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Van de redactie 
Het was een hectisch jaar, het jaar A.D. 2022. Ons 

bestuur heeft heel veel werk verzet. Niet alleen 

voor Roemenië, maar ook voor Oekraïne, waar we 

in maart met een compleet konvooi van drie op-

leggers veel hulpgoederen naartoe hebben ge-

bracht. In deze Nieuwsbrief leest u van Johan Bik-

ker een reisverslag van dit konvooi. Verder vindt u in deze Nieuwsbrief twee 

reisverslagen van Jan van Zessen, met goederen voor onze eigen kringloop-

winkels in Dorohoi en Hudesti. Ook is in de Nieuwsbrief alle financieel rele-

vante informatie opgenomen. Een overzicht van de inkomsten en de uitga-

ven, de balans en een begroting voor 2023. De belastingdienst verlangt, dat 

wij die informatie transparant op onze website zetten, zodat we daarmee 

aantonen dat we nog steeds aan alle regeltjes voor een ANBI (Algemeen 

Nut Beogende Instelling) voldoen. Verder natuurlijk de vaste rubrieken: Van 

de Voorzitter, Van de Secretaris en Van de Penningmeester. En natuurlijk 

ook een stukje over enkele mannen en vrouwen, die via ons project Meals 

on Wheels enkele warme maaltijden per week krijgen. 

Als u deze Nieuwsbrief uitgelezen hebt, bent u weer helemaal op de hoogte 

van het reilen en zeilen van onze stichting. En, een kleine suggestie: wan-

neer u de Nieuwsbrief zelf uit hebt, geef hem dan eens door aan een fami-

lielid, een vriend, een buur of een andere bekende. De beste manier om 

aandacht te krijgen voor het werk van onze stichting blijft tenslotte mond-

op-mond reclame. 

Peter Kleppe 

 

Van de bestuurstafel: voorzitter 
Het afgelopen jaar was het eerste enigszins 

“normale” jaar na de twee coronajaren. In 

2020 brak de corona-epidemie uit enkele we-

ken na de Open Avond in maart. Daarna zijn we 

heel lang beperkt gebleven in onze mogelijkhe-

den. De winkel in Dorohoi en Hudesti moesten 

dicht, het bereiden en het brengen van de maaltijden voor diegenen die via 
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Meals on Wheels geholpen worden kwam op een heel laag pitje te staan. 

Het waren moeilijke jaren voor onze stichting. Wij, en ook onze vrienden in 

Roemenië, deden wat we konden, en er werd veel geïmproviseerd. Maar 

we waren blij toen alle beperkingen begin 2022 langzaamaan verdwenen. 

Maar toen kwam het volgende rampbericht: Rusland viel Oekraïne binnen 

in februari, nu een jaar geleden. Er kwam een enorme vluchtelingenstroom 

op gang, richting Polen, Hongarije en Roemenië. Dus ook naar de stad waar 

wij actief zijn, Dorohoi. Dat ligt immers maar 15 kilometer van de Roe-

meens-Oekraïense grens af. En daar kwamen dus ook veel vluchtelingen 

aan, die opgevangen moesten worden. Het stadsbestuur was daar natuur-

lijk niet op voorbereid en er werd al gauw een beroep gedaan op buiten-

landse organisaties, met de vraag om acuut spullen te brengen. Vooral bed-

dengoed, matrassen, kleding, maar ook houdbaar voedsel. We hebben heel 

snel een actie op touw gezet in Lexmond, en dat resulteerde erin, dat we 

binnen twee weken maar liefst drie opleggers vol met hulpgoederen kon-

den brengen, met bestemming Oekraïne. 

Dit hebben we naast ons reguliere werk gedaan, samen met onze Roe-

meense vrienden. Want dat mocht niet lijden onder het extra werk dat we 

voor de vluchtelingen uit Oekraïne deden. En, veel dichter bij huis: we wer-

den ook gevraagd om meubels e.d. te brengen naar de vluchtelingen naast 

de deur, op het sportcomplex van Het Bosch, waar sinds 1 november 80 

vluchtelingen voor vier maanden zijn gehuisvest. En ook voor hen hebben 

we ons ingespannen. 

