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van de Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
 

Secretariaat: Achter de Bergen 14 
2675 AS Honselersdijk 
tel./fax: 0174-623554 
www.svsk.nl 
Rabobank Midden Westland nr. 15 66 79 043 

 
Inleiding 
De Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp is officieel opgericht op 
14 november 1995. De Stichting werd geregistreerd bij 
notariskantoor van Broeckhuijsen, Verschoor en Moree onder nr. JW 
3950313 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Naaldwijk onder nr. S 147115. Het bestuur bestaat uit 3 personen:  
 
De heer Ton van Bree  voorzitter 
Mevrouw Tineke Bol   secretaris/penningmeester 
De heer Arthur Oosterlee  adviserend lid / webmaster 
 
Daarnaast worden er bij diverse activiteiten vele vrijwilligers ingezet, 
daarvoor onze oprechte dank. 
 
Het doel van de SVSK is kinderen te helpen die te maken hebben of 
hebben gehad met oorlogsgeweld in hun land. Kinderen met 
traumatische ervaringen te ondersteunen en ze een helpende hand 
te bieden door ze o.a. een vakantie in Nederland aan te bieden maar 
ook door te zorgen voor leer- en speelmateriaal in en rond hun 
school in hun eigen land. Op deze manier probeert men de kinderen 
weer vertrouwen in de toekomst te geven. Zo is er ook in het jaar 
2017 weer fantastisch veel werk verricht met als hoofddoel het 
organiseren van een vakantie van 3 weken. Voor het jaar 2018 staat 
er opnieuw een vakantie op het programma maar we proberen ook  
kleine schooltjes te ondersteunen met school- sport- en spel 
materialen en we zorgen voor Kerstcadeautjes voor kinderen van 
een kleine school die dit anders niet krijgen. 
 
C.W.M. Bol 
 

http://www.svsk.nl/
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Groepsfoto kamp 2017 
 
Vergaderingen 
Het bestuur vergaderde in het jaar 2017, tenminste 1 keer per 
maand. 
Naast de vaststaande vergaderingen had men wekelijks overleg met 
elkaar over de te organiseren activiteiten. Daarnaast was er ook 
regelmatig contact met de vele vrijwilligers van de Stichting. 
 
 
Activiteiten 
Om de projecten van de SVSK zoveel mogelijk te realiseren zijn er 
diverse activiteiten georganiseerd zoals: 
a. Maandelijks een bingoavond in het atrium van de  

Ontmoetingskerk  
b. Schminken bij diverse bedrijven 
c. Diverse informatie gegeven op scholen en bedrijven 
d. Verkoop van diverse zelfgemaakte kaarten en knuffels. 
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a. Maandelijkse bingoavonden 
Na de succesvolle bingo's van de voorgaande jaren zijn we in 
2016\7 doorgegaan met het organiseren hiervan. Voor deze 
bingoavonden werd via een huis- aan huisblad aandacht 
gevraagd, maar ook werden de bezoekers via de email op de 
hoogte gehouden. De data voor de bingoavonden liggen vast 
zodat de bezoekers een lijst mee kunnen nemen om deze, indien 
men dit wenst, van tevoren te noteren. 

 
b. Schminken bij diverse bedrijven 

  Het afgelopen jaar zijn medewerkers van de Stichting gevraagd 
om te komen schminken bij diverse bedrijven. Daar mocht dan 
reclame gemaakt worden voor de diverse projecten van de 
stichting.  

 

 
 
c. Informatiedagen / avonden 

  Op verzoek van diverse scholen en kerken heeft de stichting 
informatie gegeven. Dikwijls was er een speciaal project of een 
collecte hiervan de reden. 

 
  Ook tijdens het kamp zijn er twee middagen geweest waar 

sponsors en andere belangstellenden langs konden komen om 
een kijkje te komen nemen. 

 
 d. Verkoop van zelfgemaakte kaarten 
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  Een van onze vaste sponsors is de kerk in Ermelo die d.m.v. 
verkoop van kaarten altijd een leuk bedrag voor ons ophalen.  

  We zijn de heer en mevrouw Görtz ook erg dankbaar dat zij dit al 
zoveel jaren voor ons willen doen.  

  Deze kaarten verkoop hebben we een aantal jaren geleden ook in  
Naaldwijk opgezet maar dan bij de bingoavonden. 

.  
 

