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Doelstelling Organiseren van hulptransporten met gebruikte goederen naar  

landen in Oost Europa 

 

 

Actief in (werelddelen)  Europa 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Hoeveel uren besteden u en alle 

betrokkenen van uw organisatie aan 

vrijwilligersuren?  

Er zijn 72 vrijwilligers geweest die gemiddeld 1,4 uur per 

week actief zijn.  

In totaal gaat het om plm. 5.250 uur over het hele jaar heen 

voor alle 72 vrijwilligers. 

De één besteedt 20 uur per week, terwijl een ander 2 maal 4 

uur per jaar komt helpen bij het laden van een vrachtwagen. 

Aan welke projecten/ activiteiten is 

gewerkt in 2015? 

In 2015 hebben we 2e hands goederen ingezameld in 

Apeldoorn en omgeving. 

Daarnaast hebben we in de maanden juli en augustus een 

kofferbakverkoop langs het kanaal in Apeldoorn om de 

transporten en de tijdelijke opslag van de goederen te 

kunnen financieren. 

 

We hebben goederen getransporteerd naar onze partners in 

Oost-Europa en dan met name naar het provinciale Rode 

Kruis in Ternopil in Oekraïne. Zij verzorgen de distributie van 

de goederen naar die plaatsen waar die het meest nodig zijn. 

Gerealiseerd: Graag een voorbeeld 

van de activiteiten concreet 

omschrijven. 

We hebben het al eerder ingezette beleid, om aan een vaste, 

betrouwbare, partner in Oekraïne goederen te geven, 

voortgezet. Die hebben we gevonden in het Provinciale Rode 

Kruis van Ternopil.  

 

We hebben in 2015 geen controlebezoek gebracht, omdat er 

inmiddels een vertrouwensband met onze partner is 

opgebouwd. 

Wat zijn de plannen voor 2016? Plannen voor Apeldoorn: 

We moeten helaas ons pand aan de Musschenbroekstraat 

(voormalig ROC) verlaten en we moeten dus op zoek naar 

een nieuwe opslag. 

We gaan uiteraard door met het inzamelen van goede 2e 

hands goederen. 

Om alles te kunnen blijven financieren organiseren we in 

2016 weer 9 kofferbakverkopen langs het kanaal in 

Apeldoorn. 

 

Plannen voor Oekraine: 

We willen proberen weer iedere maand een transport te 

verzenden. Daarbij willen we rekening houden met de 

specifieke vragen. 

 

We willen het Rode kruis in de provincie Ternopil 

ondersteunen bij het transporteren van de goederen naar de 

meer afgelegen gebieden in de provincie, want over het 

algemeen geldt: Hoe verder van een doorgaande weg, hoe 

armer de bevolking. 

 

 

 

 

 

 



FINANCIEEL- INKOMSTEN PER JAAR 

 

Verworven gelden voor de 

projecten  

Verworven door: WHOE 

2015. Sponsoring  Fondswerving 

 

Overig  *) 

Inzamelen en verzenden 

Goederen naar Oost-Europa 

0,00 51.906,00 30.725,00 

Subtotaalinkomsten 0,00 51.906,00 30.725,00 

Toaal inkomsten 82.631,00 

 

 

Hoe zijn de inkomsten besteed? 

Welk bedrag kwam kon direct aan 

projecten worden besteed in 2015? ( 

Welk bedrag hebt u indirect aan uw organisatie moeten besteden en 

kwamen niet direct ten goede aan projecten in 2015 

Inzamelen, 

tijdelijk 

opslaan en 

verzenden 

goederen 

naar Oost-

Europa 

48.622,00 (activiteit)+ 

5.740,00 (opslag) * 

35.844,00 (organisatie) 

totaal 54.362,00 35.844,00 

* = De kernactiviteit van de WHOE is het ontvangen, tijdelijk opslaan en transporteren van goederen. 

Daarom staan deze bedragen bij het projectbedrag. 

 

 

 

Bijzondere verhalen. 

Als u bijzondere verhalen hebt uit 2015, die goed duidelijk maken wat uw organisatie doet, 

schrijf die dan hieronder op. Beperkt zich daarbij tot 200 woorden. Liefst minder. 

1.  

In 2015 hebben we de honderdste kofferbakverkoop gehouden. De burgemeester van 

Apeldoorn (dhr Berends) heeft ter ere van dit jubileum taart uitgedeeld aan de vrijwilligers en 

natuurlijk gelijk een bezoek gebracht aan de kofferbakverkoop. Alle verkopers kregen 

oliebollen. 

 

2. 

We krijgen veel kinderbedden aangeboden. Om ze goed te kunnen transporteren moeten die 

uit elkaar worden gehaald. We benaderen hiervoor het COA met de vraag of in Apeldoorn 

aanwezige vluchtelingen hierbij kunnen helpen. Dat lukt! Mede dankzij hen kunnen veel 

scholen en crèches in Oekraine weer blij gemaakt worden met prachtige bedjes. Ook helpen 

deze mensen bij het laden van een vrachtwagen. 

 

 

 


