Transport Roemenië
Elk jaar gaan we naar Roemenië met de goederen
die we in een heel jaar verzamelen om de armsten in
Roemenië en omstreken
weer te helpen met het
meest noodzakelijke voor
een menswaardig bestaan!
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Beste lezer van deze Nieuwsbrief
Het is bijna alweer een jaar geleden dat er een nieuwsbrief van de “Stichting ZoBeRo”
uitgekomen is.
En zoals we gewoon zijn is er natuurlijk ook dit jaar weer een nieuwe nieuwsbrief, tenminste
natuurlijk, dat is ook niet helemaal waar, want deze nieuwsbrief bestaat bij de gratie van onze
donateurs en sponsors.
Deze zijn het die het elk jaar weer mogelijk maken dat ons nieuwsblad verschijnt door er een
advertentie in te laten plaatsen.
Maar zij zijn niet de enige, we willen allen die op wat voor manier de stichting geholpen hebben,
het zij door vrijwilligerswerk of het schenken van kleding en andere goederen hiervoor hartelijk
danken namens al die degene die deze spullen die u geschonken heeft of het werk waarmee u
daaraan bijgedragen heeft hartelijk danken!
Het is wederom een roerig jaar geweest, door corona en het politieke landschap ziet er ook
al niet al te fraai uit, we denken dat de meesten van ons hier of daar wel wat mee te maken
hebben. Daarom zijn we blij als stichting dat we ons vrijwilligers werk nog kunnen doen. God zij
dank!
We wensen dan ook ieder zijn Zegen toe, en hopen op een nieuw vruchtbaar jaar voor hen
waarvoor deze stichting is opgericht en hopen ons steentje daar aan bij te dragen.

Kleding uitdelen

Het jaar 2021
Zoals we al in de in de inleiding opmerkten is het
wederom een roerig jaar geweest.
Toch konden we het jaar goed beginnen, ondanks
de corona hebben we eind vorig jaar met in
acht neming van de regels, toch nog olliebollen
kunnen verkopen.
Dit betekende gelijk al een financiële boost voor
de aanvang van het nieuwe jaar.
Ook wij als stichting hebben met wet en
regelgeving te maken. Zo is ook voor ons de
nieuwe WBTR wet van toepassing, welke verwerkt
wordt in de statuten van de stichting. Dat is op
zich niet erg en ook wel nodig om fraude en
dergelijke te voorkomen. Bij ons is dat gelukkig
door de notaris inmiddels allemaal geregeld.
We hebben dit jaar ook een bestuursverandering
meegemaakt, Elly Bregman heeft als secretaresse
bedankt. Elly heeft zich vele jaren in deze functie
verdienstelijk gemaakt voor onze stichting,
nogmaals heel hartelijk dank daarvoor! De
functie wordt inmiddels door mij vervuld.
(Geerlof Bregman) Omdat een bestuur een
oneven aantal moet hebben i.v.m. stemmen, is er
een nieuw bestuurslid bijgekomen.
Jaap de Ruiter heeft zich daarvoor bereid
verklaard. Jaap ook veel Zegen toegewenst hierbij.
Dit jaar is er wel meer aan goederen ingezameld
als vorig jaar, de mensen beginnen meer en
meer ons nieuwe inzamelpunt aan de Bredeweg
te Moerkapelle te leren kennen. Mede dankzij
Hart van Holland, groene hart koerier en Gouwe
koerier. Waar we altijd de advertentie plaatsen.
Tot slot er zijn dit jaar 3 vrachten met goederen
gebracht naar Roemenië. Gelukkig kon dit nog
omdat we op de valreep nog 22 pallets bonen
kregen van Baltussen uit Driel, hartelijk dank. Het is
nog niet op het oude niveau, maar we gaan vooruit.

Couveuses

Op naar volgend jaar nu de corona regels in
september versoepeld zijn hopen we dat er ook
wat meer goederen binnenkomen.
Het enige wat ons als stichting het meeste
zorgen baart is de leeftijd van onze vrijwilligers,
de meeste van ons worden een dagje ouder,
dat wensen we natuurlijk iedereen toe ”gezond
ouder worden”.
Maar de jongeren laten het een beetje afweten,
daarom hierbij een oproep aan de jongere
generatie zoek je een goede invulling van wat
vrije tijd wij houden ons van harte aanbevolen. In
geven aan een ander die minder heeft ligt altijd
een zekere voldoening!
Dat was het zo’n beetje op naar een volgend jaar.

