Weer veel mensen een mooie Paas kunnen geven
We zijn weer terug van onze humanitaire reis naar
Kroatië. Deze keer was het van 2-9 april 2017.
Ons gezelschap bestond uit 8 personen, waaronder
dit keer de Hollandse Amerikaan John Salman met
zijn in Bosnië geboren collega Ermin. Een voordeel
was, dat Ermin heel goed voor ons kon vertalen.
John was in aanraking gekomen met onze vrijwilliger
Walter van Abswoude uit Noordwijk, waar hij
oorspronkelijk vandaan kwam. Hij heeft onze
stichting vorig jaar ook financieel ondersteund en
wilde de tocht wel een keer meemaken. De reis
heeft een diepe indruk op hen beiden gemaakt.
Zoveel eenzame ouderen die geïsoleerd leven in de
bossen van noord Kroatië (onder Zagreb) onder zeer
arme omstandigheden.

In totaal hebben we 42 ouderen kunnen bezoeken en blij kunnen maken met heel goede kleding,
schoenen en een levensmiddelenpakket. Dit is een kwart van de mensen die elke 6 weken een bezoek
krijgen van René Pronk en zijn vrijwilligers Zorica en Bert. Daar blijft het meestal dan ook bij, dat deze
mensen iemand zien. We deden dit in twee groepen van vier mensen.
We hadden dit keer ook een aanhanger meegekregen van Vervloed. Hierin zat de halve inrichting van
een huisje voor een dappere jongedame, die als oudste van een gezin voor haar ouders en twee jongere
zusjes zorgt.
Tevens is een deel van de groep een paar dagen op bezoek geweest in Slavonski Brod, waar in 2002 onze
hulpverlening van start ging. Inmiddels staat hier een mooi evangelisch centrum, dat geleid wordt door
pastor Zdravko Duvnjak, ondersteund door zijn gezin. We wilden zien hoe ze het maakten. Het gaat
goed, maar financieel gezien blijft het ‘sappelen’. Dochter Varona gaat na de zomer wel beginnen met
het opvangen van kinderen in het beneden-vertrek.
Hier lag ook een hulpvraag van het plaatselijke ziekenhuis. Zij wilden graag op de afdeling Gyneacologie
een operatielamp erbij hebben. Nu moest er gewacht worden tot deze op de andere afdeling vrij was.
We schrokken van de armoedige inrichting van het ziekenhuis. We hebben de volgende dag een mooie
lamp kunnen bestellen, waarbij we flink hebben afgedongen (we blijven Hollanders!). Hier zou nog veel
meer gedaan kunnen worden, als we vanuit Nederland dit kunnen bereiken.
We bezochten ook een kindertehuis, waar we een speciale kinderstoel afleverden en ook
speelmateriaal. Hier zag het er beter uit sinds de vorige keer, maar ook hier liggen er weer hulpvragen,
o.a. naar kinderfietsjes en Montessori-speelmateriaal.

