NIEUWS VAN DE BAANDERIJ

CENTRUM VOOR HULPORGANISATIES
DUITSE DEGELIJKHEID

Globaal genomen is Begeca in Duitsland een organisatie die wel wat
lijkt op DB. Altijd op zoek naar het beste product voor de laagste prijs,
wat een NGO ook nodig heeft. Je zou denken dat met de opties die in
een uiterst prijsbewust land als Duitsland aanwezig zijn, je niet in Gouda
uitkomt. U voelt ‘m al aankomen,
Begeca kwam bij DB uit voor reserveonderdelen van een Iveco
truck naar de Dem. Rep. Congo.
Korte tijd later gingen voor hen 4
containers vol medisch materiaal
op weg naar Zimbabwe.

FRUIT UIT INDIA

India, een enorm land en wel 80 keer groter dan Nederland. Nederlanders kom je overal tegen, zo ook FFT uit Tiel die tegen het Himalaya gebergte aan heel goed bezig zijn met fruit. Niet zo gek natuurlijk als je uit Tiel komt. Om het fruit goed te kunnen bewaren is een
opslaghuis nodig en overige speciale technologie. Dit draagt bij aan
lokale economie en inkomensgenererende projecten. Alles daarvoor
nodig is opnieuw vervoerd via DB. Wie weet… eet u straks een appel
uit India, maar toch geteeld met Hollandse inspanning!

DAF ONDERDELEN

Over HALO Trust uit Engeland is al veel geschreven de afgelopen
jaren. Met hun vakmanschap en de juiste spullen worden in meer

dan 18 landen mijnen, granaten, bommen en ander wapentuig opgeruimd. Pas dan kan een boer weer zijn land bewerken en kan na veel
wapengekletter eindelijk weer het geluid van een tractor hoorbaar
worden. Dan aardappelen uit de grond in plaats van explosieven! Afgelopen periode gingen er partijen reserveonderdelen naar Somaliland, Angola, Mozambique, Afghanistan en Abkahzia. We zijn er trots
op vanaf het eerste begin van DB hun huisleverancier te zijn.

ZENDINGEN NAAR SOMALIË

Voor Stichting Kaalo heeft DB afgelopen periode diverse zendingen naar
Puntland bij Somalië gestuurd,
waaronder generatoren en koelinstallaties. Ook een 40ft container met maar liefst twee complete
koelcellen, via Vink koeltechniek
uit Bergambacht, bereikten in
no-time hun bestemming.

VERHUIZING

Familie van der Zwaag uit Zeewolde nam het besluit zich als missionair werkers in te zetten voor de bevolking van Swaziland.
DB regelde de verhuizing tot in de puntjes van deur tot deur.

ZONNEPANELEN
NAAR OEGANDA

Elektriciteit is in Oeganda niet
zo vanzelfsprekend als bij ons.
Voor de stichting PicoSol uit
Amersfoort werd vervoer geregeld om 3 m3 aan zonnepanelen te verschepen naar Lira
ten behoeve van een school.

TAXI’S IN NIGER

In Niger is de Nederlandse stichting Imaran actief die onder andere
een weeshuis steunt. Ook voor hen is het keer op keer een zorg ﬁnancieel de eindjes aan elkaar te knopen. Net zoals DB zichzelf onafhankelijk weet via commerciële inkomsten, werd een soortgelijk idee
uitgedacht. We werden gevraagd uit te kijken naar 4 wat oudere, maar
degelijke vierdeurs Toyota’s. Deze konden dan dienst gaan doen als
taxi. Hiermee dus een vaste bron van inkomsten en dat niet alleen...
Met de inkomsten kunnen meer kinderen naar school en hebben
meerdere mannen nu betaald werk. Tegen die vraag zeggen we geen
‘NEE’. Met hulp van vrijwilligers werden de auto’s opgespoord en zijn
inmiddels op hun plek. Een project naar ons hart.

ZUID-SOEDAN

Voor de Noorse NGO NPA
in Zuid-Soedan werd een
nieuwe 4-wheel drive Toyota
Landcruiser aangekocht. Alle
opties werden aangebracht
zoals een lier, een extra reservewiel, een dakdrager,
bullbar enz. Allemaal dingen
die daar geen luxe zijn, maar een must. DB bleek de goedkoopste en
snelste aanbieder in de tender, dus de keuze was snel gemaakt.