U begrijpt, dat dit allemaal veel inzet heeft gevraagd van de bestuursleden. 

Het was een druk jaar. Maar achteraf mogen we constateren, dat het dank-

baar werk was. En dan tel je de uren niet, die je aan dit vrijwilligerswerk 

besteedt. We vormen met z’n zessen (toevallig hebben we ook een “Van 

Zessen” in het bestuur) een daadkrachtig bestuur, al zeg ik het zelf. We wer-

ken goed samen en we vullen elkaar goed aan. De sfeer is dan ook goed en 

harmonieus. Dat helpt natuurlijk ook mee, om dit werk voort te zetten. 

Complimenten aan mijn mede-bestuursleden! 

En ook complimenten aan u, onze trouwe donateurs. Want zonder uw gel-

delijke en morele ondersteuning zouden we niet veel kunnen doen. Dus u 

ook: hartelijk dank voor alles. Ik hoop u weer te ontmoeten op onze open 

avond op 6 maart. 

Peter Kleppe, voorzitter 
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Van de bestuurstafel: secretaris 
Met frisse inzet zijn we als bestuur het jaar 2022 

begonnen. 

Tijdens onze eerste vergadering hebben we ons 

bezig gehouden met plannen maken voor 2022. De 

uitgave van de Nieuwsbrief werd voorbereid, als 

ook de open avond. 

Half februari werd de Nieuwsbrief uitgegeven aan alle donateurs samen 

met de uitnodiging voor de open avond op 7 maart. 

Eind februari was het eerste transport met goederen naar Dorohoi. Dit werd 

gedaan door een transportbedrijf uit Roemenië. 

Niet veel later hoorden we de berichten over de oorlog in Oekraïne. De 

beelden die we allemaal hebben gezien van bombardementen en vluch-

tende mensen en kinderen staan op ons netvlies.  

Tijdens de open avond hebben we alle activiteiten en financiën van het jaar 

2021 gedeeld met onze donateurs en belangstellenden. Een mooie avond 

met elkaar. Fijn om elkaar te zien en te spreken. 

Ook de zorgen die er op dat moment waren rondom de oorlog in Oekraïne 

zijn geuit. Dorohoi ligt immers 15 km van de grens met Oekraïne. Als be-

stuur wilden we eerst overleg met de familie Mirauta (onze coördinerende 

vrienden in Roemenië) over wat te doen en wat nodig is. Dit werd al snel 

duidelijk. Als stichting hebben we half maart een grote inzameling georga-

niseerd in Lexmond en Hei- en Boeicop. Dit leverde 3 vrachtauto’s vol ma-

trassen, dekbedden, slaapzakken, dekens, levensmiddelen, babyspullen en 

nog veel meer op. Ondertussen werden de vrachtauto’s geregeld met 

chauffeurs en sponsoren om de kosten te betalen. Na vele telefoontjes was 

alles rond en vertrokken Johan en Ewout, Piet en Leo, Dik en Hanneke op 

maandag 21 maart naar Roemenië. Zaterdag 26 maart keerden zij terug, vol 

verhalen met wat zij hadden gezien en meegemaakt. 

Tijdens en na deze actie hebben nauw contact gehouden met Simona Mi-

rauta. Eind mei is er nog een transport vanuit Lexmond gegaan voor Oekra-

ine. Dit keer met Dik en Arie als chauffeurs. Mede mogelijk gemaakt door 

giften en sponsoren. 

Onze activiteiten in Nederland gingen ook gewoon door. 
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Een korte samenvatting: 

Vergaderen: We zijn dit jaar 7 keer bij elkaar gekomen. 

Inzameling kleding en spullen: 

Bijna elke laatste zaterdag van de maand was er de mogelijkheid om kleding 

en spullen in te leveren nabij de NH-kerk in Lexmond of Hei- en Boeicop. 

Ook werden de kleine spullen en kleding uitgezocht in de opslagloods en 

goed verpakt in dozen en zakken. Daarnaast werden we regelmatig ge-

vraagd om meubels op te halen of restanten van verschillende markten en 

organisaties. Fijn dat er elke keer weer mensen zijn die dit willen doen en 

vele vrije uurtjes vrijwillig daar aan besteden. 