Sponsors 
Veel activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder onze sponsors. 
De grote sponsors willen wij dan ook hierbij met name in willekeurige 
volgorde noemen: Harold en Jeanet van Cateringbedrijf de 
Telgterhoek uit Ermelo, Rentex Nijkerk voor de lakens, Mevrouw 
Jansen uit Naaldwijk, Dekenaal PCI, Nederland, Ontmoetingskerk – 
Naaldwijk, RK-kerk Putten, Arthur Oosterlee / TeleCombine, Deli XL. 
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis, mw. Hooymans, familie 
Reijers, fam. Van Schie, mw. Kortekaas, Liduina Zorgverzekering, 
fam. den Hollander, fam.van Bommel, Adm. kantoor van Geest,  mw. 
van Zeijl, fam. v.d. Helm, Anke, Ineke van Bree, Veronique Becque, 
mw. Bourgonje, Delphindoorski Ermelo, brandweer Ermelo en de 
vele familieleden van de vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten alle 
mensen die altijd komen voor de bingo en vaak iets extra’s 
meenemen voor het kamp. 
 
En laten we ook de kinderen van groep 4 van de RK Basisschool ’t 
Startblok niet vergeten die ook dit jaar onze mooie rugtassen hebben 
gesponsord met nog iets erbij voor een ijsje of een keer zwemmen. 
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Ook waren er donateurs die niet met name genoemd wilden worden 
en veel kleine sponsors en donateurs.  
Wij willen daarom iedereen, die ons op welke wijze dan ook heeft 
ondersteund, van harte bedanken.  
De sponsors waren ook welkom op onze sponsordag tijdens het 
kamp en hier werd ook gebruik van gemaakt. 
 
Kamp 2017 
Op vrijdagavond 14 juli vertrok vanuit het Westland een grote groep 
mensen met volle auto’s richting Ermelo en op zaterdag 15 juli 
vetrok er opnieuw een grote groep plus een grote aanhanger naar 
De Zandkamp. In het weekend daarvoor waren er al boodschappen 
gekocht en materialen naar De Zandkamp gebracht die daar bij de 
eigenaar een week in de opslag mochten staan. 
Op zaterdagmiddag 14.00 uur vertrok er vanuit Cakovci en Mirkovci  
Kroatië een bus van Polet met ‘onze’ Ivica en Zvonko als chauffeurs, 
7 vrijwilligers en 44 kinderen richting Nederland. 
 

     
 
De bus haalde eerst de kinderen in Cakovci op en daarna naar 
Mirkovci en vervolgens richting grote weg naar Nederland. 
We hebben op deze rust een juffrouw die ook in 2016 is mee 
geweest en die het klappen van de zweep een beetje kent en die 
ook weet dat wij graag op de hoogte worden gehouden van de reis. 
Via facebook-time hield ze ons met foto’s en berichten op de hoogte 
en wij konden ook aan hen laten weten wat wij in Nederland aan het 
doen waren om een zo gezellig mogelijk kampverblijf te maken. 
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Op zondag rond het middaguur  kwam de bus aan. 
 

       
 
Bij aankomst kregen alle kinderen limonade met wat lekkers en 
daarna werden de koffers uitgeladen en gingen ze hun slaapzalen 
opzoeken. 
Het was weer een gezellige boel maar wat schrokken we van de 
rommel in de bus. 
 

    
 

Ivica en Zvonko hadden het er maar druk mee. 
Maar de kinderen kregen diezelfde dag nog wel even te horen dat 
we vuilniszakjes gebruiken in de bus en dat de bus verder schoon 

blijft! 
En de bus, na drie uur hard werken was hij weer helemaal schoon. 
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Op kamp doen we met de kinderen allerlei activiteiten. We proberen 
altijd een dag op kamp te zijn en een dag weg. In het weekend zijn 
we altijd op het kamp en is er voor de ouders de gelegenheid om 
met hun kinderen te bellen of te skypen. De school in Mirkovci was 
zelfs opengesteld hiervoor zodat alle ouders die gelegenheid 
hadden.  
Wat doen we tijdens kamp? 
 

           
Indianendag 

 

       
goocheldag 
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Brandweerdag 

 
Dagjes uit naar 

    
Zwembad                              Amsterdam 

 

        
               Minigolf in Putten                      Delphindoorski Ermelo  

                                                   klimmen 
 
Dit is maar een kleine greep van activiteiten die we doen en waar we 
naar toe gaan. Gelukkig krijgen we bij onze uitstapjes mooie BSO 
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kortingen anders zou het financieel niet mogelijk zijn en ook hebben 
we sponsors voor de activiteiten op het kamp. 
 
Meneer Harold en mevrouw Janet van cateringbedrijf De 
Telgterhoek in Ermelo heeft ons ook dit jaar weer ontzettend 
geholpen. 
 
