
BURKINA FASO
TTP – Foliant bracht 6 stichtingen bij elkaar die allen ontwikkelings- 
werk doen in Burkina Faso. Er moest een trailer worden verscheept 
en die werd volgeladen met wat deze organisaties wilden hebben. Dat 
leverde een enorme besparing op en dat past precies in de missie van 
De Baanderij.

D.R. CONGO
Naar dit land gingen 2 containers 
met belangrijke spullen om aldaar 
een landbouwproject op poten te 
krijgen voor vluchtelingen en de 
slachtoffers van veel geweld. Dit 
werd mede mogelijk door de hulp 
van Tools to Work en Proplan.

MALAWI, BENIN EN KENIA
Voor Gered Gereedschap gingen de eerste containers weer op trans-
port. Na een moeilijke periode kon een doorstart worden gemaakt. De 
containers hebben een jaar geduldig staan wachten, maar nu kon-
den de honderden kisten opgeknapte gereedschappen naar Malawi,  
Benin en Kenia. Stuk voor stuk toekomst voor kansarmen in Afrika.

SURINAME
Afgelopen maanden gingen weer de nodige containers met hulp-
goederen naar Suriname. Er zouden tal van importbeperkingen komen 
in het najaar, maar dit werd teruggedraaid. In totaal gingen er 11 contai- 
ners in opdracht van diverse stichtingen en hulporganisaties. Met name 
schoolmeubilair en huisraad werd geladen. Iets heel anders was dat het 
Leger des Heils aldaar een aantal muziekinstrumenten gedoneerd kreeg. 
Die konden mooi meeliften met stichting ‘Laat Een Container Varen’.

JORDANIË
Voor het werk onder de dove en soms ook doofstomme kinderen in Salt 
onder leiding van Brother Andrew werd een compleet netwerk aan compu- 
ters verscheept. Ook werd gedacht aan de nodige stroomvoorziening. Met 
onze vrijwilligers werd alles zeewaardig verpakt en was succes verzekerd.

OEGANDA
De bakkersketen Bbrood in Nederland weet wat maatschappelijk verant-
woord ondernemen is en heeft in Oeganda een bakkerij opgestart. De 
Baanderij heeft alles wat daarvoor noodzakelijk was verscheept en zorgt 
voor aanlevering van noodzakelijke toebehoren. Traditioneel steenoven-
brood met een glimlach: nu ook in Oeganda!

ETHIOPIË
Nadat eerder al de grote noodstroomgenerator van het AMC werd ver-
scheept voor Woord en Daad, mocht De Baanderij nu het transport van com-
puters voor de ICT opleiding verzorgen. Samen met Hope Enterprises geeft 
dit onderwijsproject jaarlijks honderden kinderen toekomst. Van de kleuter-
school tot aan de arbeidsmarkt. Iets waar we enthousiast van worden!

ZIMBABWE
De Baanderij levert al jaren 4x4 trucks en terreinwagens, maar rechtsge- 
stuurd is een uitzondering. Toch vroeg Medical Mission International ons, 
na contact met het Wereldkinder-
fonds, uit te zien naar een goede 
Landrover Defender Ambulance 
met rechts stuur voor Zimbabwe. 
Deze konden we via Engeland aan-
bieden en omdat ze er zo content 
mee waren, wordt er nu een tweede 
exemplaar klaargemaakt.

NIEUWSBRIEF

MOET EN MOED
Soms zijn er dingen die je MOET doen en die ook om MOED vragen. 
Want als een kind op straat zwerft, ziek en hongerig is en geen veilig 
dak boven het hoofd heeft…moet je maar de moed hebben daar iets 
aan te doen. En als door ongezond eten of ondervoeding mensen ziek 
worden en er alleen met (veel) geld toegang is tot een dokter of zieken-
huis… dan moet je toch wat?! Maar wie heeft de moed te zeggen wat 
een moeder moet die geen kleding heeft voor haar kinderen, geen geld 
voor school terwijl de eenzaamheid moedeloos maakt? Dan moeten er 
mensen zijn die een arm om de schouder leggen, bemoedigen en niet 
anders kunnen dan te moeten helpen en daarmee de liefde van God 
zichtbaar maken. Daar werkt Stichting Proplan al jaren – samen met u – 
moedig aan en is het vertrekpunt en de missie van Proplan geworden: 
‘hen helpen die geen helper hebben’. Iets wat we moeten aanmoedigen!