Transporten: 

Er zijn dit jaar 5 transporten naar Roemenië gegaan. In februari en mei door 

Beni Berti (een transportbedrijf uit Roemenië). In juli zijn Jan en Piet afge-

reisd naar Dorohoi en in september Jan en Koos. Voor het reisverslag van 

deze reizen: zie verderop in deze Nieuwsbrief. Deze twee transporten zijn 

gesponsord vanuit Nederland. In december ging de laatste, weer door Beni 

Berti gereden. Helaas zijn de kosten voor een transport steeds hoger ge-

worden. Ook ondervond het laatste transport veel tegenwerking bij de 

grens met Roemenië. 

Markten: 

Dit jaar mochten de markten in Lexmond en Hei- en Boeicop weer gehou-

den worden. Wij waren er als stichting ook weer bij. De COOP-markt in Hei- 

en Boeicop op 7 mei was gezellig en werd druk bezocht. De Roemeense wijn 

en honing werden goed verkocht en ook een intekenvel was helemaal ge-

vuld. 

De jaarmarkt in Lexmond op 27 augustus was ook gezellig. Velen wisten 

onze kraam te vinden. 

De wintermarkt in Lexmond (24 november) was sfeervol. In onze kraam 

hadden we een intekenvel met als prijs een grote gevulde boodschappentas 

en ‘gouden eieren’ met prijsjes voor de kinderen. Helaas mochten we tij-

dens deze markt geen wijn verkopen (nieuwe regels van de gemeente) maar 

gelukkig is er veel wijn besteld en voor het weekend nog thuisbezorgd. De 

opbrengsten van deze markten is een welkome aanvulling voor onze stich-

ting. 
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Verkoop oliebollen en appelbeignets: 

Ook dit jaar werden ze weer bruin gebakken en wel op zaterdag 17 decem-

ber. Mede dankzij Kees Heikoop die de materialen en beslag leverde, heb-

ben we een goede opbrengst gemaakt. Door de prijsstijgingen was dit wel 

minder dan vorig jaar maar de sfeer en de samenwerking waren helemaal 

top.  

Tenslotte, dank aan alle donateurs, sponsors en mensen die onze stichting 

blij maakten met een gift. Zonder uw financiële steun kunnen wij niets be-

ginnen. Dank aan alle vrijwilligers. Met jullie hulp en inzet kunnen we, als 

team, veel werk verzetten.  

 

Een hartelijke groet, Netty de Groot 

 

 

Van de bestuurstafel: penningmeester 
Vanachter mijn computer typ ik een bericht voor de 

Nieuwsbrief wat betreft de financiën. Waar 2021 een 

rustig financieel jaar was zo was 2022 dat zeker niet. 

Er brak oorlog uit in Oekraïne en dat is wel heel dicht-

bij Dorohoi. Daar komen we zelf regelmatig, omdat onze vrienden in Roe-

menië daar wonen en waar we maaltijden bezorgen (via ons project Meals 

on Wheels) bij de mensen die dit echt nodig hebben. Ook staat de loods 

daar, waar vele transporten vanuit Lexmond zijn gebracht. Wat een zorgen 

komen dan tevoorschijn. 

Daniel van Soest (zoon van) zit dichtbij de grens van Oekraïne. Er zijn vanaf 

maart veel giften voor hem overgemaakt zodat hij mensen op kon vangen, 

hulp bieden in de vorm van eten en een slaapplek. Wij hebben hem d.m.v. 

onze stichting geholpen dit mogelijk te maken. Ook zijn er vanaf Lexmond 

extra transporten naar Oekraïne gegaan voor de broodnodige hulp. Dit heb-

ben wij dankzij vele giften van jullie kunnen doen. Dankbaar, dat als er el-

ders oorlog, verdriet en ellende is, dat geven dan zo goed voelt. 

Hoe is het op financieel gebied gegaan?  

Onze trouwe donateurs hebben ook in 2022 hun bijdrage gegeven en daar 

zijn we zeer blij mee . De Diaconieën van onze drie kerken hebben royaal 
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bijgedragen voor het doel van onze stichting; eveneens de collectes die in-

gezameld zijn. Op de jaarvergadering krijgen jullie exacte bedragen te zien 

maar ik wil hier onze dankbaarheid laten weten vanuit onze stichting. 

