
   

        

                                                        

Nieuwsbrief  Kroatië voorjaar 2014 (3)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Beste allemaal, 
 
Het eind van ons voorjaarsbezoek aan Kroatië zit er weer bijna op. We weten dat onze hulp hier nog 
steeds hard nodig is en daarom doen wij opnieuw een beroep aan alle sponsors en ex sponsors om ons 
toch ook dit jaar weer te helpen om te zorgen dat onze financiën op peil blijven om door te kunnen gaan 
met ons werk. 
Bij voorbaat bedanken wij u alvast weer heel hartelijk hiervoor. 
 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij het gehad over papier voor de school in Cakovci waar wij een kleine 
donatie aan hebben gegeven. Een van onze nieuwsbrieflezers heeft hierop al gereageerd dat hij een 
gedeelte van het papier zou willen sponsoren.  
We kregen het volgende van hem door: Een minipallet papier (16 dozen van 500 vel = 8.000 vel) kost        
€ 214 excl. BTW. Een gedeelte zou hij willen sponsoren maar alles wordt een beetje veel. Misschien dat er 
meerdere ondernemers zijn die willen helpen en het af kunnen schrijven via de zaak. Laat het ons 
alstublieft weten, alle kleine beetjes helpen. 
Ook voor het kamp hebben we nog steeds een tekort dus we hopen dat er zich nog sponsors melden. 
 
Afgelopen dagen hebben we opnieuw een bezoek gebracht aan de school in Vinkovci. We hebben een 
gesprek gehad met de kinderen die dit jaar komen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen kregen een PowerPoint presentatie te zien van het kamp zodat ze een klein beetje een indruk 
krijgen hoe het kamp er uit ziet en de omgeving er van. 
Ook kregen ze een kampboekje waarin allerlei gegevens zijn opgenomen zoals wat voor soort kleren ze 
mee moeten nemen en hoe het programma er een klein beetje uit ziet. 
We leggen uit dat ze ook een beetje moeten werken omdat het voor iedereen vakantie is. Onder werken 
verstaan we dan dat ze helpen met het opruimen van de eetzaal en het afwassen van de vaten en 
natuurlijk van het bijhouden van hun eigen slaapzalen. 
 
 



 
 
          
        Ook zit er een stickervel in het boekje waar ze al  
        vast wat adressen op kunnen schrijven waar ze  
        hun kaarten naar toe kunnen gaan sturen. 
 
        Er zit ook een verzoek in of ze wat muziek op 

willen schrijven en dat door willen geven of een 
cd’tje met muziek mee willen nemen voor de 
disco op het kamp maar ook voor de karaoke en 
playbackshow die we gaan houden en het 
verzoek of ze daar alvast een beetje voor willen 
gaan oefenen.  

        Deze playbackshow en karaoke show is altijd  
        een van de hoogtepunten van het kamp en voor 
iedereen is er dan ook altijd na afloop een medaille en voor de eerste tweede en derde prijs een beker. 
 
De kinderen waren zeer enthousiast toen ze alles hoorden. 
Voor zover we het op dit moment kunnen bekijken is de selectie van de kinderen deskundig gebeurd. De 
pedagoge van de school, een wat oudere dame die veel ouders kent en hun privé situatie kent, heeft een 
grote inbreng gehad hierin en voor zover wij nu kunnen beoordelen is dit dus zeer deskundig gebeurd.  
Veel ouders zitten in een financieel zeer slechte situatie en er zijn ook een aantal een ouder kinderen bij.  
Van een van de kinderen heeft moeder een drietal jaren geleden zelfmoord gepleegd en het hele gezin 
heeft hier zwaar onder te lijden. 
 
We hebben ook wat tijd vrij gemaakt om de buurt eens wat verder te onderzoeken. 
Er was een nieuwe brug en weg en we vroegen ons af waar we terecht zouden komen als we hier naar toe 
zouden rijden.  
De weg bleek vlak na de brug te stoppen maar we konden wel via een scherpe bocht terug naar de rivier 
de Bosut en we besloten om daar eens een kijkje te gaan nemen. 
De natuur was er schitterend, bos aan de ene kant en de rivier aan de andere kant en dan ineens ….. 
dan wordt je weer geconfronteerd met de oorlog die er is geweest. De weg stopt abrupt omdat de brug die 
er eens gelegen had kapot geschoten was en niet meer is gerepareerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gistermiddag hebben we ook Ivan zijn moeder een beetje blij kunnen maken alhoewel de tranen toch voor 
te dag kwamen. Eerst zijn we met een van de dochters naar de stad geweest om nog een aantal 
joggingbroeken en T-shirts te kopen. Ook hebben we nog wat T-shirts, schoenen en sokken gekocht. Toen 
naar een speciale winkels voor de luiers en tissue doekjes in totaal 300 luiers hebben we gekocht en daar 
kan ze voorlopig samen met de luiers die ze van de overheid krijgt mee rond komen tot oktober. 
Toen we alles kwamen brengen had ze net te horen gekregen dat Ivan een nieuw bril moest en dat er van 
de 700 kuna maar 200 werden vergoed. We besloten er plaatse om die 500 kuna contact te geven, iets wat 
we normaal gesproken niet doen maar dit was even een urgent geval. Het bonnetje krijgen we dan weer in 
oktober zodat we ook alles weer netjes kunnen verantwoorden. 
Dit keer was het niet te veel geld, 700 kuna is ongeveer 100 euro en een bril is belangrijk. 
 
Vandaag is onze laatste dag hier in Kroatië. Zo dadelijk gaan we met baka nog even naar de stad omdat ze 
nog wat wil kopen en ze heeft nu nog een auto tot haar beschikking dus daar moet gebruik van worden 
gemaakt. Achter in de auto hebben we nog een doos met levensmiddelen en een doos die een van onze 
sponsors heeft meegegeven voor een meisje in Petrovci, Sladjana. De doos met levensmiddelen is voor 
haar moeder die alleen een kleine uitkering van de overheid heeft en op deze manier proberen we ook dit 
kleine gezinnetje een beetje te helpen. 
En dan komt onze laatste avond weer voor dat we onze lange reis naar Nederland weer moeten gaan 
ondernemen. 
 
We danken u allemaal heel hartelijk voor uw support, uw bijdrage en uw vriendschap. 
We hopen u allemaal weer in Nederland te mogen zien. 
Met vriendelijke groet 
 
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton, Petra en Tineke 
 
 