Keer op keer probeert Stichting Proplan dat verschil te maken. Zoals 
onlangs toen ik bij mensen thuis kwam in Bosnië. Dan komt er een  

  
moeder met een kind op mij af, zij is broodmager, kan haar ribben 
tellen. Het kind is 4 jaar en ziet er slecht uit. De vrouw is door haar 
ex, die meer dronken dan nuchter was, extreem mishandeld. Haar 
restte slechts één ding: vluchten naar het ouderlijk huis waar het al ar-
moe troef is. Dan heb je als Proplan beiden nodig; MOED om naast 
de 30 families die we helpen in soortgelijke omstandigheden de 31e 
ook te helpen. Immers er komt geen emmertje geld uit de waterput. 
Een maandpakket eten kost al gauw 50 euro. Maar met een mooie 
missie kom je er niet en omdat het MOET gaan we er voor. Ik ben 
blij – en dat is echt gemeend – dit werk te MOGEN doen. In die mis-
sie staan we Goddank niet alleen. Misschien bent u ook wel iemand 
die de moed heeft om bij alles wat op u afkomt toch te zeggen: ‘Ik 
herken mij in die missie en wil niet onverschillig staan tegenover het 
werk van Stichting Proplan’. Dat bemoedigt ons. Dan kan dit werk 
ook in 2014 doorgaan niet uit hobbyisme… maar omdat het MOET! 

Willem Pronk, voorzitter
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U TANKT EN SCHENKT
Armoede is – simpel gezegd – gebrek aan alles wat je ontbreekt in de 
meest basale omstandigheden:
- dus geen toegang tot de gezondheidszorg
- kinderen kunnen niet of nauwelijks naar school
- gebrek aan gezond voedsel en schoon water
De missie van De Baanderij is om ‘ruim baan’ te maken voor hulp- 
organisaties die armoede bestrijden, te hulp schieten bij rampen of 
wapentuig opruimen na de oorlog. Al jaar en dag is die inzet kosteloos, 
evenals de faciliteiten in en om de opslagloods. Dat kan omdat u hier 
wast en tankt. Of, zoals onze slogan luidt: ‘U tankt en schenkt’.

UW PORTEMONNEE TELT MEE
Tanken is heel interessant bij De Baanderij. U kunt 24 uur per dag met 
korting tanken. Gewoon met uw PINpas of met onze Voordeeltankpas 
voor nog meer korting. En… iedere avond vanaf 18.00 uur maar liefst 
13 cent korting per liter benzine! TIP: Begin 2014 goed en doe het 
eens anders. Ga ook tanken en wassen bij het enige Goede Doelen 
tankstation van Nederland, een bezoek met méérwaarde.

VOORDEELTANKPAS = VOORDEELWASPAS
De Voordeeltankpas geeft niet alleen extra korting met het tanken, maar 
levert per wasbeurt zelfs € 1,50 op! Geen zegels, stempels of spaar-
punten, maar keiharde korting. En dat is interessant. Want waar wordt 
de auto met glashelder osmosewater gewassen, gewaxt en gedroogd 
voor maar € 5,50? Dat kan alleen bij De Baanderij. Dus allemaal in de 

rij… En wilt u gelijk de binnenkant even uitzuigen? Onze vernieuwde 
stofzuigers staan klaar voor slechts 50 cent. En 65-plussers krijgen  
1 munt gratis. Jawel, we blijven op de kleintjes letten.

