
MALI
Stichting Dogon weet dat de jeugd de  
toekomst heeft en zorgt daarom voor  
scholing in de afgelegen Dogon vallei.  
Behalve lesmateriaal, worden daar op 
traditionele wijze scholen gebouwd en  
ingericht, mede met donaties van Gered 
Gereedschap. En omdat het plan pas compleet is met schoon drinkwater, 
wordt per locatie een bron geboord. Alles wat hierbij nodig was is vanuit 
Gouda verscheept en goed aangekomen op de bestemming. 

ROEMENIË
Voor Linquenda, een stichting uit Oudewater, werd opnieuw een trailer met 
voedselpakketten en andere hulpgoederen geladen. Een team vrijwilligers 
reist jaarlijks af om de mensen in Arad te ondersteunen en de goederen 
uit te delen. Met enige vertraging lukte dit ook dit jaar weer. Altijd goed om 
soms even onze ‘westerse bril’ af te zetten.

RWANDA
Omdat veel ex-leger voertuigen een tweede leven in Afrika krijgen,  
heeft De Baanderij regelmatig aanvragen voor onderdelen. Zo ook voor 
de Nationale Politie in Rwanda, die zich niet kan permitteren stil te staan. 
De op dinsdag bestelde onderdelen werden woensdag al verzonden en 
konden donderdag in de hoofdstad Kigali worden opgehaald. Dat is pas 
echt ‘just in time’!

GAMBIA
Een eerste kennismaking met de stich-
ting Mansakonko resulteerde in een vlotte 
verscheping van een 20ft container vol 
gereedschappen en fietsen. Deze worden 
gebruikt voor enkele kleinschalige project-
en die opgezet zijn om inkomsten te gene- 
reren. En daar lopen we graag warm voor bij De Baanderij.

LIBERIA
De stichting Stepping Stone heeft vorig jaar 
haar agrarische project in Liberia uitgebreid 
met een kleine transportonderneming. Hier-
voor leverde De Baanderij een ex-leger 4x4 
DAF truck in een opvallende kleurstelling. 
De truck doet het bijzonder goed en zorgt 
voor ondersteuning, zoals het vervoer van de oogst naar de markten en de 
aanvoer van bijvoorbeeld zaden en toebehoren. Het gaat zo goed, dat er 
inmiddels een tweede truck wordt klaargemaakt. Dat is goed nieuws voor 
een arm land dat stap voor stap toch vooruit gaat. 

MADAGASKAR
Ook in 2015 maakte MercyShips dankbaar gebruik van de faciliteiten van 
De Baanderij. We zijn blij te kunnen bijdragen aan hun mooie werk, door 
onze loods aan te bieden voor opslag. In totaal vertrokken 10 containers 
naar Madagaskar waar weer veel patiënten werden geholpen aan een 
nieuwe toekomst.

WESTELIJKE SAHARA
Alhoewel eerder gemeld, is het ruimen van mijnen een bijzonder gevaarlijke 
taak. Gespecialiseerde hulporganisaties zijn daarbij betrokken. Het equipe- 
ment en de voertuigen moeten betrouwbaar zijn, want één fout of manke-
ment en het kan afgelopen zijn… Daarom werden weer talloze onderdelen 
geleverd aan vaak onherbergzame gebieden, zoals de Westelijke Sahara. 
Een vergeten (en betwist) gebied ten zuiden van Algerije en ten oosten van 
Marokko. Maar ook daar wordt gewerkt aan een veilige toekomst – ooit.
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TERUG NAAR DE BASIS IN 2016 
Bij de start van De Baanderij, vijftien jaar terug, is begonnen om u als 
tankklant een concurrerende prijs te bieden èn aan hulporganisaties een 
kostenloze dienstverlening, onder het motto: ‘U tankt en schenkt’. Met de 
voordeeltankpas kreeg u extra korting op tanken en wassen. Ook spon-
sorde De Baanderij per getankte liter tal van verenigingen. Door de komst 
van diverse ‘onbekende oliesjeiks’ en hun onbemande tankstations is een 
prijzenoorlog ontstaan in Gouda. Omdat we naast de goede doelen ook 
uw belang goed in het oog willen houden, gaan we terug naar de basis: u 
bepaalt wat u betaalt. Ofwel, een messcherpe nettoprijs aan de pomp en 
toch voor u de unieke kans bij te dragen aan goede doelen dichtbij en ver 
weg. Terug naar de basis wil ook zeggen dat alle lopende acties vervallen, 
maar u kunt vanaf 1 januari 2016 profiteren van nog veel meer voordeel bij 
De Baanderij! Is uw basis in 2016 weer De Baanderij?
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GRIEKENLAND
Om te voorzien in de basisbehoeften van de 
vluchtelingen op Lesbos kreeg De Baanderij de 
opdracht op korte termijn een flinke hoeveel-
heid sanitaircontainers, tenten, veldbedden en 
slaapzakken te regelen. Deze uitdaging gingen 
we natuurlijk aan en al snel reden trucks af en aan 
op het terrein. Met vele vrijwilligershanden werd gelost, geladen, verpakt 
en zelfs vrolijk iedere toiletpot schoongemaakt. Zo zie je maar weer: als 
de nood hoog is…