Naast een mooi bedrag dat we kregen i.v.m. zijn verjaardag heeft hij 
ook gezorgd dat er de hele week eten was op het kamp. Dat scheelt 
weer ontzettend veel geld en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En 
niet alleen dat het eten was ook nog eens ontzettend lekker.  

     
 
We konden dankzij hem ook weer een heerlijke bbq maken 
 
Maar ook onze vaste kookstaf Ineke, Pim, Justyna en Helene 
maakten heerlijke maaltijden en sponsorden vaak ook de 
boodschappen. 
Onze eerste maaltijd is altijd de beste. Dan krijgen de kinderen, net 
als in een restaurant alles aan tafel geserveerd. De rest van de week 
hebben we een buffet, dus afhalen. Maar die eerste is toch wel de 
leukste. 
 

   
En soms doen ‘onze’ kinders toch iets dat niet door de beugel kan 
en dan is er een gepaste straf. Alhoewel??? Ik krijg soms ook de 
indruk dat onze jonge leiding soms ook wel eens een avondje vrij wil 
en dan is een aanleiding zo gevonden. Maak één ding is zeker, de 
kinderen lijden er niet onder, ze vragen de andere dag of het weer 
mag. 
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Maar grote problemen met de kinderen hebben we gelukkig niet 
gehad en we hopen dit ook zo te houden. 
 
 
Op donderdag 3 augustus was de laatste dag van de kinderen. 
Er werd ingepakt, schoongemaakt en de dekens werden gelucht. 
Het officiële afscheid was het neerhalen van de vlaggen en toen 
vertrok de bus om 24.00 uur ’s nachts weer naar Kroatië. 
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De kinderen reden meer dan 20 uur met natuurlijk de nodige stops. 

 
’s Avonds werden de ze weer door ouders en / of grootouders 
opgewacht. 
 
Moe en vol verhalen vertrokken ze naar hun huizen en de 
vrijwilligers in het kamp? 
Die stonden nog een grote schoonmaak klus te wachten. 
 
 

     
 
Van boven tot onder werd het kampverblijf schoongemaakt en op 
zaterdag 12.00 uur sloten ook zij het kamp weer af vol goede moed 
om ook in 2018 weer een kamp te organiseren. 
 
Maar eerst moeten de auto’s en aanhangers nog leeg en ingeruimd 
worden in bergingen en zolders. 
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Actie 2018 
Ook in 2018 hopen we weer een kamp te kunnen organiseren. 
In oktober 2017 is het bestuur weer richting Kroatië afgereisd om 
een nagesprek te hebben met de leerkrachten van de school in 
Cakovci en Mirkovci om te bespreken wat er goed was en wat er 
eventueel nog verbeterd kan worden. Daarnaast gingen we op zoek 
naar een nieuwe groep voor 2018. De groep uit Mirkovci bestond dit 
jaar uit 22 kinderen maar de school in groot en zo ook de armoede in 
dit dorp. Omdat de contacten zeer goed waren en de nood hoog 
besloten we om in 2018 44 kinderen van deze school te gaan 
uitnodigen.  
De eerste afspraken zijn al gemaakt en we hopen begin mei met de 
ouders en kinderen de gesprekken te hebben. 
Ook het kampverblijf is al besproken en in mei zullen we ook de bus 
weer gaan bespreken.  
Ook dit jaar zullen we moeten bezuinigen met de uitstapjes. Maar 
ook daarin zijn we creatief genoeg om een leuk programma op te 
zetten zodat ook in 2018 weer een top kamp georganiseerd kan 
worden. 
Ook is er bezuinigd op de foto’s. Vele jaren kregen de kinderen 
foto’s mee, later een USB stick. De school kreeg vaak ook een 
fotoboek. Dit laatste hebben we in 2017 geschrapt en de kinderen 
krijgen de gelegenheid om alle foto’s te bekijken via een speciaal 
inlog systeem. Kinderen die thuis geen internet hebben kunnen dit 
via de school bekijken die ze ook in de gelegenheid stelt om foto’s te 
downloaden. De scholen hebben wel een USB stick gekregen. 
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Public Relations 
De stichting doet veel aan PR. 
Zo worden de regionale dag- en weekbladen regelmatig 'bestookt' 
met persartikelen. Iedere activiteit die gehouden wordt, gaat gepaard 
met de nodige publiciteit. 
Ook via de website van de Stichting worden belangstellenden op de 
hoogte gehouden van alle werkzaamheden van de stichting en u 
kunt deze website bezoeken onder www.svsk.nl.  
Met name Ton en Arthur besteden hier veel tijd aan en het resultaat 
mag er zijn. Wekelijks zijn de beide heren met de website bezig om 
hem zo up to date mogelijk te houden. 
Ook tijdens het kamp zijn worden diverse dag- en weekbladen 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 
Verder stuurt de stichting naar sponsors, donateurs en belangstel-
lenden jaarlijks een aantal nieuwsbrieven. 
In 2017 zijn er in totaal 6 nieuwsbrieven verstuurd. 
Deze nieuwsbrieven zijn trouwens ook op de website terug te zien. 
 
