Soedan - De bekende organisatie War Child gaf opdracht om hun veldposten in de regio Khartoum te voorzien van laptops en tablets, inclusief
zonnepanelen voor de nodige stroomvoorziening. Ook naar Juba (ZuidSoedan) is een lading gegaan.

Namibië en Sierra Leone - Samen met Stichting Wango heeft

Burkina Faso - Door de onrust in dit land werd De Baanderij gevraagd

Bolivia - Dat onderwijs belangrijk is weten we. Maar omdat kennisover-

door de Oostenrijkse hulporganisatie Hope’87 om 110 tenten rechtstreeks
in te vliegen voor de vele vluchtelingen. Desgevraagd was de reden:
beschikbaarheid in combinatie met snelle èn goedkopere levering.

Tools To Work een 20ft container vol lesmaterialen, computers, tafels en
stoelen, een generator en gereedschappen naar Sierra Leone gestuurd.
Ook is een deellading naar Namibië gegaan.

dracht steeds vaker digitaal gebeurt, vroeg Stichting Ayni ons om 8 kratten
met zo´n 150 computers te versturen naar Oruro.

Trouwens, steeds meer stichtingen en
organisaties vragen wat we zoal aan hulpgoederen leveren. Dat is natuur��� nu niet? Onlangs is een DAF
lijk moeilijk te zeggen, want wat leveren we
truck pico bello klaargemaakt om hulporganisaties
��
tijdens een internationale beurs kennis
� � �te
� � � maken
� �laten
met ons globale leveringsprogramma onder de
���
slogan 1–4–8 ofwel: One For Aid. Op www.148.nl of
www.OneForAid.nl ziet u onze nieuwe catalogus.
��
� ����� ��
Maar natuurlijk ook gewoon op www.debaanderij.nl.

�� �

�� �

��

India - Al eerder deelden we u over een fruitteeltproject waarbij met
Nederlandse kennis en inzet een beter bestaan voor kleine boeren kan

www.stichtingproplan.nl

�� �

�� �

Een�woord
tijd wellicht meer bent tegengekomen. Zo
� �����
�� wat u in de afgelopen
���
���
was er aandacht met de vraag of er meer is tussen hemel en aarde. Dat de
economie meer en meer
steeds meer zakken…
� � krimpt.� De huizenprijzen
�
�
� � � �het
� � �hier
� jaar gaan we�het
� � � �niet
In deze laatste nieuwsbrief� �van
over hebben.
Wel dat ook in dit jaar weer meer is gedaan dan het jaar ervoor. En dan
met name in de ondersteuning van hulporganisaties. Voor de lezers die voor
het eerst kennis maken met deze nieuwsbrief: door de inkomsten van het
��� ons kosteloos inzetten
���voor hun projecwas- en tankstation, kunnen we
ten, als-ook het terrein
beschikbaar
stellen. Daarmee is
� �en de opslagloods
�
� welke enorme
�meerwaarde
� � � � � � �en
tegelijk duidelijk wat de
� � � � � � � is van De �Baanderij
besparingen mogelijk worden voor steeds meer hulporganisaties.
Daarnaast wordt regelmatig de hulp ingeroepen van onze vrijwilligers.
Dankzij hun inzet en toewijding wordt die meerwaarde nog (veel) meer!
Daarom aan het eind van het jaar woorden van dank aan de vrijwilligers,
maar ook al die lieve mensen die al jarenlang tanken en wassen, daar zelfs
soms voor omrijden om uitsluitend naar De Baanderij te gaan.

waterleiding en wegen, ook direct worden aangelegd.
De grond is er klaar voor, de buizenframes staan er en
in het vroege voorjaar zal begonnen worden met het
plastic aan te brengen en het pootgoed. Met de opbrengst kunnen meer kinderen naar school, wordt
meer voedsel gekocht voor de allerarmsten, enz.

Ook onze Stichting Proplan mag terugzien op een mooi (jubileum)jaar.
Mede door de hulp van ‘Wilde Ganzen’ en een genereus gebaar uit
Moordrecht is zelfs meer dan de benodigde 15.000 euro binnengekomen
voor het tunnelkasproject. Zodoende kon zelfs de infrastructuur, zoals

Als dat geen echte
meerwaarde is?!

�� �

�

ex-leger trucks op het terrein van De Baanderij stonden. Voor Logistic Aid for
���
�����������
Africa gingen twee DAF YA4440 trucks naar Monrovia. Voor Caritas International ging een Mercedes 1017 truck eveneens naar Liberia. Ex-leger trucks
blijven voor hulporganisaties ongekend
populair, want het zijn oersterke 4x4’s. De
Baanderij tovert ze om van groen naar
wit en na een grondige servicebeurt krijgen ze een tweede leven waar dan ook.

