Naam organisatie

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa.

Doelstelling

Organiseren van hulptransporten met gebruikte goederen naar
landen in Oost-Europa.

Actief in

Oekraïne en Roemenië

Welke activiteit(en) hebt u in 2017
verricht, en hoe heeft u uw achterban
op de hoogte gesteld?

Een nieuwsbrief gemaakt en verspreidt onder de vrijwilligers van
de Stichting, belangstellenden en donateurs.
Transporten verzorgt naar de Oekraïne (12 in totaal) en een
transport met twee vrachtwagens naar Roemenië. Totaal is er
zo’n 168 ton aan goederen bezorgt.

Hoeveel vrijwilligers werken in
Apeldoorn in uw organisatie?

Plm. 79 vrijwilligers

Hoeveel uren besteden u en alle
betrokkenen van uw organisatie aan
vrijwilligersuren in Nederland (cq
Apeldoorn) aan bovenstaande
activiteiten?

Er zijn 79 vrijwilligers actief geweest die gemiddeld 1,50 uur per
week werkzaamheden hebben verricht.
In totaal gaat het om plm. 6.160 uur over het hele jaar heen voor
alle 79 vrijwilligers.
De ene vrijwilliger besteedt 20 uur per week aan onze Stichting
door zijn of haar bestuurswerk gecombineerd met het ophalen
van goederen of inpakken van de kleding, terwijl een andere
vrijwilliger 2 maal 3,50 uur per jaar komt helpen bij het laden van
een vrachtwagen of twee zaterdagen komt helpen bij de
kofferbakverkoop.

Kunt u een korte beschrijving geven
van één van bovenstaande activiteiten;
een sprekend voorbeeld wellicht

De Stichting bestond in 2017 25 jaar en dat is met een tweetal
ludieke acties gevierd. We wilden 25.000 knuffels ophalen voor
de kinderen in de Oekraïne. Dit is door velen mogelijk gemaakt.
Een kleinkind van twee van onze vrijwilligers heeft in Noordwijk
ruim 4.000 knuffels ingezameld. Vanuit alle kanten in Nederland
worden knuffels via de post opgestuurd. Mensen kopen knuffels
bij de kringloopwinkels en brengen ze ons.
Mensen maken allerlei knuffels zelf. 5 m3 gewassen knuffels
komen van het hoofdkantoor van de Cliniclowns. Aan het eind
van elke kofferbakverkoop ruilen standhouders knuffels in tegen
een lotnummer. Elke dinsdag worden door particulieren rond de
50 knuffels afgegeven bij ons sorteercentrum.
Stichting “Kinderen in Nood” uit Bussum komt met honderden
knuffels naar Apeldoorn. Veel mensen wisten via de website en
mond tot mond reclame van onze actie af. Daarnaast hebben
we mensen die de inwoners van de Oekraïne een warm hart toe
dragen gevraagd om geld te doneren voor voedselpakketten
voor de allerarmsten. Dit is ruimschoots gelukt. Dank zij alle
donaties konden we niet 300 voedselpakketten uitdelen maar
zijn het er zelfs 900 geworden. Wat een succes. Allemaal dank
zij onze vrijwilligers en een ieder die onze Stichting belangeloos
heeft gesteund in goederen en geld.
Omdat de Stichting in 2017 25 jaar bestond hebben we een
groep vrijwilligers de gelegenheid gegeven met eigen ogen te
zien hoe het in de Oekraïne is. De vrijwilligers hebben hiervoor

zelf geld ingelegd. Dit is een enorm enerverende reis geweest
en niet in een paar zinnen te beschrijven. Graag verwijs ik u
naar de nieuwsbrief van de Stichting. Wel wil ik meegeven dat
de vrijwilligers die in de Oekraïne zijn geweest enorm
gemotiveerd en vol positieve energie zijn teruggekomen.
Wat zijn de plannen voor 2018?

Weer minimaal 12 transporten naar de Oekraïne versturen.
Naast de bekende adressen willen we dit jaar ook in andere
gebieden van de Oekraïne onze goederen gaan verdelen.