D.R. CONGO
Dat er bijzondere dingen gebeuren bij De Baanderij weet Marie Fundiko 
van stichting APADI inmiddels als geen ander. Voor een project in 
haar geboorteland zocht ze een robuuste 4x4 truck die ook in de  
regentijd met de modderige wegen 
raad weet. Het budget was helaas niet 
toereikend… toch kon door scherpe 
inkoop en hulp van vrijwilligers deze MAN 
truck verscheept worden en rijdt inmid-
dels door de binnenlanden van Afrika!

SIERRA LEONE
De al jaren beroemde stenenpers van de firma Oskam uit Lekkerkerk mocht 
ditmaal verscheept worden naar Sierra Leone. Mooi om te merken dat on-
danks de ebola-epidemie de structurele hulpverlening ook doorgang vindt. 
Met behulp van Koolwijk Transport werd deze container afgeleverd in de 
haven om na een zeereis van 3 weken veilig in Freetown aan te komen.

KROATIË
Nu veel vluchtelingen de ‘Balkanroute’ ne-
men, ontfermen verschillende hulporgani-
saties zich over hen in ondermeer Kroatië. 
Recent werd De Baanderij gevraagd om 
behalve dekens ook de stapelbedden te 
leveren. In enkele dagen werden de eerste 
stapelbedden afgeleverd in het vluchtelingenkamp, waarna er honderden 
zouden volgen. Door directe aankoop van De Baanderij bij de fabriek 
werd voor Caritas een kostenbesparing gerealiseerd van maar liefst 
EUR 20,000 op de begroting. Dit geld komt geheel ten goede aan de 
vluchtelingenhulp!

OEGANDA
Het succes van bakkersketen Bbrood blijft niet onopgemerkt. Na de 
start in Oeganda, wordt nu het traditionele steenovenbrood ook al over  
de grens in Rwanda gegeten! En dus was het broodnodig een extra  
container met ingrediënten en toebehoren te versturen vanuit Nederland. 

TANZANIA
Voor de stichting Karibu werd een silo van maar liefst 50.000 liter  
verstuurd naar Tanzania. Bewerking van de grond vraagt in dat klimaat 
een goede aanpak. Zo ook het transport. De silo werd gedemonteerd 
vervoerd door De Baanderij, waardoor de transportkosten binnen de 
perken bleven en mede daardoor het project kan bloeien.

SURINAME
Ook afgelopen periode kwamen weer nieuwe organisaties op ons pad. 
Zo ook voor Suriname, waar remigranten vaak getroffen worden door 
de armoede en de daad bij het woord voegen door hulp te bieden in de 
vorm van o.a. huisraad en kleding. Maar de Nieuw Apostolische Kerk in  
Suriname vroeg De Baanderij toch wel iets bijzonders te verschepen, 
namelijk een complete kerkinrichting inclusief de kerkbanken. En dan 
sturen we natuurlijk graag Nederlandstalige lectuur en Bijbels mee.
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De Baanderij nu ook op Facebook!
Iedere 50ste like ontvangt een gratis waskaart!

