NIEUWS VAN DE BAANDERIJ

CENTRUM VOOR HULPORGANISATIES
U TANKT EN SCHENKT

Hulde voor u als klant! Door uw trouwe komst zijn ook dit jaar weer enorm
veel projecten mogelijk geworden. Onderschat niet dat u het verschil
maakt bij De Baanderij: iedereen blij!
Een selectie van het afgelopen jaar…
Naar projecten van The HALO Trust
in Mozambique, Afghanistan, Nagorno Karabakh, Angola, Somalië en
Ivoorkust stuurden we een partij reserveonderdelen voor de oerdegelijke
	
  
DAF ex-legertrucks. Voor het Engelse Action On Armed Violence werd
een complete vrachtwagenmotor naar Westelijke Sahara gestuurd. Ook
werden weer 4x4 trucks klaargemaakt voor Somaliland en Liberia.
Richting Ghana vertrok een gebruikte ambulance in opdracht van Stichting Atta, terwijl we in Ethiopië een nieuwe Toyota Landcruiser afleverden
in het kader van een werkgelegenheidsproject van Boundless. Al jaren is
De Baanderij betrokken bij de Noorse organisatie Norwegian Peoples’
Aid in Zuid-Soedan. Voor dat door oorlog verscheurde land vertrok ook
een nieuwe terreinwagen en onlangs nog twee degelijke aanhangers voor
Danish Church Aid.
Door de sluiting van Zorgcentrum Bloemendaal in Gouda kwam een
overvloed van materialen vrij. Zorgpartners Midden-Holland vroeg De
Baanderij om dit verzendklaar te maken voor het Kibogora Hospital in
Rwanda, waar een schreeuwend tekort is aan medische hulpmiddelen.
Inmiddels zijn twee zeecontainers onderweg. Een truck-trailer combinatie is klaargemaakt door ZWO Geldrop, samen met andere stichtingen

die in de Sahel werken. Als lading veel medische materialen, onderdelen,
waterzuiveringsinstallaties en een gebruikte Toyota 4x4. Het transport
moet begin 2015 aankomen in Togo. In opdracht van de stichting FAS
- die irrigatieprojecten opzetten - werd een bomvolle container naar
Burkina Faso gestuurd. Ook leverde De Baanderij enorme waterzakken
voor dit project. Door stichting Water is our World werden ook waterzakken afgenomen om voorraden in Vietnam aan te leggen.
De Baanderij heeft al enige jaren de beschikking over een noodhulpvoorraad met tenten, dekens en alles wat er nodig is om bij rampen snel
hulp te kunnen verlenen. Voor een rescueteam in Panama ging een grote
hoeveelheid UNHCR tunneltenten op transport. Ook werden enkele
stuks ingezet in Oostenrijk bij Positive
Vibrations, een muziekevenement voor
SOS kinderdorpen. Daarnaast wisten
RescueNet en Stichting Vluchteling
ons te vinden voor hulpgoederen die
bij hun wereldwijde projecten worden
ingezet. Verder is weer een partij
dekens gereserveerd voor vluchtelingen in Noord-Irak en Syrië.
	
  
Niet altijd is succes verzekerd. Nadat
een grote shovel werd geselecteerd
en naar Libië werd verscheept, nam
opnieuw de onrust van de Arabische
Lente dusdanig toe, dat de organisatie
MAG besloot de hulpverleners terug
te halen. Het is nu spannend hoe het
achtergebleven materieel aangetroffen wordt bij terugkeer.

	
  
Het Deltion College Zwolle vroeg assistentie bij de verzending van een
partij gebruikte, maar goede computers naar Ethiopië. Mooi is het dan
om na verloop van tijd te horen dat alles goed is aangekomen.

