
Activiteiten 2016 

 
Het jaar 2016 was een bijzonder jaar. In september verhuisde HOE naar een nieuw 

inzameladres en van mei tot en met half juli is er heel hard gewerkt om veel vrijkomende 

spullen van de verzorgingstehuizen Duinrand (Katwijk) en Rustoord (Lisse) van DSV | 

Verzorgd Leven te verzamelen en naar Roemenië te transporteren. Ook was de aanvoer erg 

goed, zodat door HOE 3 transporten konden worden verzonden naar Roemenië. 

 

In dit verslag worden de activiteiten van 2016 vermeld. 

 

Nieuw inzamelingsadres 
Vanaf september 2012 zamelde HOE haar kleding en andere spullen in de garage van het 

pand Rijnstraat 149 te Katwijk aan den Rijn in. Door de verkoop van dit pand en verhuizing 

van mevrouw N. van der Does, moest HOE vanaf 1 september 2016 verhuizen naar een 

ander pand. De familie Gerrit en Ineke Haasnoot stelden spontaan hun garage onder hun 

pand (voormalige smederij) aan de J. van der Vegtstraat gratis ter beschikking. HOE is de 

familie Haasnoot zeer dankbaar daarvoor.  

Het bestuur van HOE is ook mevrouw Van der Does zeer dankbaar voor de jaren dat HOE 

gebruik mocht maken van de garage aan de Rijnstraat 149..   

 

Kledinginzameling 
 

Van januari t/m juni (Rijnstraat 149) en van september tot en met december (J. van der 

Vegtstraat 1)  is ook in 2016 veel kleding, beddengoed, gordijnen, speelgoed, 

incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan de haalbaarheidsdatum binnen de termijn het 

transport viel) ingezameld. De spullen werden nagezien, gesorteerd en in dozen verpakt. 

Deze dozen worden gratis beschikbaar gesteld door Twinpack, Lisse. De volle dozen en 

andere ingezamelde spullen worden opgeslagen in een gedeelte van een bedrijfspand, aan 

de Hogeweg 30 in Rijnsburg. Deze ruimte wordt door “Paauw Lillies” sinds twee jaar gratis 

beschikbaar gesteld. Het bestuur is daar erg blij mee.  

Er zijn circa 30 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Nieuwe 

vrijwillig(st)ers zijn nog steeds erg welkom. 

Er werd zoveel kleding en andere spullen aangeboden dat er (naast de speciale transporten 

voor DSV: zie hieronder) 3 transporten geladen konden worden in 2016. Het eerste transport 

werd in april geladen, het tweede transport eind oktober en het derde transport begin 

december.  

Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat veel mensen kleding etc. op het nieuwe 

inzameladres van HOE aanbieden. 

 



 

Project DSV | Verzorgd leven 
Aan HOE is in 2015 is door de bestuurder-directeur van DSV | Verzorgd Leven, de heer G. 

Herbrink spullen uit de te slopen verzorgingstehuizen De Duinrand in Katwijk en Rustoord in 

Lisse aangeboden voor Roemenië. In februari 2016 is een delegatie, bestaande de heer 

Herbrink en de heer Van Ingen Schenau van DSV | Verzorgd Leven, de heer H. in ’t Veld van 

het bedrijf S.C. NetRom Software SRL (Roemenië) en twee bestuursleden van HOE een 

bezoek gebracht aan een aantal locaties in Roemenië: een verpleegtehuis in Cetate en een 

psychiatrisch ziekenhuis in Poiana Mare (Doltj) in de buurt van Craiova (contacten NetRom) 

en de contacten van HOE in Drăgăneşti-Olt en Tinca (Bihor). Duidelijk werd dat alle spullen 

in Roemenië goed konden worden gebruikt.  

