.



Bezoek Rode Kruis
We zoeken contact met de locale Rode 
Kruis afdeling, Slavonski Brod.  Er volgt een 

interessant gesprek met twee mensen die 
moeizaam Engels spreken, maar we 
hebben een tolk,.

Varona Duvnjak, de jongste telg van de 

familie en ze barst van de daadkracht en 
levenslust.  We leren wat het Rode Kruis 
daar doet en wat ze niet kunnen doen, al 

zouden ze het willen.  We blijken in 
Nederland veel te kunnen leren en gaan 
de taak aan om de afdeling Alkmaar en 

Slavonski Brod aan elkaar te koppelen.  

Doel is eerst emailcontact en werken naar 
een uitwisseling van vrijwilligers.  Wij 
kunnen veel leren van hen over werken 

met jongeren,  zij van ons over structuur 
en fondsenwerving.

Intussen zijn Marina Molenaars,  Jan 

Meeuwenoord en Pete Nulkes druk met 
het herplaatsen van de hulpgoederen.

In het souterrain komt de dag erna een 

buitenschoolse kinderopvang en de troep 
moet opzij.

In de vroege vrijdagochtend rent iedereen 
nog even rond in het stadje om op de 

markt te struinen en wat laatste inkopen 
te doen. Gisteren hebben we haast 
allemaal een nek en rugmassage laten 

doen, wat de stijve ledematen weer 
losgemaakt heeft. Zo kunnen we de 
terugreis morgen weer goed doorstaan.

Dan nemen we weer afscheid van de 
leiding van het Centrum “De Drie 
Engelen” die hulp geeft aan personen en 
groepen zonder aanziens des persoons. 

Het is fijn te zien tijdens een bezoek dat 
het ook echt zo werkt.  De Duvnjaks zijn 
allen gedreven mensen  en hebben het 

hart op de juiste plaats.  

Ook zij boksen op in een land wat nu 
getroffen wordt door de recessie.  Het 

erge is de stap naar de EEG; het maakt 
alles extra moeilijk. 

Alles wat vorige week nog mocht of werd 
gedoogd, daar moet nu een vergunning 

voor worden aangevraagd, als ware het 
een Europees land.  Het maakt het werken 
meer gecompliceerd. 

DE BEZOEKEN 

OP BEZOEK BIJ EEN ARME 
FAMILIE WAARBIJ VEEL KLEDING 
AFGEGEVEN WORDT, MAAR 
VERGETEN WE DE KLEINTJES 
BESLIST NIET.

SOMS EEN AUTO, BROMTOL OF 
POP. DE GEZICHTJES MAKEN JE 
EVEN WEEK VAN BINNEN. GELD 
VOOR SPEELGOED IS NOOIT 
VOORHANDEN BIJ DEZE MENSEN

NOG STEEDS 
ARMOEDE

ER WORDT HARD GEWERKT IN 
DIT LAND. TOCH BLIJVEN VEEL 
OP ACHTERSTAND. NIET 
VERZEKERD, KINDEREN 
OVERLEDEN, BOSNIËR IN 
KROATIË. ER IS ALTIJD WEL 
EEN REDEN OM ARM TE 
MOETEN BLIJVEN EN EEN 
REDEN OM DEZE MENSEN BIJ 
TE STAAN.

DE ONDERSTEUNING

IN HET ROMADORP KOMEN WE 
BIJ EEN FAMILIE MET EEN 
MOEDER VAN 24 JAAR OUD. WEL 
7 KINDEREN OPVOEDEN. U 
BEGRIJPT DAAR KAN WEL WAT 
HULP HEEN. VAN KLEDING, 
VOEDSELPAKKET TOT SPEELGOED. 
DIRECT WORDEN POP EN 
BROMTOL VERSTOPT DOOR DEZE 
KLEINE, JE WEET MAAR NOOIT 
WIE ER MET ZIJN VINGERS AAN 
WIL KOMEN.