Van Limburg “stichting Blauw” naar

Bacau Roemenië “Asociatia Betania”

Twee missies in één;
Als busbemanning besloten we dit jaar
niet gelijktijdig met de drie vrachtwagens
te vertrekken maar een dag later. Super
ongezellig natuurlijk maar het scheelt ons wel
een snipperdag. Dit ook omdat dit jaar de
camper niet meegaat en we daarom ook ons
eigen eten en ons eigen slaapplekje moeten
organiseren.
Wat wel bleef is de vertrektijd om 5 uur.
Na een voorspoedige rit zijn we tot in
Hongarije gekomen. Onderweg een hotel
in Mosonmagyarovar geregeld. Helaas was
de keuken al dicht en konden we alleen
nog goulashsoep krijgen; vooruit dan maar.
Ook dag twee is prima verlopen en aan het
einde van de dag stonden we bij twee van de
vrachtwagens in Cluj-Napoca. Daar hebben we
ook goederen uit de vrachtwagen overgeladen
in onze bus die bestemd zijn voor Iaslovat.
Deze spullen hebben we na een prachtige rit
door de Karpaten op donderdag bij Trandafira
afgeleverd. Vrijdagmorgen hebben we nog
twee vrachten van Suceava naar Iaslovat
gebracht. Daarna zijn we naar het huis van
Tudor en Maria in Poieni Solca gegaan. Dit
was een bezoek met een dubbel gevoel.
Beiden zijn in korte tijd overleden. Wij werden
altijd heel erg welkom geheten maar nu door
buurtbewoners. Ook deze ontvangst was
hartelijk. Door de prachtige techniek was
Tudors dochter Magdalena vanuit Nederland
de hele tijd bij ons voor de vertaling. Na een
bezoek aan hun kerk zijn we op de late avond
naar ons hotel in Suceava gereden. In alle
vroegte zijn we weer naar Iasovat gereden om
met Trandafira de dozen met goederen bij de
hulpbehoevende families af te leveren Mooie
momenten met blije gezichten. Mooi werk om
bij deze mensen de zorgen een klein beetje
te verlichten. Dank aan allen die dit op welke
manier dan ook mogelijk hebben gemaakt.
Het vele speelgoed voor de kleuterschool
konden we helaas niet afgeven omdat de juf
vakantie had. Maar ons is beloofd dat de foto’s
zullen volgen. In de stromende regen zijn we
vertrokken voor onze tweede missie.
Deze missie is nieuw en betreft een heel
andere doelgroep. Het reisdoel is Bosnië,

en het doel is hulp aan vluchtelingen aan de
grens tussen Bosnië en Kroatië. De rit van
Roemenië naar Banja Luka is best intensief.
Vooral het Roemeense deel van de tocht
gaat grotendeels binnendoor. We besluiten
onderweg toch niet door Servië te rijden
omdat dat code rood heeft op de Covid-kaart.
We rijden om via Hongarije. Na een trage
grensovergang (wachttijd 1,5 uur) gaan we in
Mako een slaapplek zoeken. De eerste Panzio
(pension) zit vol maar een vriend heeft nog
wel een kamer vrij: heerlijk! Want het is toch
alweer 22.00 uur. De volgende dag bereiken
we ons adres in Banja Luka waar de “Zusters
van Moeder Teresa” ons hartelijk ontvangen
en uitleggen wat ze hier en in Bihac doen. Hier
zorgen ze voor dak en thuislozen en in Bihac
zorgen ze voor vluchtelingen; en daarvoor
zijn wij hier. De volgende morgen vertrekken
we met twee zusters naar Bihac waar veel
vluchtelingen in de bergen en de bossen
zitten. Eerst veel kip, fruit en groente gekocht
om straks uit te delen. De supermarkt is
meteen door de dagvoorraad kip heen, en dat
om 08.00 uur al. Onderweg stoppen we langs
de weg en lopen we een steil pad op naar
boven. Daar boven staat een bouwval waar
twee families in wonen. Wat zijn ze blij de
zusters te zien. Ze hebben al een aantal keren
“the game” gedaan: het illegaal oversteken
van de grens wordt “the game” genoemd. Als
ze worden gevonden worden ze hardhandig
teruggestuurd.
Soms worden telefoons en powerbanks
kapotgemaakt en/ of kleding verbrand…
Ook mishandeling komt voor. Hoe kunnen we
trots zijn op ons Europa? We rijden door de
Bush en vinden nog enkele groepen jongeren;
veelal uit Pakistan en Afghanistan. Ze zitten in
tentjes bij elkaar terwijl de regen in bakken uit
de lucht valt.Ook in oude gebouwen en oude
huizen zitten hele groepen. Zo triest om dit te
zien, zonder enige voorziening wachten tot je
de oversteek kan maken. Hier val je wel stil en
zie je de “gelukszoekers” opeens als hulpeloze
mensen. Na deze dag komen we in Bihac
en daar vinden we onderdak bij JRS ( Jesuit
Refugee Service). Een goed gesprek met de
leiding maakt duidelijk wat de mogelijkheden
en behoeften zijn. We stellen een lijst van
goederen op gaan die direct met hen kopen.
Dankzij een mooie donatie van Zobero