We hebben veel giften mogen ontvangen en er zijn meubels, fietsen, ka-

chels e.d. verkocht. Als deze spullen opgehaald worden en er zit iets bij wat 

‘geld’ op kan leveren wordt het in Nederland verkocht. We hebben op de 

rommelmarkt in Hei- en Boeicop gestaan, op de Jaarmarkt van Lexmond. 

Ook op de wintermarkt waren we te vinden en op 17 december was onze 

jaarlijkse oliebollenverkoop. 

Natuurlijk hebben wij ook kosten, we geven aan ons project Meals on 

Wheels € 1000,- per maand; maar als er een transport vanuit Roemenië 

wordt geregeld dan schieten wij dit geld voor om de chauffeur te betalen 

en wordt dat gecompenseerd met Meals on Wheels. Omdat leden van de 

familie Mirauta veel hulp hebben verleend aan de vluchtelingen uit Oekra-

ine, hebben zij een extra donatie van ons gekregen om de kosten te druk-

ken. Abel en Simona krijgen elk jaar een vergoeding van € 600,- voor wat zij 

voor Obed-Edom en Meals on Wheels doen. 

De kosten van de wijn dit jaar waren hoog, maar we hebben op dit moment 

veel voorraad; de kosten voor de Rabobank en de Nieuwsbrief daar kunnen 

we niet omheen. 

We hebben een toename van liquide middelen van ruim € 4500,-. Dit komt 

mede doordat de diaconieën aan het einde van het boekjaar hun bijdrage 

hebben gestort en er zijn in november veel herinneringen uitgegaan en dat 

heeft ook een positieve uitwerking gehad.  

We kijken terug op een mooi jaar waarin veel activiteiten hebben plaats 

gevonden, we druk zijn geweest met transporten, we regelmatig hebben 

vergaderd en er veel plannen zijn gemaakt. Dus kortom, we zitten niet stil 

en we mogen vooruitkijken en vertrouwen hebben op een mooi 2023. 

Met dank aan u als donateur, met elkaar gaat het lukken. 

 

Heidi Huiting, penningmeester 
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Alle cijfertjes 
Normaal presenteren we de financiële kant van onze Stichting op de Open 

Avond. Dat doen we eigenlijk al 20 jaar zo. Maar sinds vorig jaar nemen we 

alle financiële gegevens ook op in deze Nieuwsbrief. Dezelfde balansgege-

vens, en dezelfde gegevens over inkomsten en uitgaven en de begroting 

kunt u ook op onze website vinden. Als ANBI-instelling zijn we ook verplicht 

om die gegevens volledig transparant te publiceren. De regelgeving voor 

humanitaire stichtingen wordt steeds strikter, en dat is terecht. Want het 

gaat om donateursgelden, en daar kan je natuurlijk niet zorgvuldig genoeg 

mee omgaan. 

Financieel gezien was 2022 een complex jaar, door de extra transporten die 

we voor Oekraïne hebben georganiseerd. Dat bracht veel extra, niet be-

grote uitgaven met zich mee. Maar we kregen ook heel veel extra dona-

teursgelden binnen, zodat we aan het eind van het jaar mogen constateren, 

dat ondanks alles, onze financiële positie robuust is gebleven. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 MET TOELICHTING 

  Activa Passiva 

Rabobank betaalrekening        13.126,-    

Rabobank spaarrekening          2.501,-    

Voorraden wijn en honing              p.m.    

      

Reserve         15.627,-  

      

         15.627,-        15.627,-  

  
 

  

Toelichting     

- De liquide middelen staan ter vrije bestemming aan de stichting 

- De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs 
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Het konvooi voor Oekraïne 

 

 

Met alle chauffeurs in een wegrestaurant 
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Lossen in Dorohoi; daar werd alles overgeladen in Oekraïense vracht-

wagens voor verder transport 
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Jan en Koos voor de loods/kringloopwinkel in Dorohoi 

 

 

Jan had Edit (dochter van Liviu) en haar vriendin Cristina enkele dagen 

te logeren. Hij heeft ze rondgeleid door Holland; hier bij de Kinderdijk 
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En hier zijn de jongedames bij Truus en Cees 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een traditie: de jaarlijkse oliebollen. Het was berekoud! 
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  Begroting 