Tip voor de feestdagen: Geef een waskaart cadeau!
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HET DUURZAAMSTE EN RUIMSTE ASSORTIMENT  
     KWALITEITSBRANDSTOFFEN VAN GOUDA

BETALEN MET TANK-, PIN-, LEASE- ÉN BANKPASSEN 

GRATIS GEBRUIK BANDENPOMP BIJ TANKEN  

HOGEDRUK WASBOXEN EN KRACHTIGE STOFZUIGERS

ONBEPERKT AUTOWASSEN VANAF € 15 PER MAAND  

BELTEGOEDKAARTEN, AUTOPOETSEN EN OSMOSEWATER

BIJDRAGEN AAN (LOKALE) GOEDE DOELEN

24/7 GOEDKOOP TANKEN!
EN ZELF DE KEUZE HEBBEN OM TE SCHENKEN



KINDERHUIS
Het was groot feest op 2 september j.l. bij de opening van het Emmaus 
gezinsvervangende kinderhuis in Bosnië. De Nederlandse ambassadeur 
verrichtte de opening van het mooie, functionele gebouw voor kwetsbare 
jongeren. Velen van u herinneren zich vast nog wel hoe we ons hebben 
ingezet om de bouw van dit huis financieel mogelijk te maken. Aan het 
eind van die fondswervingsactie (mei vorig jaar) hebben we in de Goudse 
Schouwburg de cheque overhandigd van € 187.653,21. Nu ruim een jaar 
verder is met de realisatie van dit gebouw een enorme stap gezet voor een 
veilige plek en een goed dak boven het hoofd van kwetsbare jongeren die 
anders geen toekomst zouden hebben gehad. Graag vermelden we nog 
dat Wilde Ganzen meehielp met een subsidie van € 35.000.

WAAR STAAT STICHTING PROPLAN VOOR
De missie is: Help hen die geen helper hebben met hulp, hoop en toe-
komst’. Het liefst zou ik u daarom meenemen naar de projecten die we 
mogen doen. De mensen met een handicap, hoe we de eenzame ouderen 
al jaar en dag opzoeken, kinderen helpen met hun studie, kleding en een 
buskaart om naar school te gaan. De allerarmsten elke maand helpen met 

een voedselpakket en iemand met ondernemersvaardigheden helpen om 
een bedrijfje mogelijk te maken. Als vrijwilligers met eigen ogen zien wat 
er gebeurt worden ze steeds meer enthousiast. Daarom kort op een rij 
wat we doen en in deze nieuwsbrief weer mooie verhalen. Wat zou het 
geweldig zijn als we in 2016 meer kinderen met uw hulp naar school kon-
den laten gaan. Nu zijn het er ‘maar’ 12. Maar door het verhaal van Sabina 
(zie artikel hierna) wordt duidelijk dat het zonder goede scholing zwaar 
wordt voor jongeren. Dat is hier zo en daar niet anders. Maar hier kan je 
leren met allerlei voorzieningen, in voormalig Joegoslavië is dat wel even 
anders. Alle steun is welkom op NL44INGB 000 4350357.

DOOR WILLEM PRONK
Ik wil u graag het inspirerende en ontroerende verhaal 
vertellen van Sabina. Ik ontmoette haar ruim zes jaar 
terug en het kan niet anders of ook u zult er door 
geraakt worden.