en andere betrokkenen. We hebben twee
auto’s vol met olie, bloem, noten, chocolade,
gedroogde vruchten en rijst. Hiervan kunnen we
voor honderd vluchtelingen pakketten maken.
Ook hebben we nog dekens en slaapzakken
gekocht. We gaan direct nog wat erbarmelijk
locaties bezoeken: prachtige plekken op bijna
onbereikbare plaatsen. Gelukkig hebben we een
4x4; anders zou het niet lukken. Een schreeuw
om hulp komt uit Camp Lipa. Daar is een vader
door de grenswachten zijn telefoon afgenomen

en vernield. Geen contact meer met thuis
en geen GPS meer! Hoe kom je dan aan de
overkant? We besluiten een telefoon te kopen
en de man is zo ontzettend dankbaar.
Dus denk niet bij het zien van foto’s: ze hebben
zelfs een telefoon. Nee, hier is een telefoon
keihard nodig om te overleven. Dus daarom
vanaf deze plek een woord van dank aan de
sponsors die dit mogelijk maakten.
Bart en Arie

Koningin Wilhelminaplein 2
2741 EA Waddinxveen
Tel 0182-611004 Email info@deromphopticiens.nl

Reisverslag ,Bekecs (H),Zauan(R) en Suceava(R) .
Nadat we woensdagochtend om 06.00 uur
gezamenlijk vertrokken uit Bicske zijn wij, Joanet
en Jan, in de loop van de ochtend afgeslagen
naar Bekecs in Hongarije waar we 140 dozen
met kleding, die in de “Tweedekanswinkel”
in Moerkapelle verzameld waren, afgeleverd
hebben bij het dorp waar één van de
vrijwilligsters van de “Tweedekanswinkel“
vandaan komt.
We werden hier heel hartelijk ontvangen, we
kregen later ook foto’s waarop te zien was dat
de kleding en schoenen op tafels uitgelegd was
en dat de mensen die hiervoor in aanmerking
kwamen spullen mochten uitkiezen.
Daarna zijn we doorgereden naar Zauan, waar
we zoals altijd heel hartelijk ontvangen werden
met koffie en een drankje en hapje. We kwamen
pas om 7 uur ’s avonds aan (Roemeense tijd,
1 uur later dan bij ons), maar werden toch
nog gelost, een aantal dozen en 2 pallets
conserven, potje voor potje, daarna kregen we
een heerlijke maaltijd en mochten we slapen in
één van de gastenkamers. De volgende morgen
zijn we na een uitgebreid ontbijt op weg
gegaan naar Suceava, een mooie rit door het
Roemeense landschap met veel betere wegen

dan een aantal jaren geleden, waarbij vooral de
rit door de Karpaten altijd weer een hoogtepunt
is. Rond 15.00 uur kwamen we in Suceava aan
waar we het restant van onze vracht met veel
hulp van de plaatselijke Baptistengemeente
weer snel gelost hebben. Ook hebben we daar
Arie en Bart ontmoet die toen al een buslading
uitgedeeld hadden en de volgende dag weer
een nieuwe lading uit onze trailer konden
innemen. ’s Avonds hebben we weer lekker
gegeten en geslapen bij de eigenaar van het
terrein waar we gelost hadden, vrienden van
Cornel Clippa en de volgende dag, vrijdag, zijn
we vertrokken naar Bacau waar we door de
andere “truckers”, Frans en Bea en Geerlof
en Maarten weer hartelijk welkom werden
geheten. Het eerste stukje van de rit hebben we
een alternatieve route genomen waar we nog
op de ouderwetse Roemeense wegen reden, of
beter gezegd van het ene gat naar het andere
hobbelden. Een leuke ervaring, maar een
verademing als je dan weer op een betere weg
komt.
Jan Reijneveld
Meer lezen over ons kijk op onze site
www.zobero.nl

Groencentrum Sonneveld
Zijde 14 2771EV Boskoop
Tel. 0172 462647
mail info@groencentrumsonneveld.nl

Houthandel van der Hoek
is het adres voor uw
tuinhout, schuttingen,
vlonders en beschoeiingen