2022 

Realisatie 

2022 

Begroting 

2023 

Inkomsten: 
  

 

Donateursbijdragen  €       6.800   €    10.178   €       7.075  

Collecten  €       1.200   €       1.054   €       1.000  

Diaconieën  €       2.000   €       3.262   €       2.000  

Winst op verkopen (wijn, honing, overig)  €          900   €       1.036   €          600  

Oliebollenaktie  €       2.000   €       1.816   €       1.800  

Extra inkomsten Oekraïne   €       6.616   

Totale baten  €    12.900   €    23.962   €    12.475  
   

 

Uitgaven: 
  

 

Projectkosten Meals on Wheels  €    12.000   €     8.000   €    12.000  

Kosten Roemenië  €          700   €          600   €          700  

Kosten Nederland (Rabo, Nieuwsbrief, divers)  €          600   €          698   €          700  

Extra kosten Oekraïne   €    10.100   

Totale kosten  €    13.300   €    19.398   €    13.400  
   

 

Baten minus kosten  €         -400   €       4.564   €         -925  

 

Open Avond 

Maandagavond 6 maart 20:00 uur 

Kerkelijk centrum Lux Mundi 

Alle donateurs en andere belangstellenden: 

van harte welkom! 
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Reisverslagen Jan van Zessen 
De reisverslagen zijn handgeschreven aangeleverd; 

hopelijk staat alles hieronder goed opgeschreven. De 

eerste reis ging voorspoedig. De tweede reis gaf de 

nodige technische problemen.  

 

Eerste reis, met Piet Stek uit Nieuwland 

Piet is zijn hele leven chauffeur geweest bij Baars Transport in Nieuwland, 

dus hij is een professionele chauffeur en ik ben een amateur. Maar zolang 

het rechtuit gaat, gaat het prima. “Immer gerade aus” zouden Duitsers zeg-

gen. 

Op woensdag 13 juli vertrokken we om ongeveer 3 uur en alles is goed ge-

gaan, ondanks de vele Baustellen of wegwerkzaamheden in Duitsland. We 

proberen de eerste dag Wenen voorbij te zijn; daar is een hotel waar we 

meestal overnachten. Nog net op tijd, voor de keuken dichtging. Piet sliep 

in de DAF, want dat slaapt beter als in een hotel, maar die mening deel ik 

niet, dus ik sliep in het hotel. 

’s Morgens samen ontbeten en weer samen verder, Hongarije in, naar Roe-

menië. ’s Middags om een uur of 3 bij de grens, waar een lange rij trucks 

stond: een wachtrij van plusminus 3 uur. Maar omdat wij humanitair rijden, 

met papieren met een rode-kruis-stempel, mochten wij er langs rijden en 

dan maar hopen dat ze je er tussen laten. Nou, dat was geen probleem, dus 

met een uurtje waren wij over de grens. Toen in een hotel in Sighetu mar-

matie gegeten, en geslapen en weer ontbeten en weer verder. 

De derde dag (vrijdag) Roemenië door; met een gemiddelde van 50 km/u 

mag je dan blij zijn. Allemaal door dorpen waar de politie graag buitenlan-

ders pakt. Ook nog bij Daniel van Soest (de zoon van Tiny en Anne), die een 

benzinestation runde, maar die is inmiddels gesloten. En nu is hij pensions 

aan het maken en ook aan het verhuren. Vooral ’s winters, want je kan er 

heel goed skiën. Na daar van de koffie te hebben genoten kwamen we eind 

van de middag in Dorohoi aan, 2250 kilometer achter de kiezen. In Dorohoi 

kregen wij ieder een kamer van een Engelse stichting waar in het begin van 

de oorlog veel Oekraïners werden opgevangen, maar wij hebben er geen 

gezien. We kregen gratis eten in Patty Chips, een soort cafetaria waar het 

heel goed eten is. En we kregen ook een auto tot onze beschikking. 
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Zaterdag werd de oplegger gelost door een ploeg van + 14 mensen. Toen 

wij weer arriveerden was hij al half leeg. Piet en ik zijn na het middageten 

naar Sucevita gereden, waar een heel mooi en beroemd klooster staat, 

waar bussen vol mensen komen. Toen zijn we bij Siret bij de grens naar Oe-

kraïne gereden en daar stond een rij van wel 8 kilometer trucks om Oekra-

ine in te rijden. Soms moesten ze wel 20 uur wachten voor dat ze over wa-

ren. Om tranen in je ogen van te krijgen. Veel trucks met brandstof en veel 

lege trucks om graan op te halen. We vroegen ons af: waarom kunnen ze 

niet sneller over naar een land in crisis? 