STALLING GOUDA
Sinds 1 oktober 2013 is er een 
nieuwe activiteit bij De Baanderij: 
privé opslag. Wilt u uw boot, 
caravan, motor, aanhanger, old-
timer of camper vorstvrij in een 
schone en droge loods stallen, 
dan kunt u eigenlijk niet meer om 
Stalling Gouda heen. Ervaar zelf het stadse gemak: eenvoudig te rege-
len via www.stallinggouda.nl en 6 dagen bereikbaar via de welbekende 
receptie. Heeft u tijdelijk opslagruimte nodig? Vraag ook dan naar de 
mogelijkheden!

FILIPIJNEN
Een enorme orkaan trof dit toch 
al zo arme land. De gevolgen 
waren rampzalig. Duizenden 
mensen kwamen om en mil-
joenen zijn direct of indirect 
slachtoffer geworden van deze 
tyfoon. Huizen weggevaagd, 
bedrijven kwijt, landbouwgewassen verdwenen… Waar te beginnen? 
De hulp kwam op gang en ook op de aanwezige hulpgoederen die 
standaard bij De Baanderij op voorraad liggen werd snel een beroep 
gedaan. Er werd in no-time een zending keukensets en opvouwbare 
jerrycans klaargemaakt voor DFID en via Engeland naar het ramp-
gebied gevlogen. Momenteel wordt gekeken of er nog dekens en 
tenten heen moeten.

NIEUWS VAN DE BAANDERIJ 
CENTRUM VOOR HULPORGANISATIES



STRIJKSTOK
Veel mensen worden er doodmoe van. We kunnen ons dit ook heel goed 
voorstellen, immers het maakt je moedeloos als je weer hoort van mis-
standen. Als we één ding niet willen is dat het wel. 
 
Zo maakt Stichting Proplan het verschil:
• er blijft niets aan de strijkstok hangen
• geen cent aan huur, geen enkel bestuurslid ontvangt enige vergoeding
• niet ‘slechts’ zeven procent overhead, de hulp komt 100% aan
• geen dure transporten, altijd opzoek naar sponsors of goedkope oplossing
• geen risico’s met beleggingen of geld opsparen, maar elk jaar 
   zo doelmatig mogelijk uitgeven
 
Kortom, een no-nonsens stichting die transparant is en een goed rent-
meester wil zijn van wat is toevertrouwd. Ook in 2014 ANBI erkend door 
de Belastingdienst!

UITBREIDING WERK STICHTING PROPLAN
Al jaar en dag is Proplan actief in de Krajina, een gebied in voorma-
lig Joegoslavië waar de sporen 
van de oorlog in de jaren ne-
gentig nog volop zichtbaar zijn. 
Veel verlaten en kapotte huizen, 
soms hier en daar een bewoond 
huis. De troosteloosheid straalt je 
tegemoet. De armoede is groot 
en er is weinig tot geen hoop op 

een betere toekomst. Als de winter met een pak sneeuw komt (en de 
eerste sneeuw is al gevallen!), dan betekent dat nog meer geïsoleerd 
leven. Sinds deze zomer werkt René Pronk in dit gebied tussen Kroatië 
en Bosnië. Daarbij ontvangt hij gelukkig veel hulp van onze partner, de 
kleine protestantse gemeente in Samobor. Samen trekken ze er op uit in 
de 4 wheel drive auto om de oudere inwoners toch een sprankje licht te 
brengen in hun eenzame bestaan. René heeft daarbij de gave bepaalde 
situaties bijzonder scherp op de gevoelige plaat vast te leggen, zie ook 
www.pronkservices.com/galleries en www.stichtingproplan.nl.

OOGST 
Ons ‘eigen’ tunnelkassenproject in Bosnië deed het goed. In 2012 
werd aan de bouw begonnen van 4 tunnelkassen: ons 15-jarig  
jubileumproject. Drie ex-werk-
lozen zijn nu aan het werk en in 
totaal werd 8000 kg aan tomaten, 
komkommers, augurken en papri-
ka’s geoogst en vermarkt. Door 
deze inkomsten konden producten 
worden aangekocht voor onze  
voedselbank waarvan 30 straat-
arme gezinnen elke maand een voedselpakket ontvangen. Na- 
tuurlijk zijn we blij met het succes wat alleen kon omdat velen in 2012 
hier aan hebben bijgedragen. En… inmiddels wordt er gewerkt aan 
uitbreiding met nog twee kassen!