Hetzelfde bericht kregen we vanuit Somaliland nadat een koelcontainer
vol materialen lang onderweg was geweest voor de opstart van een
viscoöperatie door de stichting KAALO.
Al jaar en dag gaan er veel transporten weg met gereedschap. Zo vertrok
in opdracht van Tools to Work een partij met gebruikte gereedschappen
en naaimachines naar Namibië en werd door Gered Gereedschap gewerkt
aan zendingen naar ondermeer Kameroen, Ghana, Kenia en Oeganda.
Ook enkele kleine stichtingen stuurden gereedschappen naar ondermeer
Tanzania, Burundi en Suriname.
Voor Bbrood ging opnieuw een container met bakkerijbenodigdheden naar
Oeganda. Dat hun concept van traditioneel steenovenbrood aanslaat blijkt
wel uit de uitbreiding van hun activiteiten naar buurland Rwanda. En na
het afleveren van de twee Landrover 	
  
Defenders in Zimbabwe volgde een aanvraag van het Wereldkinderfonds
en Medical Mission International voor een derde ambulance, maar dan
voor Kenia. De Baanderij verzorgde het hele traject: van selectie en ombouw in Engeland, tot bestickering en transport. We hebben nog niet
gesproken over al die zendingen schoolmeubilair, maar reken erop dat
van Mozambique tot Togo en van Congo tot Suriname schoolkinderen op
gebruikte Nederlandse setjes zitten!

PRAKTIJKLES ID COLLEGE 	
  BIJ DE BAANDERIJ
Onlangs zijn 12 studenten aan de slag
geweest met project ‘legertruck’. Doel
was om de op school geleerde vaardigheden nu heel concreet in de praktijk
te brengen. De klus aan deze gesloopte
4-tonner betrof het weer gebruiksklaar
maken, om te kunnen worden ingezet in

rampgebieden als ondersteuning in de meest moeilijke omstandigheden.
Docenten en studenten kunnen terugzien op een project dat zeer geslaagd
is; in drie dagen tijd werd de complete cabine verwisseld en weer rijklaar
opgeleverd door de studenten die deze voor hen en voor ons unieke
ervaring niet snel zullen vergeten.

JUBILEUM MAAND ACTIES
Let op uw brievenbus en hou de website
www.debaanderij.nl/jubileum in de gaten.
En natuurlijk ook via het nieuwe
LEDscherm wanneer u komt tanken.
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WAT LED U?

Dat u heel bewust tankt bij De Baanderij is wel duidelijk. Maar om u ook
duidelijk te laten zien voor welke doelen er getankt wordt, is onlangs
een full-color LEDscherm gemonteerd door Glaifa Lichtreclame. En
eerlijk waar: een prestatie van
wereldformaat. Kom, zie en
beleef De Baanderij!

NOMINATIE

JUBILEUM JAAR ACTIES

	
  

Na een zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure is 	
  
De Baanderij voorgedragen als genomineerde voor de titel Onderneming
van het Jaar Midden Holland 2015. Zeker een verrassing, maar toch ook
wel een bevestiging, want een goed concept blijft niet onopgemerkt! Op
12 januari 2015 moet duidelijk worden wie de uiteindelijke winnaar is.

DE BAANDERIJ JUBILEUM 2015
In 2015 bestaat De Baanderij 15 jaar! Dat feest gaan we samen met u
vieren! Want 15 jaar goed voor goede doelen is alleen mogelijk geworden
door u als klant. Sommigen treffen we regelmatig bij de balie om een waskaart te kopen. Anderen steken vriendelijk hun hand op als we toevallig
net langslopen. Maar graag willen we u in 2015 eens de hand drukken en
een welgemeend ‘dankjewel’ zeggen. Door een jaar lang leuke, unieke,
grappige, lekkere en voordelige acties aan te bieden hopen we echt dat het
lukt om u te verrassen en opnieuw 15 jaar enthousiast te maken.
Speciaal voor u als tankpashouder lichten we alvast een tipje van de
sluier op. Er komen JAAR- EN MAANDACTIES. Dus het hele jaar door
kunt u onze 15e verjaardag meevieren. Zie www.debaanderij.nl/jubileum.

15 CENT KORTING PER LITER

op benzine, diesel en LPG iedere 15e

van de maand – de hele dag!