       Ik ben Sabina, nu 20 jaar en ik werk als pedagoge en verzorger 
van ontheemde kinderen tot 14 jaar in het Emmaus Zorgcentrum in 
Bosnië. Dat ik dit nu kan en mag doen is een groot wonder. Ik ben opge-
groeid in een straatarm gezin. Ging vaak met een lege maag naar school, 
heb altijd oude kleding en afgetrapte schoenen gedragen… Ben door mijn 
schoolvrienden daarom vaak gepest. Ik heb een 2 jaar oudere broer die 
het Downsyndroom heeft en een vader die de fles meer liefheeft dan zijn 
gezin. Mijn moeder vecht als een goede moeder om te overleven, maar 
dat is een dagelijkse strijd. Is ook niet gek in een land waar meer dan 50% 
werkeloos is. We leefden van het geld wat we als een uitkering kregen 
voor mijn broer, 200 BAM per maand wat 100 euro is; terwijl het leven 
vrijwel even duur is als in Nederland. In Bosnië ga je met je 14e jaar van 
de lagere school en moet je werken of… naar de middelbare school. Diep 
van binnen koesterde ik een stille droom. Ik wilde heel graag iets doen met 
mijn leven om ook voor anderen mensen iets te betekenen. Arts, fysiothe- 
rapeut of onderwijzeres worden… Dat ik kon doorleren, een verschil kan 
maken in het leven van mijn moeder, mijn broer, hen uit de misère halen….

Om tegen mijn ma te zeggen: ‘‘vergeet je tranen, de nieuwe dag is  
aangebroken’’. Maar ja, dat was een droom.
 
Mijn moeder zei dat ze die € 600 echt niet had, niet voor de school, niet 
voor boeken en al helemaal niet voor de buskaart. O ja, ik was dan wel 
de beste van heel de school, maar zonder geld en hulp is je toekomst  
inktzwart. Voor mij en met mij nog heel veel anderen. Toen er een keer 
helemaal geen eten was in huis, heeft mijn moeder de stoute schoenen 
aangetrokken en aangeklopt bij de voedselbank van Stichting Proplan. 
We hadden er al veel over gehoord, maar schaamden ons om daar aan te 
kloppen. Daar ontmoette ik Rasim Lemezovic en Willem Pronk. 

Tot mijn verbazing waren ze geïnteresseerd in ons en vroegen naar ons 
leven. Ik had geen mooi verhaal en toen Willem doorvroeg kon ik niet  
anders dan vertellen dat ik gedwongen was om thuis te blijven, want  
verder leren zat er niet in. Rasim en Willem hebben toen overlegd, een plan 
gemaakt hoe ze dachten ons gezin te kunnen helpen. Allereerst mochten 
we elke maand een tas eten komen halen. Ook kleding en schoenen en 
dat was een enorme hulp voor mijn moeder. Daarna ging Rasim naar 
de school waar ik wilde studeren. Dat lukte allemaal en ik hoorde van 
Willem dat ik naar school mocht met als voorwaarde: mijn best blijven 
doen en geen vriendjes totdat de studie is afgelopen… Hij vertelt dat de  
ontmoeting NIET toevallig is en over Gods grote liefde, dat Hij mijn tranen 
heeft gezien. Dat Hij wel een echte Vader is en maar 1 ding wil: dat ik Zijn 
liefde echt mag leren kennen, want Hij is geen God die teleurstelt zoals 
mijn eigen vader. We zijn inmiddels 6 jaar verder. Ik ben afgestudeerd en 
zo dankbaar voor de hulp. Vooral omdat ik nu ook iets voor anderen kan 
doen die ook hulp nodig hebben. De kinderen waar ik mee werk hebben in 
hun jonge leven de meest erge dingen meegemaakt en ik mag ze nu liefde 
en aandacht geven.
  
Er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan wat Willem zes jaar terug  
tegen mij zei: “God heeft een plan met je leven Sabina, ook met alle pijn 
die je hebt doorstaan, met je lege maag naar school, vernederd worden 

om je kleding en schoenen, maar geef nooit op want God houdt van je. 
Weet dat er zonder strijd geen overwinning is. Blijf de hoop koesteren, blijf 
liefhebben ook hen die jou vernederen ...” Door die woorden deed ik er  
alles aan om het beste uit mijzelf te halen om met goede cijfers over 
te gaan en mijn examen te halen. Mijn droom waar te maken, dat God  
verdriet kan veranderen in vreugde. Inderdaad… er is veel veranderd.... 

