
OMDAT ER AL GENOEG  
PRIJZEN OORLOG IS

in
fo

@
d

e
b

aa
n

d
e

ri
j.

n
l 

 -
  

(0
1

8
2

) 
6

7
0

 1
6

7
In

d
u

st
ri

e
st

ra
at

 1
, 

 2
8

0
2

 A
C

 G
o

u
d

a
N

ie
u

w
s 

va
n

 D
e

 B
aa

n
d

e
ri

j

TANK EN SCHENK OOK 
VOOR ÚW VERENIGING, 
KERK, SCHOOL OF CLUB! 
 
VRAAG EEN GRATIS GOEDE DOELEN 
TANKPAS AAN EN TANKEN WORDT  
EEN STUK LEUKER!

GESPAARDE
KORTING 2022 
Hier volgt een overzicht van de 
voorlopig in 2022 gespaarde kortingen 
van overige plaatselijke initiatieven 
waar hun deelnemers voor sparen:

Diaconie PKN Gouda  € 21,01

Water voor Leven  € 3,80

Wielerclub Excelsior  € 26,85

Stichting Tjeko  € 4,53

Friedensstimme  € 70,07

Bouwfonds
 Ger. Gemeente  € 121,58

De Ark  € 19,36

Witte Tent Week  € 100,27

Gouderaksekerk  € 14,46

Samma  € 150,31

Ger. Kerk Vrijgem.  € 14,68

Zorgpartners  € 71,72

Dierenambulance  € 31,96

Non-foodbank € 16,50

€

Hèt goede doelen tankstation!

ALS IK DE AFGELOPEN PERIODE ZOU MOETEN 
OMSCHRIJVEN IN ÉÉN WOORD, DAN ZOU IK ZEGGEN: ONGEKEND!
Want of het nu gaat om de brandstofprijzen of de situatie in deze wereld, het is een ongekende 
tijd. Waar we wellicht dachten dat 2022 een tijd zou worden om bij te komen van de COVID-19 
pandemie, lijkt het meer op een wedloop waar alleen het recht van de sterkste geldt. Een 
wereldwijd klimaatprobleem, oorlog in Europa, stikstofcrisis in Nederland en thuis meer 
uitgaven dan inkomsten. Het is ongekend. 

Wat ook ongekend is, is de inzet van vele vrijwilligers bij De Baanderij. Maar ook de trouw en loyaliteit waarmee u 
komt ‘tanken en schenken’ bij het enige Goede Doelen Tankstation van Nederland. Ongekend zijn ook de verhalen 
waar we deelgenoot van worden wanneer u kleding komt brengen. En ook de enorme opdrachten die we in de 
afgelopen periode hebben mogen oppakken voor tal van hulporganisaties. In deze nieuwsbrief delen we verder de 
ongekende aandacht van de media, die De Baanderij ontdekte, en een ongekend overzicht van de projecten van 
De Baanderij in 2022. Zonder uw betrokkenheid, op welke wijze dan ook, was dit alles niet mogelijk geweest.  

Dankzij uw bijdrage steunt u onze wereldwijde hulpverlening. Een ongekende prestatie! 

EEN GREEP UIT DE CIRCA 
200 PROJECTEN 2022  
Stichting ZGT-Overzee: diverse containers medische 
 apparatuur naar Tanzania en Sierra Leone  
ASAP NL: 2x 40ft container schoolmateriaal Burkina Faso
Kaalo: zonnepanelen en een koelcontainer Somaliland
Help Beirut: 40ft container huisraad Libanon
Gain: kinderpakketten in schoenendozen Togo
Fight for Freedom: 10 voertuigen en voedsel naar Oekraïne
Begeca: nieuwe MAN kipper naar Kameroen
Stichting Proplan: inrichting zorgcentrum Bosnië
Riyos: container kindermateriaal Suriname 
HALO Trust: tientallen 9-persoons minibusjes voor Oekraïne 
IOM: 15 trailers beddengoed Oost-Europa
Verburg Charity: bouwmaterialen Mozambique
Manneka: aankoop en verscheping Toyota Landcruiser naar Liberia
UNHCR: 4 vrachtwagens linnengoed Oekraïne
Gered Gereedschap: diverse containers opgeknapt 
 gereedschap naar doellanden 
Linquenda: deelladingen voedsel en fietsen Roemenië
Addis Alem: kinderbijbels Ethiopië
DB: 34 trailers winterkits voor Oekraïne
Interserve: inboedel missionaris Nepal
Xanitation: luchtvracht zeepdispensers
CRR: diverse trailers voedsel voor noodhulp
Flixbus: voedsel en hygiëneproducten Oekraïne
Surcad: medisch apparatuur Suriname
Vink: 2 containers koelapparatuur naar Zuid-Soedan
NN: 32 hulpverleningstrucks, voertuigen en goederen Oekraïne
Lion Heart: 4x4 Toyota en container medicijnen Sierra Leone
Betuwe Wereldwijd: container naar Uganda en jubileumproject
NCA: DAF onderdelen Afrika
Lilianefonds: luchtvracht hulpmiddelen Rwanda