Zondag gingen we naar de kerk. Die begint om 9 uur, tot 12 uur. Dat vonden 

wij te lang, dus gingen wij om 10 uur; geen probleem. Na het eten bij Patty 

Chips zijn wij nog naar de grens met Moldavië gereden, waar Piet allemaal 

foto’s maakte en dus bijna gearresteerd werd. Ik snel er naar toe en in mijn 

half-Engels vertelde, dat wij uit Holland kwamen en in Dorohoi met truck 

goederen gelost hadden. Piet mocht gelukkig weer mee. 

’s Maandags weer richting huis, na ontbeten te hebben in Patty Chips. En 

we kregen ook nog eten mee voor onderweg. We waren leeg, dus alles ging 

sneller, ook bij de grens, en toen in Hongarije overnacht. 

’s Morgens (dinsdag) moesten wij riet laden in Hongarije, maar van de rou-

tebeschrijving die wij gekregen hadden klopte niet veel. Na wat heen en 

weer gebel kreeg ik de man aan de lijn waar we laden moesten en ik kon 

hem uitleggen waar wij stonden en toen heeft hij ons opgehaald. Waar we 

moesten laden was heel moeilijk te vinden. Toen we geladen waren hebben 

we nog in Hongarije gegeten. Onze wel-vertrouwde schnitzel met friet. We 

hebben in Duitsland, in pension Memmingen, vlakbij Passau overnacht. Al-

leen onze eerste tegenslag. We hadden hier al meer overnacht en gegeten, 

en goed gegeten, maar er waren nieuwe eigenaars en die kookten alleen 

maar pizza’s. Nou heb ik ooit een keer een pizza op, en dat was eens en 

nooit meer. Dus geen schnitzel met friet, nee, heel geen eten. 

Ontbijt op woensdag was wel goed, dus wij naar huis, want wij verlangden 

weer naar onze vrouwen. Na middernacht gezond en wel weer in Lexmond. 

Toen Piet naar Nieuwland gebracht en snel weer naar Liesbeth. Helaas lag 

ze al te ronken. De volgende dag de vracht riet gelost in Genemuiden, bij 

Jos van Rees, ook al een geval apart, maar niets dan lof: bij deze. Piet, har-

telijk dank voor de zeer prettige samenwerking, maar ja, wat wil je van een 
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geboren Lexmonder. En ook voor de hulp en kracht die de Heere God ons 

gaf. 

 

Tweede reis, met Koos de Jong, ook uit Nieuwland 

Ik kende Koos van de middelbare school. Koos is ook chauffeur geweest bij 

Baars Transport uit Nieuwland, dus weer een professional en ik de amateur. 

28 Oktober vertrokken, om ongeveer 2 uur. Eigenlijk een kopie van de eer-

ste reis. Ook weer overnacht in Wenen en tweede nacht in Roemenië. En 

bij de grens waren we weer snel door dankzij rode kruis. Om = 3 uur in Do-

rohoi, waar de losploeg al klaar stond, want ze wilden de truck gelijk lossen. 

