
Verslag van de secretaris over 2020 

 

Aan het begin van het jaar2020 blikten we terug op het afgelopen jaar en maakten we plannen voor 

het jaar wat voor ons lag, zoals de voorbereidingen van het maken van een Nieuwsbrief, de open avond 

voor alle donateurs, het eerste transport van 2020, welke activiteiten we zouden willen doen, en een 

bezoek aan Roemenië in 2020. 

 

De eerste vracht ging in februari naar Roemenië. We hebben goed contact met een Roemeens 

transportbedrijf die het transport verzorgde, en de spullen werden dankbaar ontvangen. 

De Nieuwsbrief werd gemaakt en verzonden naar alle donateurs, samen met een uitnodiging voor de 

open avond. Op 2 maart werd de open avond gehouden. De avond werd bezocht door ongeveer 60-

65 personen. Het jaarverslag van de secretaris van 2019 werd gelezen en de begroting van 2020 werd 

gedeeld. 

 

Deze avond namen we afscheid van Anne van Soest als bestuurslid. Anne heeft veel werk gedaan voor 

de stichting en heeft ons, het nieuwe bestuur, nog een jaar bijgestaan en ons op weg geholpen. Nu is 

het ook voor hem tijd om afstand te nemen van het bestuur. Anne werd toegesproken door Peter. 

Heidi overhandigde hem een pen met inscriptie en Tiny kreeg een mooie bos bloemen. Na de pauze 

vertelde Bas Bassa ons over het wel en wee in Roemenië. We kijken terug op een mooie avond. 

Toen kwam alles stil te staan door alle maatregelen voor COVID-19. 

 

We hadden een loods vol met spullen en mensen in Roemenië die het heel goed konden gebruiken, 

maar een transport was onmogelijk. Noodgedwongen konden we geen inzamelingen meer houden. 

Ook kregen we berichten uit Roemenië via de mail dat er bij voedselbereiding en het verspreiden van 

de maaltijden grote problemen waren. Er was een complete lockdown, en met name in het 

noordoosten van Roemenië waren de coronaproblemen groot. Begin mei konden er weer maaltijden 

klaar worden gemaakt en bracht Joseph ze tot de deur of via het raam. In die periode waren Abel en 

Simona ook in Roemenië om te helpen en de contacten te onderhouden. Helaas werd gemeld dat er 

een paar mensen die een maaltijd kregen van Meals on Wheels waren overleden aan corona. 

 

In juni konden we als bestuur weer een keer samenkomen, uiteraard wel op 1,5 meter afstand. Het 

was goed om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Veel activiteiten konden niet doorgaan, zoals de COOP 

markt in Hei en Boeicop. Ook de Jaarmarkt en wintermarkt in Lexmond zou een te groot evenement 

worden en kwamen te vervallen. Wel konden we weer twee transporten organiseren in juni én juli. 

Ook konden we de inzamelochtenden op de laatste zaterdag van de maand weer voortzetten. We 

maakten voorzichtig afspraken om in oktober naar Roemenië te gaan. 

In september is het wel duidelijk dat we, als bestuur, niet naar Roemenië konden gaan in het najaar. 

Een negatief reisadvies zorgde ervoor dat we onze plannen moesten uitstellen. 

In november maakten we plannen over de verkoop van oliebollen en appelbeignets, maar was het wel 

verstandig om deze verkoop door te laten gaan? We besloten om de verkoop door te laten gaan in 

aangepaste vorm. We verkochten niet huis-aan-huis zoals we al jaren deden, maar werkten op 

bestelling en afhalen. Flyers werden in Lexmond verspreid. Zaterdag 19 december was de grote 

verkoop. Materialen en ingrediënten werden geleverd door Cees Heikoop. De bakkers Anton en Johan 



worden bijgestaan door Wiljan Lever. De verkoop verliep heel goed. Niet alleen oliebollen en 

appelbeignets werden verkocht maar ook onze bekende Roemeense wijnen en honing. Dankbaar 

kijken we terug op een geslaagde verkoop. 

 

 
Enkele mensen, die via Meals on Wheels regelmatig een warme maaltijd kregen. Tijdens de coronatijd 

werden die volledig ingepakt. 

 

Zo kijken we terug op een bijzonder jaar. Niet alleen voor ons als stichting, maar ook voor ieder op 

zich. Iedereen heeft met deze pandemie te maken, de één wat meer dan de ander.  

 

Dankbaar zijn wij dat, ondanks corona en een korte lockdown, in Roemenië de maaltijdvoorziening 

door kon gaan en de medewerkers daar de gezondheid hadden gekregen om hier in te voorzien.  

Dankbaar zijn wij dat er in totaal vijf transporten plaats hebben gevonden in 2020, waarvan twee 

gesponsord.  

Dankbaar zijn wij dat er steeds weer vrijwilligers klaar stonden om ons te helpen, om kleding en spullen 

te halen, en om de vrachtauto te laden voor een transport.  

Dankbaar zijn wij dat er velen zijn die spullen en kleding schenken aan onze stichting. Ook via de 

kledingbeurs die niet kon gaan. 

Dankbaar zijn wij dat veel donateurs ons ondersteunden en aan ons denken.  

Dankbaar. Daarmee sluiten wij dit jaar af en kijken met onze ogen gericht naar boven naar de 

toekomst. 

 