Meer...

�� �

�

Afgelopen periode vonden alweer
5 containers vol hand- en trapnaaimachines en opgeknapt gereedschap hun
weg naar diverse projecten van Gered Gereedschap.

�����������
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�

Senegal, Burkina Faso,
Liberia, Kenia en Tanzania

�
�
Liberia - Misschien is het u opgevallen dat er weer verschillende witte

��

Na de start met CNG (aardgas/groengas) vorig jaar, zal in
januari worden begonnen met de aanleg van een LPGverkooppunt. Hiermee zijn dan alle (fossiele) motorbrandstoﬀen bij De Baanderij te koop. Omdat de verkoop van LPG niet mag
plaatsvinden zonder toezicht zal de verkoop straks van maandag tot en
met zaterdag mogelijk zijn tussen 8.00 en 18.00 uur.

Friese stichting Water for Everyone gaf opdracht voor transport van een
complete waterzuiveringsinstallatie.

de nodige containers overzee ter bevoorrading van het varende hospitaalschip Africa Mercy.
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NIEUW: LPG – Autogas bij De Baanderij

Haïti - Geen goed water betekent al snel grote kans op cholera. De Oost-

Togo, Guinee en Sierra Leone - Voor Mercy Ships gingen weer

NIEUWS
brief
��

AANBIEDING VOOR TANKPASHOUDERS:
WINTERWASSING inclusief RAIN-X behandeling, waardoor uw auto
nóg beter beschermd is en u veilig zicht heeft, nu slechts € 11,00.

- Ook missionair werkers hebben logistieke uitdagingen. Niet alleen ´in het veld´, maar zeker wanneer de terugkeer naar
Nederland aanstaande is. Zo hebben we familie Van der Vlist geholpen
met het logistieke traject en de douaneafhandeling. Ze hebben daar de
afgelopen vier jaar voor HoverAid, Wycliﬀe en de GZB gewerkt.

Letland - Als zendelinge en hulpverleenster is Nynke Zaal in Smiltene
actief. Voor haar werk hielpen we met allerlei belangrijke spullen die samen
met Jeugd met een Opdracht werden verscheept.

Zuid-Soedan - Voor de Noorse
hulporganisatie Norwegian Peoples Aid
was het belangrijk dat er twee nieuwe
Toyota Landcruisers naar hun mijnenruim-project in Yei gingen. Zowel de
aankoop als het vervoer ervan legden
ze bij De Baanderij neer. Na het zeetransport nog een enorme reis door
drie landen waar geasfalteerde wegen nog geen gemeengoed zijn…�����������

��

Sinds kort wordt uw auto gewassen met zuiver water uit eigen bron. De
kwaliteit ervan is SUBLIEM. Het resultaat is een glanzend schone auto en
achtergebleven druppeltjes drogen volledig vlekvrij op door de osmose
glansnaspoeling. Kom ook en ervaar ook het eﬀect van mooi en schoon
en dat al vanaf 4 euro!

Madagaskar

houtbewerkingmachines voor het zendingsechtpaar Den Breejen in Arua,
die daar aan hun roeping willen werken in dienst van CMS Ireland. De
andere container met daarin o.a. een tractor, tenten, voedsel en zeeppoeder was bestemd voor de familie Buitendijk van Noah’s Ark.

��

Autowassen met opvallend helder water!

- Voor het Oostenrijkse
Rode Kruis heeft De Baanderij
2000 dekens aangeleverd ten
behoeve van de noodhulpverlening aan de vluchtelingen. Via
Jordanië werd het ingevlogen
en gedistribueerd in de vluchtelingenkampen.

worden gerealiseerd. Opnieuw gingen liefst 12 containers vol (bouw)materialen en machines naar een project niet ver van het Himalaya gebergte voor FFT. Geen gemakkelijke klus maar uitdagingen liggen ons wel.

�

Niet alleen automobilisten komen
naar ons toe. Je kan nooit jong
genoeg zijn om De Baanderij te
bezoeken. Deze twee jufs hadden
dat goed begrepen. Ze lieten de
kinderen kennis maken met het
tanken en betalen via een PIN-pas. Dus… oud gedaan?!

Syrië

Oeganda - In korte tijd gingen 2 containers naar dit land. Eén vol met

�

Jong geleerd…

De Baanderij aan het werk ‘All over the World’

�

Nieuws van De Baanderij
Centrum voor hulporganisaties

Straks is het kerstfeest. Met kerst herdenken we dat God zijn zoon Jezus als
het grote geschenk aan ons gaf. Ergens in de bijbel staat het zo:
‘Hij werd arm, zodat wij rijk zouden zijn’. Die gedachte blijft ons inspireren
- waar het kan, maar vooral:
waar het moet. Dichtbij en ver
weg. Te delen van onze rijkdom en die wordt dan niet
minder, alleen maar meer.