Zijn weer in het klooster in Sucevita geweest en ook bij de grens met Oekra-

ine. En ook weer een hele lange rij; ik denk van nog langer. Zondagmorgen 

was er geen kerk, want het was Dankdag, dus om 3 uur wel naar de kerk 

waar we ook eten kregen. Zondagmorgen bij een Nederlandse boer “een 

bakkie wezen doen”, wat goed smaakte. ’s Maandags weer naar huis; ook 

weer eten meegekregen uit Patty Chips. Geslapen voorbij Boedapest en in 

Oostenrijk riet geladen. Toen we de grens met Duitsland naderden: een gi-

gantische file. In Regensburg gegeten en geslapen, na veel moeite om de 

truck geparkeerd te krijgen. Alles was vol en toen was het over met de pret 

in Duitsland. We kwamen bijna helemaal stil te staan en de weg was afge-

sloten. Uren in de file gestaan. Autobaan was afgesloten. We moesten eraf, 

toen links naar een dorpje, waar we besloten om te draaien. En barste een 

hydrauliekleiding van de stuurbekrachtiging. We stonden stil, olie op de 

weg en er kwam een loonwerker aan wie ik vroeg of er een bedrijf in de 

buurt was dat dit maken kon. Dat was er en hij zou voor mij bellen. Zijn Duits 

was veel beter dan het mijne. Toen hij het uitgelegd had gaf hij de telefoon 

aan mij. Ik moest opdracht geven, maar dat bleek niet voldoende; de baas 

moest opdracht geven. Ik Johan Bikker gebeld en hij zou bellen voor de op-

dracht. Na 20 minuten belde Johan mij. Ze zouden komen; na een uur nog 

niemand. Toen belde Johan mij. Het bedrijf mocht niet aan een stuurin-

richting werken, dus dat ging niet door. Toen had Johan de Fa. Heiserkamp 

gebeld, want die heeft veel servicepunten in Duitsland en die zouden mij 

bellen. Lang gewacht, niet gebeld, Johan gebeld, en die zei: ze komen niet, 

je staat te ver van een servicepunt af. Toen DAF gebeld. DAF heeft in Europa 

een goed servicepunt, dus ik Eindhoven bellen. Na alle gegevens kreeg ik al; 

snel een appje dat er een monteur zou komen. Nou, die stond er na een 
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kwartier al en die bekeek wat er nodig was. Hij belde naar de zaak en er zou 

een half uur later een monteur komen met de benodigdheden. En dat 

klopte. Hij legde een noodslang aan en olie erin, maar we mochten er niet 

mee naar huis rijden. Er was al een nieuwe leiding besteld, want met nood-

slang mochten we alleen maar naar zijn garage rijden. De volgende dag zou 

het onderdeel gemonteerd worden, dus zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft ons 

naar een hotel gebracht. Gegeten en geslapen. En toen kwam het bericht: 

onderdeel was niet met de ochtendzending meegekomen. Was te laat be-

steld en het komt vanmiddag, en dat klopte. Truck rijklaar gemaakt en om 

+ 3 uur waren we weer thuis, en gauw naar bed waar Liesbeth alweer lag te 

snurken. 

Ook Koos hartelijk dank voor de zeer prettige samenwerking; en wij hadden 

het niet gered zonder de hulp en kracht van Boven. 

Jan van Zessen 

 

Reisverslag Johan Bikker 
Van 3 hulptransporten voor Oekraïne, die we spon-

taan georganiseerd hebben in maart 2022 

 

 

Een week voordat we vertrokken om hulpgoederen weg te brengen voor 

Oekraïne hebben we een actie gehouden in Lexmond en Hei- en Boeicop. 

We hebben met elkaar als bestuur overleg gehad met hoeveel vrachtauto`s 

we zouden gaan. Na afloop van de actie hebben we besloten om met 3 

transporten te vertrekken naar Roemenië. 

Auto`s en opleggers was geen probleem, die werden genoeg gesponseerd. 

We hebben verschillende mensen benaderd om te vragen als chauffeur 

mee te gaan naar Roemenië. De chauffeuse en 5 chauffeurs waren Hanneke 

Baars, Dick Baars, Piet Stek, Leo van Dijk, Ewoud Chaigneau en Johan Bikker 

(ondergetekende). Na alles een zaterdagavond geladen te hebben en de pa-

pieren in orde gemaakt waren, zijn we op maandag 21 maart om 1.00 uur 

in de nacht vertrokken. 