KLEDING  EN SCHOENEN
Van Kringloopwinkel Emmaus en De Blauwe Hoed ontvangen we re-
gelmatig gebruikte kleding en schoenen. Daar zijn we blij mee, want 
alle beetjes helpen! Ook uw gebruikte kleding is zeer welkom, graag 
schoon en heel. In Servië en Bosnië brachten we onlangs weer heel 
wat goede winterkleding.

HULP DIE AANKOMT
Met hulp van de vrachtwagen en aanhanger van verhuisbedrijf  
Asscheman uit Waddinxveen werd in november zo’n 13 ton aan belangrijke 
hulpgoederen naar zorgcentrum Emmaus in Bosnië vervoerd. Dit unieke 
centrum biedt uiterst deskundige zorg 
aan ruim 350 inwoners met een gees-
telijke en/of lichamelijke handicap.  
Alles wat nodig is voor dagelijkse zorg 
moet normaliter door hen zelf worden 
betaald. We brachten duizenden pot-
ten groenten, incontinentiemateriaal 
en andere door ‘Stichting 4WD suppor- 
ting Bosnia’ geleverde goederen, wat allemaal in grote dank is  
ontvangen. We maken een diepe buiging voor het verhuisbedrijf Asscheman, 
die met enkele sponsors een groot deel van het transport  betaalde.

DE GLIMLACH VAN EEN KIND
Overal in de wereld kom je ze tegen: de rugtassen van Bep, Gerda en 
andere vrijwillig(st)ers. Met liefde gevuld en echt iets waar een straatarm 
kind van gaat stralen. Deze lieve ‘zakkenvullers’ kopen altijd zelf de 
spulletjes die erin gaan zoals schriften, pennen, zeep, tandenborstels en 
tandpasta. Via kringloopwinkels, rommelmark-
ten en discounters gaan ze ook nog op zoek 
naar iets voor een jongen of meisje om mee 
te spelen. Het resultaat mag er zijn: in 2013 
gingen er ruim 1200 tassen naar Mozambique, 
Togo, Servië, Bosnië, Suriname, Rwanda en 
Congo. Het is geweldig om later de verhalen te 
horen en foto’s te zien hoe blij de kids er mee 
zijn. Helpt u mee in 2014 zo’n blije lach op hun 
gezicht te toveren? Zo simpel kan helpen zijn.

WIE HET KLEINE NIET EERT…
Een bekend gezegde, ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’. 
Wat zijn we dankbaar voor die trouwe steun van mensen die vaak  
jarenlang elke maand een bedrag overmaken. En vele kleintjes… Maar 
soms gebeurt er iets en worden we enorm verrast door mensen die veel 
is toevertrouwd en is er dat wonder van een grote gift. Zo was er een 
mevrouw uit Bodegraven die overleed en had bepaald in haar testament 
dat Stichting Proplan één van de vijf ontvangers was van een legaat. 
We konden toen eindelijk voorzien in de aankoop van een belangrijk 
hulpvoertuig en wat andere zaken. Ook in de fondswerving voor het kin-
derhuis gebeuren er kleine (en grote!) wonderen die ons klein en dank-
baar maken. Hebt u het op uw hart om onze stichting te gedenken in uw 
testament? Bel ons gerust en we bespreken (desgewenst thuis) graag 
uw wensen. Meer informatie op onze site en natuurlijk bij uw notaris.