15 JARIG = GRATIS WASSEN
e

Gefeliciteerd als u op de 15e jarig bent
!
Cadeau: uw auto gratis gewassen.

15x GETANKT = WASBON

Bewaar uw tankbonnen en was uw

auto GRATIS.

15 WASMUNTEN HALEN = 10 BETALEN
(alleen mogelijk via de receptie)

15x WASSEN IN CARWASH =
15x GRATIS STOFZUIGEN

NIEUWS VAN STICHTING PROPLAN
VOOR HULP DIE AANKOMT!

LEVENSMIDDELENPAKKET MAKEN
VOOR SLACHTOFFERS WATERSNOOD

Begin juni, twee weken na de ramp,
liep ik door de straten van Samac, een
stad die zwaar is getroffen door de
watersnoodramp. Waar je ook keek,
het was één grote blubber- en baggermassa wat was achtergebleven na de
overstroming. De wekenlange regenval
had ervoor gezorgd dat het water wel
9 meter hoger stond dan normaal en na diverse dijkdoorbraken scheen
nu de zon. De gevolgen tartten elke beschrijving. Een catastrofe had
Bosnië tot in het diepst geraakt, 35 mensen verloren het leven, ruim 100.000
mensen raakten dakloos en zelfs
1.25 miljoen mensen werden slachtoffer van deze ramp. Voor sommigen
was het alleen waterschade, maar velen
raakten alles kwijt. Lopend door de stad
zie je mensen die het leven weer oppakken, terwijl anderen nog in shock zijn.
De oogst is ook volledig vernield, met
als gevolg: schaarste en dus hoge
prijzen voor het voedsel. Bij ons is de
vraag: ‘Wat doe ik op mijn boterham?’
Heel veel mensen daar zijn arm en
hebben niets te kiezen; bij hen is de

vraag: ‘Is er wel eten voor vandaag?’. Maar ook voor de allerarmsten
wordt het kerst. Wij kunnen hen te hulp schieten met een hartverwarmend
gebaar. Stichting Proplan wil graag deze mensen gaan verrassen met een
goed gevuld pakket met eten. Daarom is er tussen 6 en 24 december een
voedselactie. Bij deze nieuwsbrief vindt u ons boodschappenlijstje. U doet
toch ook mee?

	
  

TERUGBLIK BENEFIETCONCERT 22 MEI 2014

BEMOEDIGING

We rekenen er op tenminste 500 pakketten in te zamelen.
Omdat de kerst in Oost-Europa 14 dagen later is, gaan de boodschappen
begin januari naar Bosnië. De pakketten worden door ons zelf naar de
mensen gebracht. Nu al weet ik:
‘Wat zullen ze daar blij van worden!’.

VOORTGANG BOUW HUIS
VOOR ONTHEEMDE
KINDEREN IN BOSNIË

Door de watersnood heeft de bouw een
flinke vertraging opgelopen, maar nu
gaat het hard. Een water- en elektrasysteem
zijn op de bouwplek aange	
  
bracht, het fundament is gelegd en de muren staan overeind. Voor het
nieuwe jaar moet de ruwbouw klaar zijn. Ruim 35 kinderen hebben straks
een veilige en warme plek.
	
  

KINDEREN VOOR KINDEREN
IN MOORDRECHT

De kinderen van de (kinder)kerk in Moordrecht hebben flink hun best gedaan en
dit jaar de lekkerste cupcakes gemaakt
ooit. Na de kerkdienst was er koffie en
natuurlijk verkoop van hun gebak. De
opbrengst was voor de bouw van het kinderhuis. Met deze actie haalden
de kinderen in een uur tijd ruim 315 euro op.

de Nederlandse ambassadeur kennis gekregen van dit unieke project en hij
bedankte ieder hartelijk voor zijn inzet. Door Proplan is voor totaal 160.000
euro besteed. Beste mannen: jullie hebben iets gedaan wat heel bijzonder
is, we zijn dankbaar en… weet je er door gezegend!