In de periode mei – juli is in de Duinrand door een groot aantal vrijwilligers van HOE veel 

werk verzet. Er werden 270 kasten (set van 3 per kamer) op 4 verdiepingen van de muur 

gehaald en naar de begane grond gebracht, evenals 80 keukentjes, veel bedden en overig 

materiaal. De complete keukens van de Duinrand en Rustoord is –via NetRom  en DSV- 

getransporteerd naar Cetate en Poiana Mare (in mei en in juli). De kasten, aanrechtjes etc. 

zijn voor het merendeel getransporteerd – via HOE – naar de projecten van HOE in 

Drăgăneşti-Olt, Cluj, Tinca en Beius: 2x transporten in mei en 2 transporten in juli. De kosten 

van deze transporten konden betaald worden dankzij een prachtige donatie, groot 10.000 

euro, van de stichting Carolusgulden uit Leiden. 

Het bestuur van HOE is alle vrijwilligers en vrijwilligsters zeer erkentelijk voor hun 

medewerking. 

 

Transporten HOE 
.Het eerste eigen transport van HOE is vertrokken op 9 april. Dit transport werd voor onze 

stichting gereden en gesponsord door Jongeneel Transport. De vrijwillige chauffeurs waren 

Ruud Jongeneel en……………. De spullen zijn bezorgd in Cluj-Napoca (medicijnen en 

incontinentiemateriaal), en in Drăgăneşti-Olt (kleding, beddengoed, bedden, hand- en 

baddoeken, speelgoed, gordijnen etc.),  

Eind oktober kon opnieuw een vrachtwagen geladen worden. De spullen: medicijnen en 

incontinentiemateriaal, veel kleding, bedden en beddengoed, speelgoed, gordijnen etc.), 

werden bezorgd in Drăgăneşti, Cluj, Beius en Tinca.  

Op 1 december werd een laatste transport geladen met de bekende spullen (medicijnen en 

incontinentiemateriaal, veel kleding, bedden en beddengoed, speelgoed) voor Drăgăneşti, 

Cluj en Tinca. Deze beide transporten waren mogelijk dankzij een donatie ad 3.500 van de 

Rabobank en een gift van 1.000 euro van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 

 



Voedselactie najaar 2016/2017 
In november 2016 t/m januari 2017 werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. Voor deze 

actie werd ook dit jaar minder gedoneerd dan in voorgaande jaren, maar dank zij bijzondere 

giften, waaronder de uitgangscollecten van de kerkdiensten van verpleeghuis Overduin is 

toch het mooie bedrag van 7.000 euro ontvangen. Om in Roemenië ter plekke 

voedselpakketten te kopen voor de arme –vaak oudere - mensen werd aan Sighet/Tinca: 

1.400 euro gegeven, aan, Beius ook 1.400 euro, aan Cluj: 2.1100 euro en aan Drăgăneşti: 

ook 2.100 euro. 

                              

Zomerkampen 
De actie zomerkampen vond plaatst in mei/juli. Ontvangen werd 2.650 euro. Aan Drăgăneşti 

werd 1.000 geschonken en aan Beius 1.650. Door omstandigheden is er in Sighet geen 

zomerkamp gehouden in 2016. 

Na de zomer is door de contactpersonen in Tinca, Beius en Drăgăneşti van deze giften 

financieel verslag gedaan. 

 

Het bestuur van Hoe bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben voor een of beide 

acties.  

 

Giften en sponsors 
Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, onder meer van de Diaconieën van de 

Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn, van de Gereformeerde Open Hofkerk en van de 

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee, maar ook van Verpleeghuis Topaz Overduin. Sinds 

vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift overgemaakt. 

Het bestuur is daar zeer blij mee. 

Sponsorbijdragen werden ontvangen van: 

- Rabobank Katwijk aan Zee (3.500 voor transport) 

- Stichting Carolusgulden (10.000 euro voor speciale transporten DSV | Verzorgd 

Leven) 

- Transportbedrijf Jongeneel (gratis transport) 

- Paauw Lillies (gratis opslagruimte aan de Hoogeweg 30 te Rijnsburg) 

- Mw. Van der Does (tot 1 juli 2016) en fam. G. Haasnoot vanaf 1 september 

(beschikbaarstelling garage voor de inzameling van kleding) 

- Twinpack, Lisse (gratis dozen voor vervoer spullen) 

- Contimeta, Utrecht (plakmateriaal) 

 

Bestuurswisseling  
De enige bestuursmutatie vond plaats in november 2016: Anne ten Hove is bestuurslid 

geworden.  