Verstop snel je bromtol



In de gesprekken die we hebben komt 
naar voren dat “ De Drie Engelen “ 
vooruit willen.  Dat is natuurlijk niet 

eenvoudig als er drie dingen tegelijk 
gebeuren. 1. De crisis. 2.  Een nieuwe 
regering.       3. Europa komt eraan.

1. De crisis zorgt ervoor dat de mensen 

die al sowieso niet veel verdienen (50 
uur per week over 6 dagen verdeeld 
voor 3 a 400 euro per maand) soms 

geen werk meer hebben, omdat er veel 
winkels en bedrijven failliet gaan.

2. In de winkelstraten zijn er hele 

blokken winkels dichtgeplakt.  Het zorgt 
ervoor dat de hulpvragen bij het 
Centrum toenemen terwijl er ook bij 
hen onvoldoende middelen zijn om hulp 

te geven.  De staat geeft maar met 
mondjesmaat vormen van bijstand die 
nog veel lager zijn dan de karige lonen. 

Dit speelt zich af in een speelveld van 
prijzen in de winkels die haast gelijk zijn 
aan in die van Nederland.

3. Europa komt er aan.  De verschillen 
in prijzen en lonen zullen de komende 
tijd onder druk staan, als Kroatië deel 
kan nemen aan Europa (juli 2013). Men 

hoopt op te ontvangen subsidies e.d.  
Dit laat zien dat men dit als een 
uiterste hulp ziet.

Enkele jaren geleden verkreeg de 
stichting een stuk land met wat ver-
vallen huisjes erop.  Na eerst zoveel 

mogelijk het stuk land te exploiteren 
met tuinbouw, komt het er nu op aan:

het plan om er ouderenhuis-
vesting te plegen. 

Het terrein in de omgeving van 
Poljanski waar de nieuwbouw moet 
komen, loopt voorlopig vertraging op. 

De oplopende kosten en minimale 
inkomsten zorgden ervoor dat het 
allemaal even geparkeerd wordt. 

Intussen wordt er op het centrum van  
“ de Drie Engelen “ elke vorm van werk 
en inkomsten aangepakt, zoals het orga-
niseren van buitenschoolse opvang. 

Het geeft ouders de gelegenheid om 
beiden te werken (voor een laag 
loontje) en het geeft het Centrum de 

kans de kinderen met een religieus 
tintje meer Europese educatie te geven 
in de daarvoor beschikbare tijd.  Deze 
kinderen zijn de toekomstige vrijwilli-

gers voor het Centrum en naar ze 
hopen sponsors.  Varona, de dochter in 
huis, heeft voortvarend de koe bij de 

horens gevat en gaat gewoon aan de 
slag.  Bij het gesprek bij het Rode Kruis 
pakt ze direct haar kans om bij het hele 

project “ uitwisseling “ betrokken te 
worden, want het betreft werken met 
jongeren. Het was weer een 
hartverwarmende reis waarin veel 

lachen en een enkele traan niet mocht 
ontbreken. 

Sponsors die deze reis mogelijk 

maakten: Pete Nulkes,  Walter 
van Abswoude, Noordwijk, 

Proplan-De Baanderij-
Waddinxveen,   Rode Kruis 
Alkmaar,  Railcare uit 
Noorwijkerhout , van der Meer  

bloemengroothandel, 
Administratiekantoor Kret uit 
Noordwijk. GEMOTRA 

Gebroeders de Mooy uit 
Rijnsburg. Fa; Vervloed 
aanhangwagen-verhuur te 

Nieuw-Vennep. Chantal 
Langeveld van Wijnhandel 
Gastrovino te Sassenheim.

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)

Het volgende transport is in 2013 na de 
winterperiode. Als het lukt gaan er 
enkele vrijwilligers in december nog 

een keer om de voedselpakketten te 
kopen en uit te delen.

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

LEVENSMIDDELEN 
AFGEVEN BIJ DE OUDE 

DAME

KOKEN EN WARMEN

SLAPEN IN BOCHTEN
EN BOBBELS

LITTEKENS NOG NIET 
WEG
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