Tot vrijwel de laatste plek was de schouwburg bezet op 22 mei jl. De
bezoekers genoten van een schitterend programma met de mooiste
muziek van niemand minder dan het orkest van Guido Dieteren, het Chr.
Mannenkoor ‘De Gouwestem’ en de zang- en muziekgroep Kratecko
uit Kroatië. Het was een onvergetelijke avond met het ene muzikale
hoogtepunt na het andere. Bert van Leeuwen presenteerde het op de zijn
bekende, hartelijke manier en tijdens het concert werd de opbrengst van
de actie bekendgemaakt: ruim 187.000 euro. Een avond om nooit meer te
vergeten! Die avond was er ook een SMS-actie om te helpen bij de recente
watersnood. In een week tijd bracht het 11.000 euro op. Van dit geld zijn
direct etenswaren en schoonmaakmiddelen gekocht.

HUIZENRENOVATIE MET 	
  HULP VAN PROPLAN

De stad Samac was wel de meest zwaar getroffen stad door de watersnood
en... van geen enkele zijde was hulp
voor wederopbouw. Vanaf half juli zijn
vijf teams met in totaal 30 geweldige vrijwilligers aan de gang geweest in
Samac om de huizen van de meest
arme mensen op te knappen. Maar liefst
15 huizen werden voorzien van nieuwe
vloeren, ramen, deuren enz. Daarnaast
heeft Proplan bijgedragen in de herbouw van 7 huizen. De dankbaarheid
was enorm en de sfeer onderling was steeds perfect. Via de pers had ook

Als je als kleine stichting geconfronteerd
wordt met een ramp als de watersnood
in Bosnië, trekt dat een grote wissel op
het budget. We zijn heel dankbaar voor
de mensen die achter ons staan en dat
gat helpen te dichten. We zijn dankbaar
met elke euro en we weten dat niet
iedereen een groot bedrag kan geven. Soms is zelfs een kleine gift een
groot offer. Als bemoediging geven
	
   we u graag een aantal opvallende
giften door. Van een gever die niet genoemd wil worden ontving Proplan
10.000 euro. Na een trouwdienst in de GKV Waddinxveen werd 404,50
euro overgemaakt en een zelfde festiviteit van echtpaar Asscheman in de
Sint Jan Gouda bracht 217,50 euro op. Een stichting die ons een heel
warm hart toedraagt maakte 25.000 euro over en van een notariskantoor
kregen we 250 euro, alsook van verschillende families. De familie Van Rijn
uit het dorpje Noorden was 40 jaar getrouwd en in plaats van cadeaus
brachten ze 1.000 euro bij elkaar. Twee mensen die heel intensief bij Proplan zijn betrokken zorgden in totaal voor 6.000 euro en de kringloopwinkels De Wisselbeker in Nootdorp en Recycling Westland te ’s-Gravenzande hielpen ieder met 1.000 euro, terwijl De Kring uit Reeuwijk ons met 500
euro verblijdde. Een R.K. parochie hielp met ruim 200 euro en Stichting
Abeco met 400 euro. Na de uitzending van Omroep Max ontvingen we
van Max Maakt Mogelijk 25.000 euro. Het vertrouwen in Proplan is dermate groot dat een lieve mevrouw in Bosnië aan Proplan in Nederland
1.000 euro overmaakte voor hulp in Bosnië. Wat een signaal gaat hier
vanuit, dat maakt nederig! Iedereen, genoemd en niet genoemd, heel veel
dank, u doet een ongelooflijk belangrijk werk!

VIJFTIEN JAAR DE BAANDERIJ.
IN GESPREK MET WILLEM PRONK
We treffen Willem Pronk aan op De Baanderij. Hij
handelt nog even snel een telefoontje af en maakt
dan tijd om te vertellen hoe het 15 jaar terug begon.