Nieuws van Stichting Proplan
‘Voor hulp die aankomt’
Sjaals uit Goudse regio
In 1995 eindigde de oorlog in voormalig Joegoslavië. Veel mensen zijn
nooit meer teruggegaan naar de plek waar ooit vandaan gevlucht. De
achtergebleven ouderen zijn daardoor enorm eenzaam. Hun kinderen
leven op alle plekken van de wereld, maar kunnen vaak weinig voor hen
betekenen. Een dertigtal van die ouderen worden via onze ﬁnanciële
hulp trouw bezocht door het echtpaar Nenad en Zorica. Onlangs waren
we een paar dagen bij hen en bezochten een vrouw die al meer dan 3 jaar
NIEMAND had gezien. En het huisje zag er al even troosteloos uit: geen
elektra, geen water dan uit de rivier, geen kachel en geen goede kleding.
Dus een lekkere sjaal uit Nederland was al een begin van hulp. Een kachel
is gekocht en hout eveneens. Hoezo nivelleren…

De glimlach van een kind…
In voormalig Joegoslavië en veel Afrikaanse landen is het verplicht dat
kinderen hun eigen schoolspulletjes aankopen plus hun schooluniform.
Voor arme ouders een probleem. Proplan heeft ook dit jaar meer dan 1200
rugtassen uitgedeeld aan kinderen in o.a. Letland, Suriname, Bosnië, Servië en Guinee. Elke tas wordt zorgvuldig klaargemaakt voor een jongen

of een meisje met: alles wat nodig is voor school, daarnaast iets om mee
te spelen en natuurlijk een stuk zeep, tandpasta en als het lukt een mooi
T-shirt. Ook hiervoor een heel hartelijk dank-je-wel aan de mensen die zo
trouw helpen om die blije lach bij een kind mogelijk te maken met dit voor
hun zo enorme geschenk. Vind u het ook leuk hierin betrokken te zijn? Kijk
op ons verlanglijstje op de site: www.stichtingproplan.nl onder ‘Rugzakjes’.

Klussen in Bosnië
Zonder water kunnen we niet, maar soms is het ook een last. In Brcko (N.O.
Bosnië) leefde een ouder echtpaar met hun gehandicapte zoon in een
huis zonder fatsoenlijk dak. Als het regende kwam het water met emmers
tegelijk naar binnen. Als je dan met eigen ogen gezien hebt wat dat voor
een drama is, dan MOET je helpen. Met een team van vier vrijwilligers van
De Baanderij is afgelopen augustus in nog geen drie dagen tijd een compleet dak gerealiseerd. De familie kon hun geluk niet op toen alles klaar
was. Ook komend jaar hopen we weer iets dergelijks mogelijk te maken.

Nieuwe auto
voor Vive Zene
Het werk van de hulporganisatie Vive Zene in de stad
Tuzla (Bosnië) is van groot belang om kwetsbare vrouwen
te helpen in dagelijkse strijd:
´Heb ik morgen wel eten, is er
geld voor medicijnen, de school, enz.´ De problemen voor de moeders is
zo hard door de gevolgen van de extreem hoge werkeloosheid. Er is niet
nieuws onder zon, want als gevolg zoeken hun mannen dan vaak aﬂeiding
in drank met alle gevolgen van dien. Dan is professionele hulp nodig waar
Vive Zene haar mannetje in staat met psychotherapie, psychosociale-,
sociale-, medische- en juridische hulp. Veel van deze vrouwen wonen in
één van de vele achteraf gelegen dorpjes die Bosnië rijk is en zijn door
geldgebrek absoluut niet in staat om met de bus naar Vive Zene in de stad
te komen. Nu kan Vive Zene wel naar de vrouwen gaan die vaak alleen
bereikbaar zijn via wat karrensporen. Dankzij een blijmoedig gegeven gift
van een trouwe klant van De Baanderij, kon Proplan een goede 4x4 auto
aankopen om dat bezoekwerk mogelijk te maken, wat enorm helpt om de
vrouwen te bemoedigen, zodat ze aan de lijve ervaren dat ze er niet alleen
voor staan.

Iets voor u?
Onlangs kwam een echtpaar naar ons toe, waarvan
de echtgenote binnenkort 70 jaar wordt. Ze vonden het leuk om dan geld in te zamelen voor Stichting Proplan. Op allerlei momenten in het leven kan
er een bijzondere reden zijn om iets te vieren. Vaak
moet diep worden nagedacht over wat nu weer te vragen of te geven.
Graag geven we dit idee door om ook eens het werk van Proplan verrassend te ondersteunen en anderen te laten meedelen in de feestvreugde!

