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Geachte lezer, 

Het is een goede gewoonte geworden om aan het eind van een jaar even 

terug te kijken. Wat hebben we met elkaar gedaan voor onze medemens 

in het oosten van Europa. 

Aangezien we in januari met bijna de voltallige besturen van Enter-

Rijssen en Wierden bij elkaar hebben gezeten voor een zogenaamde 

brainstorm sessie over de toekomst van de Stichting, houden wij geen 

extra gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.  

Voor Enter-Rijssen blijft de noodzaak om te zoeken naar nieuwe 

bestuursleden én meer financiële middelen. Onze mogelijkheden zijn 

bijna uitgeput. 

We zullen ook niet meer actief 

meubilair verzamelen omdat de afzet 

enigszins stagneert. Vanuit Hongarije 

komt het bericht dat ze niet meer dan 4 

transporten kunnen financieren. Maar 

zoals bijna altijd komt er ook nu iets 

tussen waartegen we geen nee kunnen 

zeggen. 

Een opslaghal vol met vloerbedekking en vloerkleden móét leeg! Of we 

het maar direct willen ophalen.  

Eerst maar eens informeren  of er belangstelling voor is, en bij wie. Als 

duidelijk is dat het erg welkom is worden met de nodige extra middelen 

en mankracht het leeghalen en ophalen snel gerealiseerd. 

Het is maart als de eerste trailer goed gevuld met onder 

andere bovengenoemde materialen het terrein verlaat. 

We krijgen bericht dat het nogal lang duurde voor de 

trailer leeg was. Geen wonder, er zaten vele zware 

rollen in die met handkracht eruit gehaald moesten. 
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Dan krijgen we een telefoontje van de Gereformeerde Kerk Rijssen, of 

we nog steeds belangstelling hebben voor de zogenaamde stapel stoelen 

uit de ontmoetingshal. Zo ja, wanneer haal je ze op? 

Dus op korte termijn zo’n 120 stoelen voor 

onze doelgroepen. Super toch? Maar ja, 

opslag en transport hè? Een deel zal gaan 

naar Debrecen  in Hongarije. Een deel gaat 

naar Jankafalva in Roemenië en de rest gaat 

naar Carei en Slatina.  

Eind 2017 hadden we al bedden gekocht in 

Heerenveen. Nu een mailtje van de 

leverancier; wanneer kom je ze halen? Nog 

even geduld, we melden ons wel. Eerst een 

trailer regelen voor Carei want daar moeten 

ze heen.  

Dat transport zal de firma Leverink op zich nemen. Dus op korte 

termijn met Andre Tijhof en z’n vrachtwagen naar Heerenveen om 7 

bedden compleet met matras en nachtkastjes op te halen. 

Op zondag 18 maart mag het bestuur naar de 

Hervormde kerk in Enter, de jeugd houdt daar 

jaarlijks een actie om voor het jeugdwerk geld te 

genereren, met daaraan gekoppeld een goed doel. 

Dit jaar was dat onze stichting.  

 

De voorzitter van onze mooie 

stichting mocht een cheque van 

750 euro in ontvangst nemen. 

Deze geweldige gift wordt 

bestemd voor het 

kinderziekenhuis in Carei.  
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Het tweede transport is een rit met bestemming Slatina- Roemenie. 

Voor het team daar aankomt, doet ze nog meerdere projecten aan. Ook 

bezoekt het team voor de stichting Cernaton de Sus. Er gaat ook nu 

weer van alles mee. In Slatina hebben ze een timmerklus te doen waar 

de nodige materialen voor mee gaan.  

Dan maken we ons op een trailer te vullen voor Carei, de firma 

Leverink wil dat weer voor ons verzorgen. Er is van alles verzameld 

door de afdeling Wierden en door ons. Ook zijn in de tussentijd de 

bedden opgehaald uit Heerenveen. Deze gaan van de ene in de andere 

vrachtwagen. De volgende dag pakken we met een groep sterke mannen  

de trailer goed vol.  

Een deel van deze trailer gaat naar Totvazsony in Hongarije. Janneke 

Brinks uit Rijssen heeft daar Janka Tanya opgericht. Janka Tanya biedt 

individueel gerichte, zinvolle dagbesteding. Door structuur en ritme in 

het dagelijks leven aan te brengen, ontstaat er voorspelbaarheid en 

veiligheid. Dit is de basis voor een persoonlijke groei.  