Betekenis - Ik ben in 1945 geboren, opgegroeid
in een gezin waar we het ‘niet breed’ hadden. Het opkomen voor de
zwakken en het helpen van kwetsbaren, zat er als kind al in. In mijn jonge
jaren groeide ook een verlangen, noem het een droom, om van betekenis
te willen zijn - zonder maar ook te weten hoe, wat en wanneer. Omdat
leren niet iets was waar ik plezier in had, werd ik uiteindelijk ingehaald
door de realiteit van het leven, immers er moet ook brood op de plank
komen. Dat lukt niet door te dromen…
Ondernemer - Op mijn 30e begon ik als LPG-inbouwer in een kleine
boerenstal. Dit groeide gaandeweg uit naar een volwaardig autobedrijf
in Alphen aan den Rijn, inclusief een tankstation en carwash. Maar graag
wilde ik mijn verlangen een keer concreet maken om niet steeds bezig te
zijn met business.
Idee - Tijdens een bezoek aan Amerika in 1992 zag ik een tankstation met
op elke pomp ‘Salvation Army’ (red. Leger des Heils). Navraag leerde dat
inkomsten hielpen om de daklozen bed, bad en brood te kunnen geven.
Dat zette mij aan het denken en liet mij niet meer los in de jaren die volgden. In 1997 is het autobedrijf verkocht en werd Stichting Proplan opgericht. Meer dan 2 jaar later kwam de huidige Goudse locatie in beeld.
Het was oud en verwaarloosd, maar qua ruimte wel wat ik voor ogen had:
een servicecentrum voor hulporganisaties. De naam wist ik al vóór de (ver)
bouw: ‘De Baanderij’. Waarom? Dit zou de plek worden om ‘ruim baan’
te maken voor hulp- en zendingsorganisaties, kortweg NGO’s genoemd.
Moed - Een idee is prachtig, maar hoe overtuig je die organisaties er
van dat De Baanderij hét bedrijf is om in te schakelen als hulpgoederen
aangekocht en/of vervoerd moeten worden? Het verschil tussen het run-

nen van een autobedrijf en een centrum voor hulporganisaties is groot.
Terugkijkend: dat vroeg moed en veel doorzettingsvermogen.
Missie - Hoe raar het ook klinkt, elke ramp die gebeurt, is ‘big
business’. Aan leed wordt wereldwijd flink verdiend en voor mij
was dat juist de ‘trigger’ om een verschil te willen maken. Dat
moest en kon anders. Door het idee van 1992 uit te rollen, moest de
exploitatie van een Tank- en Wasstation zorgen dat alle kosten
gedekt werden, met als doel dienstverlening zonder winstoogmerk.
Aan de slag - Het tanken en wassen werd goed in de markt gezet door
de slogan: ‘Nieuwe Goudse attractie: u
tankt en schenkt’. Dit unieke concept
spreekt na 15 jaar nog altijd veel mensen
aan. Trouwe klanten die bewust tanken en wassen. En de eerste NGO die
zich meldde, was ook gelijk één van de
allergrootste: The Halo Trust. Actief in
bijna 20 landen, waar zij na een oorlog
allerlei wapentuig en mijnen opruimen. 	
  Of we kans zagen om in 2 maanden tijd 100 ex-legervoertuigen technisch klaar te maken en wit te spuiten
inclusief aflevering in Kosovo. Dat was gelijk de vuurdoop; de klus is
perfect gelukt en alles is goed aangekomen. En nog altijd is deze NGO in
beeld, want geld besparen staat in 2015 nog net zo centraal als in 2000.
Vrijwilligers - Wat ons werk zo bijzonder maakt, is de inzet van betrokken vrijwilligers, waar ik er inmiddels ook zelf één van ben. Door hen blijft
het mogelijk te werken aan de missie: ruim baan maken voor hulp- en
zendingsorganisaties. Nelson Mandela zei ooit: ‘Het lijkt onmogelijk totdat het is gedaan’. De Baanderij is het bewijs. En ook al ben ik de 65 ruimschoots gepasseerd, met dankbaarheid en plezier blijf ik mij inzetten.

MAAK EEN GIFT OVER NAAR
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