LOGISTIEKE HULP BIJ EMIGREREN

We willen nog niet spreken van een trend, maar gaandeweg zijn meerdere families met logistieke hulp van DB geremigreerd naar Suriname. Zo ook onlangs mevrouw Lisand die vanuit Lelystad vertrok naar
Lelydorp. Onze grote ervaring leidde tot een ﬂinke kostenbesparing. En
in de nog overgebleven ruimte konden honderden Bijbels meeliften voor

de stichting Weidt Mijn Lammeren in opdracht van HVC uit
Hoornaar na de actie ‘Recycle
je Bijbel’. Ook evangelisatielectuur van IBS Nederland
werd bijgevoegd. Voor Revival
Youth en SBJOS werden eveneens 3 grote zeecontainers
naar Paramaribo vervoerd.
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SPECTACULAIR AVONDVOORDEEL BIJ DB

In het begin had ik het met u over een ongewoon bedrijf; met een variant
naar Dik Trom gezegd: ‘en dat zijn we’. Vanaf 1 april is met de actie Avondvoordeel een extreem hoge korting te behalen op benzine. Voor iedereen
totaal dertien - JAWEL U LEEST HET GOED: 13 CENT VOORDEEL
tussen 18.00-24.00 uur. ’s Nachts en overdag natuurlijk het bekende
voordeel met uw DB pas van totaal 10 cent korting op benzine.

NIEUWE INNOVATIE IN CARWASH

Het autowassen heeft vorig jaar herfst een enorme kwaliteitsimpuls
gehad door helder water uit eigen bron. Alom ontvangen we veel positieve reacties op het wasresultaat. Ervaar ook het sublieme resultaat
van mooi en schoon en dat nog steeds voor de prijs vanaf 4 euro.

GOUDA GEEFT GAS

Sinds begin dit jaar is het assortiment van De Baanderij uitgebreid met
LPG. Van maandag t/m zaterdag 08.00-18.00 uur kan LPG getankt worden. En dit is ook nog extra aantrekkelijk geprijsd: 15 cent korting per
liter! Ook vermeldenswaardig is dat Gemeente Gouda haar wagenpark
wil overzetten op groengas, ofwel CNG. Momenteel is de aanbesteding
in volle gang en we heten ze straks natuurlijk welkom aan de pomp!

ONGEWOON GOED…

Eind 1999 was het begin van De Baanderij (DB); een ongewoon idee van
een ongewoon bedrijf. Het idee erachter was dat het ook anders kan.
Hoe anders was de link om met een commercieel draaiend tank- en wasstation een ideëel doel mogelijk te maken! Dat hulp nodig is bij rampen is niet
meer dan logisch. Dat dit geld kost is ook normaal, maar waarom er vaak
grof geld aan verdiend moet worden als dienstverlener aan hulporganisaties
(vaak NGO’s genoemd), was de oprichter van De Baanderij een raadsel. Dat
ongewone idee om commerciële inkomsten te benutten en hiermee gratis je
diensten en opslagruimte aan te bieden was en is tot op heden nog steeds
uniek. Natuurlijk is De Baanderij ook meegegroeid. Voor vrachtwagens is
een speciale tankplek aangelegd met hi-speed pomp. Twee jaar terug is de

verkoop van aardgas gestart en onlangs is ook begonnen met de verkoop
van LPG/autogas. Elke automobilist kan nu de gewenste brandstof tanken
en hiermee ook een bijdrage leveren aan ons motto: ‘U tankt en schenkt’.
Ook in deze nieuwsbrief willen we u graag weer heel wat mooie dingen
doorgeven wat onder het dak van DB kon worden gedaan. Daarnaast veel
aandacht voor een ongewoon mooi project van onze Stichting Proplan. We
kunnen niet allemaal onze koffer pakken en hen helpen die geen helper
hebben. Maar wat let u om eens een ‘ongewoon’ mooi gebaar te maken en
een donatie over te maken voor de aankoop van 10 stenen, 5 dakpannen
of welk bedrag dan ook? Met de antwoordkaart of doneren via de website
www.stichtingproplan.nl hebben we het u zo makkelijk mogelijk gemaakt.
En natuurlijk gewoon goed blijven tanken en wassen bij De Baanderij!