EEN NIEUW PROJECT VAN LEVENSBELANG
Na jaren van verstikkend communisme, de verschrikkelijke oorlog en de 
verwoestende watersnood, is er nu hoop voor Bosnië. Stichting Proplan 
mag al jaren bijdragen aan ´brood voor het lichaam´ 
en ziet er nu naar uit om ook ´brood voor het hart´ 
te brengen. Veel mensen lijden nog altijd onder de 
gevolgen van wat hen is overkomen; littekens die 
niet vanzelf weggaan. Uit het verhaal van Sabina 
blijkt dat het geweldig is om zicht te hebben op een 
nieuwe dag, een nieuwe toekomst. 

Het is tijd om goede woorden van hoop te spreken. Maar hoe kan je nou  
iedereen bereiken met het Goede Nieuws? Met een handvol kerkjes en dito 
christenen is dat een onmogelijke taak. Of toch niet? Het lijkt inderdaad 
onmogelijk, maar internet komt overal. Ook in Bosnië op veel plaatsen 
waar je normaal gesproken zelf niet komt. En daarom is het nieuwe pro-
ject van levensbelang. Samen met de lokale kerk en Campus Crusade for 
Christ wordt gewerkt aan een internetsite die in veel landen al met grote 
zegen ́ in de lucht is´. In hun eigen taal een eerlijk en duidelijk verhaal horen 
is het doel van www.Jesus.net. Mensen kunnen dan via internet en sociale 
media hun belangrijke (levens)vragen stellen en ook deelnemen aan bij- 
voorbeeld een online basiscursus. Een levensbelangrijk project en u mag 
er bij betrokken zijn! Om de genoemde organisaties en mensen te mobili- 
seren, inclusief training en de bouw van de site is een bedrag nodig van 
€ 25.000. Natuurlijk blijven we de allerarmsten helpen in hun dagelijkse 
strijd, maar ook voor de geestelijke nood willen we ons in 2016 met hart 
en ziel inzetten. Uw levensveranderende gift hiervoor is van harte welkom.

HELP MEE MET ETEN, KLEDING EN SCHOENEN
Er is een geweldig voorstel van Verhuisbedrijf Asscheman in Waddinx-
veen. Dit bedrijf wil gratis met een truck hulpgoederen naar Bosnië 
rijden. Door de armoede kunnen 
mensen in Bosnië soms letterlijk 
geen brood meer kopen. Het zijn 
vooral de vrouwen, die nog steeds 
slachtoffer zijn van de oorlog en/of 
van huiselijk geweld en vaak alleen 
door het leven gaan. 

Graag helpen we hen 
om de winter zo goed 
mogelijk door te komen 
met een hartverwar-
mend gebaar. Daar-
naast brengen we 
goede winterkleding 
en schoenen. Helpt  
u mee?

LET OP! 
Andere artikelen kun-
nen helaas NIET mee 
i.v.m. douaneregels. 
Brengt u een deel 
ervan? Ook prima! 
Graag inleveren voor 
1 februari. 

TERUGBLIK OP PRACHTIGE BIJEENKOMSTEN 
Voor het nieuwe project van Stichting Proplan is een fors bedrag nodig. 
Op 10 november organiseerden we daarom een Charity dinner in het 
‘Oude Stadhuys’ en aansluitend een benefietconcert in de Sint Janskerk. 

Ruim 50 mensen werden verwend met een heerlijk diner om vervolgens 
met nog ruim 400 mensen muzikaal te genieten van het Chr. mannen-
koor ‘De Gouwestem’, ‘Promising Voices’ uit Bodegraven, de mezzo- 
sopraan Maria den Hertog en diverse topmusici. Het werd een prachtige 
avond, door iedereen uitermate gewaardeerd. De eindopbrengst kwam 
uit op ruim € 12.500. Een mooi resultaat, Dank aan een ieder die dit  
mogelijk heeft gemaakt. 

NIEUWS VAN STICHTING PROPLAN 
VOOR HULP DIE AANKOMT!

MAAK EEN GIFT OVER NAAR 
STICHTING PROPLAN: NL44INGB0004350357

Stem op Stichting Proplan www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/hope-for-the-future