Bezoek Kroatië 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2017 twee keer een reis 
gemaakt naar Kroatië. De reizen naar Kroatië worden altijd door de 
vrijwilligers zelf betaald er worden dus geen financiële middelen van 
de stichting gebruikt. 
 
In het voorjaar wordt de reis voornamelijk gemaakt om alles in orde 
te maken voor de vakantie in de zomer. 
Zo worden er afspraken gemaakt met de bus, de chauffeurs, de 
leerkrachten en jonge leiding die meekomen. 
Ook zijn er oudergesprekken en gesprekken met de kinderen.       
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Voor de kinderen wordt een speciale uitnodiging gemaakt in de vorm 
van een kampboekje. Daarin staat o.a. een dagindeling, advies over 
de kleding die ze mee moeten nemen, ze kunnen er adressen in 
noteren op speciale stickertjes en andere nuttige gegevens. Aan de 
ouders vragen we altijd om de kinderen 1 of 2 kaarten te sturen. Aan 
de ouders wordt er de nodige uitleg gegeven tijdens het 
oudergesprek. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd of de ouders een 
vragenlijst in willen vullen en indien men dit wilt kan er ook een 
persoonlijk gesprek komen.  
 
In oktober 2017 is het bestuur opnieuw voor een week naar Kroatie 
geweest om daar de nieuwe groep te gaan uitzoeken voor 2018 en 
voor het nagesprek met de kampgroep van 2017.  
 
 
 

   
 

En voor ons waren er leuke bedankjes. 
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Omdat onze Ton wat kleiner is gaan rijden 
kunnen we helaas niet zo veel meer 
meenemen naar Kroatië. Maar kleine dingen 
gaat gelukkig nog wel. Twee van onze 
vrijwilligers zorgen er altijd voor dat we nog 
iets mee kunnen nemen voor de kerstmarkt in 
Cakovci. Zo ook dit keer een volle tas met 
cadeautjes die ze konden verkopen en met de 
opbrengst wordt dan weer iets gekocht voor 
de school.. 
 

 

 
Na deze laatste reis in oktober gingen we weer met veel indrukken 
en energie terug naar Nederland waar de voorbereidingen voor 
kamp 2018 in volle vaart verder gingen. Door deze reizen krijgen we 
weer genoeg energie en inspiratie om het nieuwe kamp te gaan 
organiseren dus zetten we met zijn allen onze schouders er weer 
onder. 
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Doelstellingen 2018 
 
Voor 2018 heeft de Stichting een aantal projecten op stapel staan. 

➢   Zo wil de Stichting wederom 44 kinderen naar Nederland 
halen voor een vakantie in de Zandkamp te Ermelo in de 
periode van 22 juli tot 10 augustus. Voor deze vakantie 
moeten weer de nodige sponsors gezocht gaan worden die 
op financieel en materieel gebied een steentje bij willen 
dragen. 

➢   We willen weer gaan schminken.  
➢   Er zijn weer diverse bingoavonden vastgezet. 
➢   We proberen nog steeds een tweetal projecten waarbij 

verstandelijk gehandicapte kinderen/jongeren zijn betrokken, 
te ondersteunen voor zover het mogelijk is. 

       
 

 
 

Een schilderij gemaakt over de oorlog. 
 

Vrijwilligers ..... bedankt!!! 
 
 
 
Wij willen bedanken: Eva, Katica, Ines, Kaja, Marija, Tamara en 
Marina uit Kroatië. 
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En uit Nederland bedanken we: Fia, Helene, Petra, Yvonne, Nel, 
Ineke, Karin, Kees, Pim, Justyna, Benno, Dennis, Esther, Irene, 
Björn, Peter, Jolanda, Dineke, Harold, Janet, Wim en Joke en 
iedereen die voor ons heeft gewassen 
 
En verder iedereen die we misschien vergeten zijn maar die toch 
ook zijn of haar steentje heeft bij gedragen om het kamp 2017 weer 
een onvergetelijke ervaring te laten zijn voor ‘onze kinders’ 
 

'Prijatelji Specijalna Dijeca Pomoc' 
 

betekent 
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

 
 