Daarnaast zal de omgeving ervaren dat mensen met een verstandelijke 

beperking en autisme een bijdrage leveren aan de samenleving.  

Dit zal de kwaliteit van leven verbeteren voor zowel de deelnemers als 

hun omgeving! Voor meer informatie https://tinyurl.com/yadux6zk. 

De familie Brinks heeft grotendeels zelf gezorgd voor de diverse 

materialen. Ook Frion uit Zwolle. Frion is er voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Ook als de zorg zwaarder en complexer 

wordt. Voor meer informatie https://www.frionzorg.nl/.  

Frion zorgde o.a. voor aangepaste fietsen en rolstoelen en enkele 

matrassen. Die goederen hebben we zelf in Zwolle opgehaald.  

Er gaat ook een deel mee aan goederen voor Nusfalau een 

partnergemeente van Bergentheim met wie wij een mooie en goede 

samenwerking hebben. 

En niet onbelangrijk 

ze betalen netjes mee 

aan hun deel van het 

transport.  

https://www.frionzorg.nl/
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Tijdens de gezamenlijke dienst van de 

basisscholen in Enter met biddag  werden er ook 

levensmiddelen door de kinderen verzameld. Als 

Stichting mogen we aansluitend aan de dienst in 

de Gereformeerde kerk de levensmiddelen 

meenemen om ze naar Roemenië te brengen. Hoewel het al vele jaren 

traditie is om dit met biddag te organiseren is het elke keer weer een 

feest om hierbij aanwezig te zijn. Iedereen en met name de leerlingen 

bedankt voor jullie inbreng! 

Vervolgens gaat het volgende team op pad naar Carei en omstreken. Er 

is nog genoeg in huis want vlak daarvoor mochten we bij de oude Plus 

nog een partij vloer en wand tegels ophalen die goed van pas komen in 

Jankafalva. Er gaat van alles mee, kleding, incontinentie materiaal, 

stoelen, bedden en fietsen.  Ook pootgoed is aangeleverd bestemd voor 

Zerind . Het is echter zoveel dat het team het gaat verdelen in de 

plaatsen die bezocht worden.  

Ook een oude Bijbel voor het Bijbelmuseum van 

Fodor Gusztav in Tiszasentimre gaat mee. Het is 

een indrukwekkende reis geworden. Slechts één 

keer pech als het team leeg op de terugweg is heeft 

de bus geen trekkracht meer. Maar na een uurtje 

pauze doet alles het weer en kan zonder problemen 

de thuisreis voortgezet worden. 

 

Dan mag al weer het volgende team ook op pad. Zij brengen gevraagde 

goederen naar Germerske Horka in Slowakije en naar Cernaton de Sus. 

Voor beide o.a. een tafeltennistafel. Het team heeft een goede reis 

gehad zonder noemenswaardige problemen. 

In Juli laden we opnieuw een trailer met diverse goederen. Dit keer is 

de bestemming Rupea in Roemenië in opdracht van Gusztav uit 

Debrecen. Ook nu  gaat veel kleding uit Wierden mee omdat afdeling 

Enter niet zoveel heeft. Wel veel huishoudelijke goederen en meubels. 
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Het wordt met veel plezier ontvangen en verdeeld onder hen die het zo 

hard nodig hebben. 

In de zomer periode is het rustig op alle fronten. Direct na de vakantie 

komt er een vraag van Stichting Lelei Baratja of wij kunnen helpen  met 

schoolmeubilair voor een project in Satu Mare. Het is bijna toeval of 

moest het zo zijn? We hebben net 50 setjes binnen gekregen zonder dat 

er al een bestemming voor was. Het is dus snel geregeld.  

Stichting Lele Baratja zorgt zelf voor een transporteur en 

op een mooi zonnige dag zit het met de nodige 

zweetdruppels vlot in de bus. Een tevreden gevoel dat we 

anderen hebben kunnen helpen.  

Dan komt in Oktober alweer een trailer uit Debrecen om goederen te 

halen. Want we zitten in de tussentijd niet stil. Hoewel we niet actief 

verzamelen komt er iedere keer een vraag of we niet iets kunnen 

gebruiken. Dat geeft ons de kans om bewust zaken op te halen of te 

weigeren! 