ONGEKEND HOGE POMPPRIJZEN
DE STIJGENDE PRIJZEN AAN DE POMP 
HEBBEN DE GEMOEDEREN BEZIG GEHOUDEN. 
 
Dat kan ook niet anders, behalve als je altijd voor 5 tientjes tankt.  Door de ongekend hoge prijzen hebben de 
banken zelfs de PIN-limiet bij onbemande pompen moeten verhogen: van € 125 naar € 200. Het leed werd iets 
verzacht door de tijdelijke accijnsverlaging die overigens tot medio 2023 van kracht blijft. Ongekend was ook het 
feit dat de dieselprijs enige tijd hoger was dan de benzineprijs. Ondertussen is de prijs gelukkig weer gedaald. De 
korting op benzine bij De Baanderij blijft gewoon 15 cent per liter en dat is prettig in dure tijden. 

ONGEKEND ONRECHT
Terwijl de televisiecamera’s ons bijna live verslag 
doen van de Russische invasie in Oekraïne, lijden 
ook op andere plaatsen talloze mensen aan de 
gevolgen van onrecht. Daar waar mogelijk ontzorgt 
De Baanderij wereldwijd door ‘ruim baan’ te maken 
voor hulporganisaties. Ook Stichting Proplan helpt 
hen die geen helper hebben, met name in voormalig 
Joegoslavië. Daar is nog heel wat ‘recht te zetten’ na 
de ongekende massamoorden in Bosnië. We zijn 
dankbaar dat we afgelopen najaar getuige mochten 
zijn van de opening van het zorgcentrum voor de 
‘weduwen van Srebrenica’.

ONGEKEND TALENT 
Jaarlijks zijn er vele vrijwilligers actief bij  
De Baanderij. Bemoedigend om te merken dat er 
steeds weer zoveel mensen klaarstaan om een 
ander te helpen. De ene op oproepbasis, de ander 
een vast moment in de week en waar nodig meerdere 
dagen. Zonder de ongekende inzet van vrijwilligers- 
talent kan het werk van De Baanderij niet gebeuren: 
allemaal hartelijk bedankt!

ONGEKEND VEEL OPDRACHTEN 
Terwijl best wel wat opdrachten ‘on hold’  
stonden tijdens de COVID-19 pandemie, hebben 
we het eigenlijk geen moment rustig gehad bij  
De Baanderij. Het bracht ook nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Zo kregen we de vraag of we met 
spoed 9 pallets beschermingsmiddelen naar zieken-
huisschip Africa Mercy konden brengen. Dezelfde 
middag stonden ze op Schiphol en een dag later zelfs 
al in Dakar, Senegal. Verder wordt er sinds het vroege 
voorjaar 2022 veel logistieke ondersteuning gevraagd 
voor de hulpverlening in Oekraïne. Tot op de dag van 
vandaag zijn we druk met ongekend veel opdrachten.

ONGEKEND POPULAIR
Bij de start van De Baanderij hebben ex-leger 
voertuigen een grote rol gespeeld. Degelijk en goed 
onderhouden materieel is voor hulporganisaties van 
grote betekenis. Door de eenvoudige techniek zijn de 
DAF 4x4 trucks nog altijd ongekend populair. Wereld-
wijd rijden er duizenden van rond, ondanks de leeftijd 
van 30-40 jaar. Momenteel worden ‘de viertonners’ 
ook ingezet in Oekraïne door verschillende organisa-
ties. Ongekend dat deze trucks nog zo dicht bij huis 
van dienst kunnen zijn.

ONGEKEND AANTAL KILOMETERS
DOOR ONZE VRIJWILLIGERS IS IN 2022 EEN 
ONGEKEND AANTAL KILOMETERS AFGELEGD. 
Naast de wekelijkse ritten voor o.a. Gered Gereedschap, zijn ook tientallen voertuigen door Europa afgeleverd 
aan ondermeer de Oekraïense grens. Daarbij opgeteld het bezorgen van trucks in de haven, maakt dat het totaal 
dit jaar de 100,000 km passeert. Ongekend dat dit ook zonder ongelukken heeft kunnen plaatsvinden.