NIEUWS VAN STICHTING PROPLAN
VOOR HULP DIE AANKOMT!
HULP DIE AANKOMT

Als we bij Suada komen zien we
de sporen van de kogelgaten uit
de oorlog nog zitten in haar huis.
Als we binnenkomen huilt ze dikke
tranen. Ze is een weduwe van 38
en is door haar spierziekte volkomen afhankelijk van hulp. Lopen
kan ze nauwelijks en haar 2 kinderen van 10 en 14 helpen haar met alles.
Eten koken, de boodschappen, de huishouding tot en met het douchen
toe. Via onze veldwerker kwam de vraag of Proplan kans ziet de totaal versleten ramen met kozijnen te vervangen. De wind giert binnen
net zo hard als buiten, wat funest is voor iemand met een spierziekte.
Bij kou de kachel veel harder opstoken is voor iemand die 100 euro
steun per maand ontvangt geen optie (nee, 100 euro is geen schrijffout).
Ook het douchen kan nauwelijks door de hoge opstandrand. Om die
toegankelijker te maken moet de cabine eruit en een nieuw vloertje worden gemaakt. In overleg met een kleine aannemer wordt een begroting
gemaakt: drie nieuwe ramen met kozijnen en een aangepaste douche
kost 1600 euro. We vertellen Suada dat over een maand alles in orde is:
nieuwe ramen en een aangepaste douche. Suada huilt opnieuw. Voel mij
machteloos dat ik niet bij machte ben om hetzelfde te doen als Petrus
die tegen de verlamde zei: ‘Goud of zilver heb ik niet, wat ik heb dat geef
ik u...’ en de verlamde liep kerngezond weg. Wel hebben we gedaan wat
wij moesten doen. Daarnaast voor de kinderen een jas en schoenen plus
een behandeling voor Suada in een kuuroord. Totaalkosten 2000 euro.

DOOR LIEFDE GEDREVEN

In het bekende hoofdstuk 5 van de evangelist Mattheus prijs Jezus de
mensen die ‘barmhartig’ zijn. Een klassiek woord voor ruimhartig zijn,
geven met een gul hart. Ada Oprel
uit Vriezenveen, de vrouw van onze
vrijwilliger Hans lag letterlijk doodziek op bed. Na vele chemokuren
wist ze dat het einde naderde. Ze
vernam van de plannen van bouw
kinderhuis in Bosnië (zie elders in
de nieuwsbrief) en ze vroeg Hans
om de laptop en met haar laatste
krachten maakte ze 1% van de bouwkosten over. Haar motto was: ´een
kind gered, is de wereld gered´. Fysiek was dit het laatste wat ze heeft
gedaan. Twee dagen later was zij niet meer aanspreekbaar en korte tijd
later is ze overleden. Ada is Thuis, de plek waar geen chemo is, geen
pijn, geen tranen en geen rouw. We gedenken Ada met groot respect en
wensen Hans en hun kinderen de troost van Gods nabijheid.

ENTHOUSIAST

Dionne Dane uit Groot Ammers is een studente aan de Hogeschool te
Ede. Er was een opdracht dat studenten een verhaal mochten schrijven over hun betrokkenheid bij de maatschappij. Uit alle studenten
werd dan een keuze gemaakt
wie uitgeroepen werd tot meest
maatschappelijk betrokken student van het jaar. Dit werd beloond
met een prijs van 500 euro. Winnaar Dionne hoefde niet lang na te
denken waar dit prijzengeld heen
zou gaan: het werk van Stichting
Proplan. Bedankt, Dionne!

OUD EN NIEUW

Ons jaarverslag over 2012 staat sinds kort op
de website www.stichtingproplan.nl. We zijn
intens dankbaar hoe God elke keer weer voorziet. Ook is gewerkt aan
een nieuw en fris logo wat proactief wil zijn: als alle seinen op rood lijken
te staan, geeft Proplan groen licht voor hen die geen helper hebben. En
dat wereldwijd, met zicht op de blauwe hemel.

TRIEST

We komen veel erge situaties tegen, maar het verhaal van Ajka is wel
heel triest. Zij is 41 jaar en elke droom is aan diggelen. Krijgt M.S. waardoor dat voor haar man aanleiding is haar uit huis te zetten. Haar dochter
van 13 gaat mee en samen gaan ze wanhopig op zoek naar een dak
onder hun hoofd. Ze vinden iets,
maar zonder sanitaire voorzieningen. Haar uitkering is 160 euro
per maand. We benaderen de sociale dienst, ministeries, doen van
alles, maar niemand helpt. Nu gaan
we zelf op zoek naar een huisje
voor die twee en zullen het aanpassen voor haar handicap. Onze missie is: help hen die geen helper hebben.
Natuurlijk kan u meehelpen op giro: 4350357 o.v.v. Ajka. Alvast bedankt!

PERSOONLIJK SCHRIJVEN VAN WILLEM PRONK

Als een kind op straat gevonden wordt in Bosnië, ziek, hongerig en geen
onderdak, dan is dat NIET omdat God er NIET naar heeft willen omzien.
Als een moeder niet in staat is kleding te kopen tegen de kou, voor een
zieke geen medicijnen gekocht kunnen worden... als die dingen een diepe
wens zijn, maar niet gebeuren omdat we weigeren een gebaar te maken
om zo instrument te zijn van hoop en liefde in Gods handen, dan moeten
we niet zeggen: Waar is God, terwijl we zelf dat verschil kunnen maken.