Gaandeweg de tweede helft van het jaar 

blijkt onze vertrouwde rode Ford niet 

meer zo betrouwbaar. Hierdoor ontstaan 

er problemen tijdens reizen en is een rit 

in oktober niet meer verantwoord met 

deze bus. Deze rit komt daardoor te 

vervallen. 

Voor twee andere ritten die nog gepland 

staan lukt het om in samenspraak met 

autobedrijf Munsterhuis in Rijssen deze 

door te laten gaan. Munsterhuis levert voor deze twee ritten een bus 

tegen zeer lage kosten! 

In diezelfde periode krijgt de Stichting vanuit de Gereformeerde kerk in 

Wierden de toezegging van een gift van maar liefst € 15.000,--. 

Dankbaar en met stomheid geslagen over een dergelijke gift opent dat 

deuren naar vervanging van onze oude bus.  
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Een werkgroep bestaande uit twee leden van de afdeling Enter en twee 

leden van de afdeling Wierden buigt zich over de manier waarop en 

welke bus er aangeschaft moet worden ter vervanging van de oude. 

In gesprekken met onder andere Munsterhuis blijkt dat Munsterhuis de 

stichting een warm hart toedraagt. Door het geven van een fikse korting, 

vergelijkbaar met de gift van de Gereformeerde kerk, en de 

reserveringen van beide afdelingen maakt dit het mogelijk om een 

nieuwe bus aan te schaffen. 

Vrijdag 21 september is het dan zover en wordt het koopcontract voor 

een nieuwe Renault Master bij Munsterhuis getekend door de beide 

voorzitters. Begin 2019 zal de bus geleverd gaan worden. 

Op 9 november bereikt ons het verdrietige 

bericht dat Jan Kamerling, oud bestuurslid van 

zowel Enter-Rijssen als Wierden toch vrij 

plotseling overleden is. Jan heeft zich 

gedurende een zeer lange periode bezig 

gehouden met de hulpverlening aan Oost 

Europa en in het bijzonder aan de Oekraïne. Het 

was een deel van zijn leven geworden.  

Daarvoor mocht hij ook een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Na 

een periode van afnemende gezondheid heeft de Here Jan op 9 

november thuis gehaald. Vrijdag 16 november hebben we in een goed 

bezochte kerkdienst afscheid genomen van Jan. Wij wensen zijn vrouw 

Mini, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte toe 

om met dit immense verlies om te gaan. 

Omdat wij als afdeling Enter-Rijssen nog een hele lading goederen 

hebben die door de transportproblemen bleven staan hebben we een 

transporteur in de arm genomen die voor ons in november naar Carei is 

gereden.  
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Dat was een mooie afsluiting van een indrukwekkend jaar. Er ging 

opnieuw veel nieuwe - en gedragen kleding mee en veel 

incontinentiemateriaal, complete bedden, fietsen, keukenmateriaal en 

speelgoed mee.  

 

De dankdag inzameling van levensmiddelen 

in de Gereformeerde Ontmoetingskerk  

Rijssen en de zo gewenste financiële kerst 

bijdragen voor de diverse organisaties 

vonden ook een plek in deze vrachtwagen. 

Daarnaast was er ook nu weer ruimte in de 

trailer voor goederen vanuit Bergentheim 

voor Nusfalau.  

 

Rest ons nog de blijde taak om al onze vrijwilligers rond de kerstdagen 

te bedanken middels het ondertussen  bekende zakje of doosje voor hun 

tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Om daarna met een voldaan gevoel 

het jaar af te sluiten.  

We zijn in afwachting van onze nieuwe bus die medio Januari geleverd 

gaat worden om daarna zo snel mogelijk te starten in Deventer om daar 

een school leeg te maken. De eerste klus in 2019! 
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Namens het bestuur van de afdeling Enter-Rijssen bedankt voor het 

lezen. Mocht u iets missen laat het ons weten want ook dit is mensen 

werk. 

Ga met God dat wensen wij u toe met de woorden van Lied 416 uit het 

Liedboek. 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Bestuur Stichting Oost Europa afdeling Enter-Rijssen. 
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