De reis verliep zeer gunstig we waren rond de middag Duitsland al door en 

waren de grens van Oostenrijk gepasseerd. In de avond waren we al in 

Biske, dat is vlak bij Budapest. Na een goede maaltijd zijn we gaan slapen 

en de volgende morgen weer verder gereden. Want we hadden nog een 
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lange dag te gaan om in de avond bij Daniel van Soest te komen in Char-

libaba. Daar waren eten en slaapplaatsen voor ons geregeld en hebben we 

de volgende morgen ook nog hulpgoederen gelost. Na een stevig ontbijt 

hebben we afscheid genomen van Daniel en vertrokken we naar Dorahoi. 

Daar waren we na een voorspoedige reis rond 12.00 uur bij de loods die 

ingericht was voor hulpgoederen die voor Oekraïne bestemd waren. 

Nadat we Simona en Abel gegroet te hebben werd ons een maaltijd bij Party 

chips aangeboden. Daarna hebben we de opleggers gelost en overgeladen 

in Oekraïense vrachtwagens. Aan het einde van de dag werd ons nog een 

maaltijd aangeboden door de familie Mirauta. 

We hebben nog veel gecommuniceerd met elkaar en zijn daarna met elkaar 

naar het hotel gegaan om te slapen en 2 personen hebben bij Abel en Si-

mona geslapen. 

De volgende morgen zijn we weer vroeg op gestaan en zijn we door Abel en 

Simona naar de auto`s gebracht en werd ons een stevige lunchpakket voor 

een ieder aangeboden. Na afscheid genomen te hebben van Abel en Simona 

zijn we vertrokken richting Hongarije. 

Alles liep voor spoedig en we waren in de avond alweer in Biske bij Buda-

pest. Toen hebben we daar van een heerlijke maaltijd genoten en hebben 

afscheid van Hanneke en Dick genomen. Die moesten zaterdagmorgen 

weer vroeg terug zijn. Met de 2 andere auto`s hebben we riet geladen in 

Oostenrijk bij Van Hoorne in Neumark am See. Vrijdagavond hebben we 

overnacht in de buurt van Würzburg en zijn we op zaterdagmorgen weer 

vroeg gaan rijden, zo dat we rond 13.00 uur weer in Lexmond aan kwamen. 

Daar werden we opgewacht door leden van het bestuur met voor ieder een 

mooie bos bloemen. 

Zo waren we weer allen veilig thuis gekomen en mochten we op een mooie 

reis terug kijken met elkaar. 

Johan Bikker 

 

Meals on Wheels: de mensen hebben een 

gezicht en een levensverhaal 
Regelmatig krijgen we van onze vrienden in Roeme-

nië een overzicht van alle mensen, die een warme 

maaltijd krijgen via ons project Meals on Wheels. 
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Momenteel zijn dat 21 mensen, die in overleg met de gemeente toegewe-

zen worden aan ons project. Zij krijgen dus elk meerdere keren per week 

een warme maaltijd en een pastoraal bezoekje. Hieronder het korte verhaal 

van drie van deze behoeftigen. 

 

Mevrouw Moruzi Margareta uit Sendriceni 

Zij had 4 kinderen, maar een dochter overleed vo-

rig jaar, totaal onverwacht. Haar hele gezin heeft 

gezondheidsproblemen: hartafwijkingen en zij zelf 

lijdt aan een verregaande vorm van dementie. Haar 

overblijvende dochter moet naar haar omkijken. Zij 

leeft met haar dochter en dier 2 kinderen in een 

zeer gebrekkige woning. 

 

 

Mijnheer Craciu Daniel uit Dorohoi 

Een paar maanden nadat hij en z’n vrouw waren 

toegewezen aan Meals on Wheels, overleed zijn 

vrouw. Zelf heeft hij zeer ernstig corona gehad. Sa-

men hadden ze een zoon met het syndroom van 

Down. Nu moet hij alleen voor zijn zoon zorgen, 

want sociale voorzieningen zijn er niet in Roeme-

nië. 

 

 

 

Mevrouw Istrate Viorica uit Dorohoi 

Zij heeft 5 kinderen, die echter allemaal ver weg 

wonen. Haar man werd gewelddadig toen zij zich 

tot het Christendom bekeerde, en zij heeft hem 

verlaten. Nu woont zij in een armoedig huurhuisje 

zonder verwarming. Ook heeft ze de nodige ge-

zondheidsproblemen. 
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Bezoek onze website: 

https://vriendenvanroemenie.nl/ 
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