Met dit opstapje neem ik u mee naar het Emmaus Centrum in Bosnië. Tussen ruim 350 bewoners met tal van handicaps, psychisch en fysiek, leven
ook 35 ‘gewone’ kinderen. Hoewel, gewoon… Na een leven van zwerven,
mishandeling, uitbuiting en misbruik, zijn zij hier met liefde ontvangen.
Toen ik aan de directeur vroeg hoe die kinderen tussen de gehandicapten
terecht zijn gekomen was zijn antwoord: ‘Wij zijn het afvalputje in Bosnië. Maar het zijn wel kinderen, ook zij hebben recht op welzijn, geluk en
ontwikkeling. Daar doen we alles aan´. Echter… de Bosnische overheid
bepaalt dat het opgroeien tussen de volwassenen met hun beperkingen het welzijn en geluk onvoldoende waarborgt. De eis van hen is: over
twee jaar moeten die kinderen op een andere locatie zijn gehuisvesd,
zonder dat de overheid daar aan wil bijdragen. Kosten: 400.000 euro. De
directeur heeft Proplan gevraagd om in een derde te voorzien. Die uitdaging ben ik aangegaan om - samen met u - dat mogelijk te maken.

TE AMBITIEUS GEDACHT? LEES EVEN VERDER

 ‘Wilde Ganzen’ vermeerdert elke euro die binnen komt met 55%.
 Er zijn 15 ‘ambassadeurs’ die eenmalig bereid zijn om familie,
kennissen en relaties te benaderen voor deze actie.
 Deze mailing komt bij 3000 adressen; daar bent u er één van. U laat toch
ook uw hart spreken? Meedoen kan al met 5 dakpannen voor 10 euro.
 Ook Guido and orchestra (www.guidos.nl) verlenen hun medewerking.
Zij stellen de muziek ter beschikking voor de speciale actie-DVD.
 In de Goudse Schouwburg, 22 mei 2014, is een prachtig beneﬁetconcert van Guido en zal het resultaat bekend worden gemaakt.
 Schenken is mogelijk via www.stichtingproplan.nl.

MAAK EEN GIFT OVER NAAR

STICHTING PROPLAN: 43.50.357

UITNODIGING

GEZELLIGE (FAMILIE)DAG

Laat u verrassen tijdens deze (familie)dag met gezelligheid, lekkernijen en vermaak. Het terrein is veranderd in een braderie met tal van
activiteiten en van alles is te zien en te proeven uit ons Groene Hart.

Kom naar de ‘GROENE HARTDAG’
op zaterdag 28 september a.s.
tussen 10.00-16.00 uur
bij De Baanderij in Gouda.

VOOR DE KINDEREN

Springkussen, levensgroot vier op een rij, poffertjes, koe melken,
schminken, clowns en een spectaculaire goochelaar!

OPEN HUIS

VERKOOP VAN:

 onbespoten hoogstamfruit, ook van de vrijwel uitgestorven
rassen zoals de Sterappel, de Belleﬂeur, de Schone van Boskoop
en natuurlijk de Gieserwildeman Saint Rémy stoofperen
 vers geperst sap van dit fruit
 allerlei soorten boerenkazen en andere zuivelproducten
 honing, jam, ijs, en natuurlijk ook kofﬁe en thee met
eigengemaakte appeltaart van hoogstamappel
 veel gezellige live muziek met een ﬂinke knipoog naar Bosnië
 lekkere broodjes
 bloemen tegen een scherp prijsje
 onbespoten augurken en aardbeienmarmelade uit Bosnië

MEER INFORMATIE WWW.STICHTINGPROPLAN.NL

KOM!
OOK

Alle deuren staan die dag wijd open om iedereen kennis te laten
maaken met alles wat De Baanderij doet. Er staan verschillende
goederen/voertuigen klaar voor vertrek, een boeiende powerpoint
over de activiteiten en van het Emmaus Centrum.

NIET ONBELANGRIJK!

Van alles wat die dag verkocht wordt is de netto opbrengst
voor het ‘Kinderhuis Emmaus in Bosnië’. Kortom, schrijf
zaterdag 28 september in uw agenda en kom ook!

EEN DAG
LEKKER TE OM
GEN
EN OOK NO IETEN
G
EEN GOED EENS
DOEL TE
STEUNEN!