Goed en warm de winter door

Hulp aan Proplan!

Als wij het koud krijgen zetten we gewoon de thermostaat een graadje hoger. Van een drietal kerkjes in Servië kwam de vraag of we goede,
warme winterkleding konden leveren aan gezinnen in Zemun, Jagodina
en Nis. Veel van de ingeleverde kleding is 3 december geladen en voor de
feestdagen zijn ruim 150 dozen kleding en ook nog schoenen en laarzen
afgeleverd. Blijf dus uw kleding (en schoenen) brengen, want het krijgt
een prima bestemming.

Wat een feest… natuurlijk is het geen volledig overzicht, maar graag
geven we u een inkijkje in de portemonnee van Proplan, waardoor weer
veel hulp mogelijk is. Van De Bron/Vredeskerk in Gouda kregen we 250
euro. Een alleenstaande mevrouw uit Boskoop die het niet breed heeft
maakte 30 euro over. En een meneer uit Gouda die vindt dat Proplan het
een keer verdient om 500 euro te krijgen voegde de daad bij zijn woord.
Er kwam van een weduwe uit Drenthe 15 euro en van een stichting uit
Gouda 50 euro. Verder collecteerde de Hervormde Gemeente De Rank in
Waddinxveen voor het ouderenwerk in de Krajina wat € 401,60 opbracht.
Van stichting Emmaus in Haren (Noord-Brabant) kreeg Proplan 250 euro
als hulp voor de nieuwbouwplannen van kinderhuis Emmaus in Bosnië.
Een hoog bejaard echtpaar in Gouda maakte 50 euro over en een mevrouw uit Moerkapelle maakt al sinds 2001 maandelijks 10 euro aan ons
over. Als laatste vermelden we de gift van 250 euro van de ZWO commissie van de Gereformeerde Kerk Waarder.

Bus in Lipje (met onze werker Rasim in de deur)

De bus in Cerska via de hulp van ‘Bron van Hoop´

Wij gaan weer naar school…
In veel afgelegen dorpen in Bosnië is geen school.
De kinderen moeten vaak kilometers lopen om naar
een school verderop te gaan. Door weer en wind
en niet zonder gevaar door het verkeer wat
voorbij raast op de doorgaande wegen. In Lipje en Cerska is het niet meer
nodig, want de kinderen worden vanaf
de hoofdweg door een heuse schoolbus opgehaald. Meer dan 80 kinderen
gaan nu veilig naar school, mede
dankzij u en Proplan.

dat deze kinderen niet dag in dag uit geconfronteerd moeten worden
met de patiënten die daar aanwezig zijn. Binnen nu en 2,5 jaar moeten
zij een eigen plek hebben in een gebouw buiten dit centrum. Stichting
Proplan heeft het plan opgevat om geld in te zamelen, zodat er speciaal
voor deze jongeren elders een onderkomen gerealiseerd wordt.
De grond is reeds aanwezig, totale kosten van bouw en
inrichting wordt begroot op € 375.000. Proplan wil hier voor éénderde
(€ 125.000) in voorzien. Wij gaan ervoor, doet u mee?
ING rekening 4350357 van Stichting Proplan te Gouda.

Werkelijk, van Ameide tot Zegveld zijn er betrokken mensen die ons
steunen. Als gezegd, het is geen compleet overzicht, maar zomaar een
korte impressie om door te geven dat we er niet alleen voor staan en vol
goede moed 2013 in willen gaan. Blijft u net zo enthousiast ons steunen
als u tot nu toe heeft gedaan? Bedankt!

Nieuwbouw kinderhuis Emmaus in Duje
In het psychiatrisch centrum ‘Emmaus’ in Duje (Bosnië) ontvangen meer
dan 400 mensen van heel jong tot zeer oud 24 uur per dag zorg en/of
verpleging. Dat zijn verkrachte vrouwen als gevolg van het drama in Srebrenica, mannen met trauma’s, demente bejaarden, kinderen en volwassenen die een geestelijke beperking of handicap hebben. Ook is er o.a.
een gebouw met jongeren die geen handicap of beperking hebben; ze
gaan gewoon naar school, doen aan sport enz. Zijn soms wees, soms gebracht door wildvreemden. De Bosnische overheid heeft nu aangegeven

Nalaten en Schenken
Met een schenking via een notaris kan u uw netto schenking
aan Stichting Proplan bijna verdubbelen, afhankelijk van uw
inkomen en hoeveel u wilt geven.
Voor voorbeelden, kijk op www.schenkservice.nl.

Maak een gift over naar Stichting Proplan: 43.50.357