 



Bestuursreizen 
Ieder jaar worden door leden van het bestuur 2 bezoeken aan Roemenië gebracht: 1x in het 

voorjaar en 1x in het najaar. Het streven is dat, naast enkele bestuursleden, ook regelmatig 

een vrijwilliger van HOE met zo’n bezoek meegaat. Dit wordt gedaan om ook van niet-

bestuursleden een oordeel te krijgen. 

 

Van 12 tot en met 19 april bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de 

bestuursleden Jack Glasberge, Bram Barnhoorn, Linda Luijk en Elise Jansen van Rosendaal 

de plaatsen Cluj (Peter en Rodica Morar), Beius (ds. Peter Beltechi) en Tinca (s ds. Daniël 

Drimbe en ds Mircea Badea): zie verslag bestuursreis mei 2016.  

                         
Van 20 tot en met 29 september bezocht een andere delegatie van het bestuur: Ria de 

Best, Willeke van der Gugten, Willem van der Plas en de vrijwilliger Jaap Arnoldus de 

plaatsen Cluj, Beius en Tinca en de vlak bij de Bulgaarse grens liggende Drăgăneşti-Olt en 

omgeving: zie verslag september 2016. 

 

Deze Bestuursreizen zijn iedere keer weer zeer waardevol. Er is altijd een zeer gastvrij 

onthaal bij de contactpersonen. Ook worden bezoeken afgelegd bij arme Roemenen die 

kleding etc. van HOE hebben ontvangen. Ter plekke wordt ook gekeken welke noden er zijn. 

Nog steeds moet geconstateerd worden dat er heel veel zeer arme Roemenen zijn waarvoor 

de hulp van HOE hard nodig is. 

 

Braderie 
Op de jaarlijkse braderie die op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus 

wordt gehouden, heeft HOE altijd een marktkraam waar zij loten verkoopt voor de stichting. 

Door diverse sponsors worden prachtige prijzen geschonken. Ook in 2016 is de braderie 

weer een succes geweest. De loten waren al heel vroeg in de middag verkocht, mede dank 

zij de enthousiaste verkopers, bestuursleden Jack Glasbergen en Elise Jansen van 

Roosendaal, en vrijwilliger Nico van der Gugten. Er werd een mooie opbrengst behaald. 

 

Bijzondere Acties 

 
Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en 

Oegstgeest gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken spreien etc. 



Deze gebreide spullen worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid 

ontvangen. De winters kunnen heel koud zijn in Roemenië. Ook in 2016 is veel mooi en 

warm breiwerk ontvangen. 

                                            

 Donatie  

In Cluj-Napoca ondersteunt de stichting HOE Katwijk de Fundatia Crestiana de Ajutorare 
(Christelijke Hulp Stichting), verder te noemen FCA. 
Het speciale project van de stichting: ABC Gift for Pata Rȃt, een gemeenschap van 

zigeuners (ongeveer 400 personen) die stateloos zijn en leven op een vuilnisbelt bij de grote 

stad Cluj Napoca in Roemenië, loopt heel goed. Het project heeft ten doel een aantal (wees) 

kinderen van deze belt, in de leeftijd van 7 en 11 jaar, voor te bereiden op het naar school 

gaan of opnieuw naar school gaan. Het probleem bij heel veel zigeunergezinnen is dat zij al 

generaties lang geen scholing ontvangen en dat ook niet belangrijk vinden voor hun 

kinderen. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen ook geen kwaliteiten om later een baan te 

vinden. Een oplossing is gevonden door een schooltje in de eigen omgeving te situeren waar 

zij zich veilig voelen. Door dit project kan voor een aantal kinderen de spiraal worden 

doorbroken, waardoor zij wel naar school gaan en enige kwaliteiten kunnen aanleren, 

waardoor zij later een baan kunnen krijgen. Aan dit project is toegevoegd het verlenen van 

financiële bijstand aan de moeders voor doktersbezoek en behandeling bij ziekte. Als zij 

niets betalen dan ontvangen deze arme vrouwen geen medische zorg. Voor de kinderen is 

een gezonde moeder zeer belangrijk.  

Jaarlijks wordt een financiële verantwoording afgelegd. 