DONATEURS EN SPONSORS
ASK b.v. Waarder
A.G.F. Seire Leiden
Baltussen Konserven Driel
ATL Renting Bergen op Zoom
Bos Car Comfort
D.Bos Benthuizen
vandenBogerd Transport
Bergschenhoek
Cartex Benthuizen
R.van Dam Woerden
Ger.Gem. Boskoop
Aann. Bedrijf Gebr. Schouls Leiden
Mevr.de Gruyter-Weerheim Moerkapelle
P.K.N. Benthuizen
Ton Konijn Zoetermeer B.V. Zoetermeer
Fam. Lievaart Hazerswoude
Aann. v.d. Meer Benthuizen
Mevr.G.C.A.Pietersen Zoetermeer
Fam.K.Rademaker Waddinxveen
Fam. Rote-Mol Benthuizen
C .de Ruiter en Zonen B.V.Hazerswoude-Dorp
W.de Ruiter Transport Hazerswoude
Arjan Stam Benthuizen

H.van der Starre Benthuizen
A. Verdoold Rotterdam
Weerheim Transport en Zn.Pijnacker
Vincentius Ver. Zoetermeer
L. Weerheim Waddinxveen
Bergingsbedrijf Joh.v,d,Zande Buren
Plusmarkt Benthuizen
Mevr.Hacken-Beerthuyzen
Diaconie Morgenster Zoetermeer
Wagenaar-Geertsen
Fam. Pos Benthuizen
Pos Kaart Benthuizen
Hertog Transport
Eveleeens-vander Tas
A van Schravendijk-Croes
Mevr. Sprinkhuizen
VMD Koster Verzk. B.V.
W. Qwalm
Mevr.Trommel-Paans Zoetermeer
Snoei Tuinmat. Bleiswijk
G.Mets
B van der Lede-E.C. van der Bos
Bergvelt-Broens
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Drukkerij Zoeterhage
een begrip
in de regio!
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DRUKKERIJ ZOETERHAGE B.V.
EDISONSTRAAT 47, 2723 RS ZOETERMEER
TELEFOON (079) 331 43 26 | FAX (079) 342 09 55
E-MAIL: INFO@ZOETERHAGE.NL | WWW.ZOETERHAGE.NL
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WAX GUARD
D uurzame lakverzegeling
G eeft extreem diepe glans
aantasting van de lak door:
Vzureoorkomt
regen, straatvuil, strooizout,
luchtverontreiniging en UV straling

G lansgarantie tot 3 jaar

Deze unieke lakverzegeling is verkrijgbaar bij onze WaxGuard Specialisten.
Kijk op www.waxguard.com voor een Specialist bij u in de buurt.

Voor informatie over stichting ZoBeRo kunt u contact opnemen met het bestuur via info@zobero.nl en via
onze website www.zobero.nl
Bestuur:
Jan Reijneveld
Annette Voorwinden
Geerlof Bregman
Arthur Hoogendijk
Jaap de Ruiter
Vrijwilligers:
Cees van Beveren
Nico van den Bosch
Elly Bregman
Kees Bregman
Koos Bregman
Reinie Bregman
Leon van Dam
Wilco van Duuren

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
Ellie Hertog
Arie Kroon
Marius Laban
Arie van der Lede
Bart van der Lede
Nathalie van der Lede
Bea van der Lelij
Frans van der Lelij

René Lindhout
Marjan van der Meer
Teunie Roos
Gerry de Ruiter
Janie de Ruiter
Kees de Ruiter
Kees van Veen
Koos van den Velde

Wim van den Velde
Maarten Voorwinden

De belastingdienst heeft stichting ZoBeRo aangemaakt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Daardoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar conform de regels per 1 januari 2008.
Indien u de activiteiten van stichting ZoBeRo wilt ondersteunen en wilt bijdragen aan het transport in september
2022, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL87RABO0325944776 t.n.v. Stichting ZoBeRo.
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen en hierin genoemd wil worden, vragen wij u dit te vermelden in de
omschrijving van uw gift.
ZoBeRo erkend als ANBI

ALLES VOOR MAGAZIJN,
WERKPLAATS EN KANTOOR

Producten die u dagelijks gebruikt,
moet u kunnen vertrouwen.
Het aanbod van Jungheinrich PROFISHOP bestaat
uit meer dan 40.000 producten en omvat hiermee
alle benodigdheden voor een volledige bedrijfsinrichting. Het assortiment is opgedeeld in zes
thema’s: Stapelen en Heffen, Transport, Opslag,
Bedrijf, Kantoor en Milieu.
Bel ons direct voor advies: 088 900 8800
of bezoek WWW.PROFISHOP.NL

deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door de adverteerders