IN HET ZONNETJE
Zonder onze vrijwilligers kunnen we niet. Daarom zijn we blij met elke 
vorm van hulp voor welk project dan ook. Graag willen we iedereen be-
danken die hieraan in 2013 heeft bijgedragen. Maar Harm Holsappel uit 
Bodegraven willen we extra in het zonnetje zetten. Harm is al jaren een 
trouwe vrijwilliger geweest op wie we nooit tevergeefs een beroep deden. 
In oktober kreeg Harm hartklachten, ging naar de dokter en voordat hij 
het zelf goed en wel wist, lag hij in de ambulance en vervolgens op de 
operatietafel. Het gaat gelukkig weer goed met Harm, maar hij heeft 
besloten te stoppen met zijn werk in Gouda. Harm, bedankt voor alles!

SCHOOL
Nog steeds zorgt Stichting Proplan dat kinderen naar school kunnen. 
Als die hulp er niet zou zijn, is de school voor de meesten niet meer 
haalbaar. Blijft u in de toekomst betrokken om dit mogelijk te maken?  
Dan heeft de jeugd ook in 2014 de toekomst.

ONDER DAK
Het is fijn om onder dak te zijn. Maar met 
drie gezinnen in een vluchtelingenhuis van 3 
kamers leven, is wel tijdelijk maar niet struc-
tureel een goede oplossing. Door een huis te 
bouwen met een beneden- en een boven-
verdieping met voor ieder een eigen ingang is 
er een groot probleem opgelost. Tijdens het 
onlangs uitgevoerde hulptransport is gezorgd 
voor een deel van de inrichting. Gelukkig 
weer drie gezinnen onder dak voor de winter.

(SCOOT)MOBIEL
Door haar spierziekte is de wedu-
we Suada niet in staat de deur uit 
te komen. We hadden al gezorgd 
voor nieuwe ramen en een 
toegankelijke douche, maar wat 
moesten we meer doen? Won-
deren gebeuren nog steeds: door 
een scootmobiel mee te nemen tijdens het laatste transport, is ze nu 
weer mobiel. Er is weer een lichtpuntje!

WINTER
Voormalig Joegoslavië heeft een 
landklimaat. Dus zomers warm 
en de winters akelig koud. De 
noodlijdende gezinnen en de 
ouderen zien enorm op tegen 
de winter. Zodra die invalt geeft 
dat veel zorgen. Voor vrouwen 
die er met hun kinderen echt helemaal alleen voor staan en kwetsbare  

ouderen, doet Proplan wat haar missie is: helpen die geen helper heb-
ben. Per maand verstook je al gauw 1 kuub hout van zo’n 125 euro. 
Dat is meer dan de meeste gezinnen aan inkomen hebben. Daarnaast 
krijgen ze een maandelijks voedselpakket van circa 50 euro.

STAND PROJECT KINDERHUIS EMMAUS BOSNIË
Nog nooit in het bestaan van Stichting Proplan is gewerkt aan een 
project van deze omvang. Maar het is dan ook meer dan alle moeite 
waard. Want het gaat wel om kinderen, jonge mensen met nog een 
heel leven voor zich! Zouden we dan werkloos toezien als je weet dat 
kinderen met een ‘flinke rugzak’ uit hun noodonderkomen worden 
gehaald en de kans opnieuw op straat terecht te komen meer dan 
levensgroot aanwezig is? Begin mei dit jaar is de aftrap gegeven om 
125.000 euro bij elkaar te krijgen. Vervolgens wordt met hulp van  
Wilde Ganzen dit bedrag verhoogd met 55.000 euro. De teller staat 
nu (eind november) bij Proplan op 90.177 euro en is gegeven met 
hulp van 663 donaties.

Op 22 mei a.s. sluiten we 
de inzameling af met een 
prachtig benefietconcert in 
de Goudse Schouwburg, 
waar u verrast zult worden 
door de allermooiste 
muziek. Alle info wie er 
optreden en hoe aan  
kaarten te komen vindt u  
in de bijgaande flyer en  
natuurlijk ook op: 
www.stichtingproplan.nl.

NIEUWS VAN STICHTING PROPLAN 
VOOR HULP DIE AANKOMT!

MAAK EEN GIFT OVER NAAR 
STICHTING PROPLAN: NL44INGB0004350357


