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Kom over en help heeft de 
laatste maanden achter 
de schermen een nieuwe 
motor gekregen. Er is 1 
nieuw automatiseringssys-
teem gekomen in plaats 
van 3 oude(re) systemen. 
Het pakket AFAS is op zo’n 
manier ingericht dat de 
medewerkers van Kom over 
en help hun werk er nog 
beter en makkelijker mee 
kunnen doen.

Beste
InterKom-lezer,
Impact. In de “dikke Van Dale” staat als 
betekenis: uitwerking, invloed of effect. 
Impact willen we graag maken, door 
onze projecten, met onze partners en 
met jullie als vrijwilligers. Hoe dan? 
Leest u maar mee in deze InterKom over 
het bezoek aan een geweldig project in 
Albanië. De uitwerking op de gezinnen 
die mogen delen in de opbrengsten van 
het bedrijf motiveren ons om meer 
projecten te starten die blijvende invloed 
hebben op deze kwetsbare mensen. 
Verder leest u ook over de impact van 
voorlichting op basisscholen. 

Ook stellen nieuwe vrijwilligers zich 
aan u voor en leest u een in memoriam 
van onze vrijwilliger Jaap Sprong. Leest 
en leeft u mee?

Hartelijke groet 
namens het team,

Marijke Gorter-Groothedde
Vrijwilligerscoördinator
mgorter@komoverenhelp.nl

 Impact
       onder 
    de motorkap

door Hans Visser, projectleider
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N et als bij een nieuwe motor zie 
je niet direct een verandering 
maar merk je het wel. We zijn 

nu nog aan het “inrijden”. Dat betekent 
dat we allerlei processen voor het eerst 
doen met het nieuwe systeem. Voor de 
medewerkers betekent dit wennen aan 
een nieuw systeem en dingen anders 
doen dan voorheen. In veel gevallen 
kunnen we gegevens makkelijker vast-
leggen en gebruiken voor bijvoorbeeld 
het versturen van een magazine of het 
maken van een verzendlijst voor de digi-
tale nieuwsbrief.

Een groot voordeel is dat we nu werken 
in 1 systeem in plaats van 3.  De admi-
nistraties van donateurs, projecten én 

financiën zijn met elkaar verweven. In 
deze beginperiode moet er hier en daar 
een drupje olie bij om het soepel te laten 
samenwerken.

Voor de doelstelling van Kom over en 
help betekent een goed en betrouwbaar 
systeem veel. Zowel voor communicatie 
en fondsenwerving als voor het onder-
steunen van projecten is een efficiënt 
systeem waardevol. Nieuwe mogelijk-
heden kunnen helpen om nog beter op 
maat te communiceren en extra fondsen 
te werven.

In “de werkplaats” hebben naast externe 
deskundigen ook medewerkers en vrij-
willigers veel werk verzet.
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Eind juli ben ik samen met een betrokken ondernemer op bezoek geweest 
in Tropoja (Albanië). We hebben daar een project bezocht dat werk en 

inkomen genereert.

Ondernemendproject in Albanië
door Henk van Hierden
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De regio Tropoja bestaat uit 
acht dorpen en er wonen plm. 
30.000 mensen. Globaal hebben 
in de afgelopen drie jaar 280 

gezinnen, die al in bezit waren van een 
perceeltje grond, materiaal en startkapi-
taal gekregen om inkomen te genereren. 
Men had de keuze uit drie opties; kippen-
stal, pruimenboomgaard of groentekas. 
Van de bedrijfjes hebben we er in totaal 
ruim tien bezocht. 

We ontdekten dat vaders ‘van de bank 
gehaald waren’ en weer een ‘doel in hun 
leven’ hadden, namelijk mogelijkheden 
om financieel voor hun gezin te zorgen. 
De tegenprestatie is om 10% van de 
opbrengsten in natura uit te delen aan de 
allerarmsten in de regio. Daaronder zijn 
veel ouderen en alleenstaande moeders. 

Prachtig om te zien hoe trots men was 
op hun ‘bedoeninkje’ en hoe men inmid-
dels initiatieven neemt. Bijvoorbeeld met 
een neventak, zoals kalkoenen, of een 
tweede kas, betaald uit eigen middelen, 
of een gezamenlijke investering in een 
oven en droogkast om pruimen te drogen 
zodat deze gedurende een langere tijd op 
de markt gebracht kunnen worden. De 
levensomstandigheden verbeteren dus 
echt en daar wilde men, in ons bijzijn, 
God heel hartelijk voor danken. Na een 
nacht reizen en twee zeer intensieve 
dagen zijn we tot de conclusie gekomen 
dat de impact van dit project echte door-
ontwikkeling verdient. 

Henk van Hierden 
relatiemanager zakelijke markt
+31(0)6 5393 4401
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Je hoort en leest het nogal eens. Kinderen zijn de toekomst! We moeten investeren 
in de kinderen van de toekomst. En dat is helemaal waar. Ook bij Kom over en help. 

Zelf raakt het mij als ik kinderen geboeid zie luisteren en enthousiast zie worden 
om daadwerkelijk actie te voeren voor hun leeftijdsgenoten in andere landen.

door Laurens Sok

Bij Kom over en help komen we 
daarom graag in contact met 
kinderen en jongeren. Zo laten 
we ons gezicht zien op basis-

scholen voor een presentatie of actie. Dat 
is niet alleen een opdracht waar wij ons 
op kantoor voor inzetten. Ik roep graag uw 
hulp als vrijwilliger in! 
Gaat u de uitdaging aan om een presen-
tatie of actie te regelen op een basis-
school in uw woonplaats? Uw inzet kan 

er voor zorgen dat wij meer presentaties 
kunnen geven. En daarmee kunnen 
wij kinderen blijvend vertellen over de 
kwetsbare naaste in landen als Armenië 
en Moldavië. Een gezamenlijk doel wat 
mij betreft! Gaan we ervoor dat kinderen 
in actie komen? 

U kunt een informatiepakketje voor basis-
scholen aanvragen bij Laurens: 
lsok@komoverenhelp.nl
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In memoriam   Jaap Sprong

Jaap was bijna twintig jaar een zeer betrokken vrijwilliger. Hij ging 
steevast op de fiets van zijn woonplaats Ede naar Barneveld, om 
vandaaruit met de kledingbus het land in te gaan. Twee keer is 
hij mee geweest met een vrijwilligersreis: in 2004 naar Oekraïne 
en in 2013 naar Moldavië. Jaap heeft enkele moeilijke maanden 
gehad waarin zijn krachten steeds minder werden. Hij vertelde in 
het voorjaar echter dat hij bemoedigd werd uit Nahum 1 vers 7: 
“De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, 
en Hij kent hen, die op Hem betrouwen”. 

Boven de rouwkaart staat: “Ik, Ik ben het Die uw overtredingen 
uitdelgt, omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet”, 
Jesaja 43 : 25. Ds. H.H. Klomp memoreerde dat dit woord een 
bijzondere betekenis kreeg in het leven van Jaap. De begrafenis 
heeft plaatsgehad op donderdag 30 augustus te Ede. We leven 
mee met zijn vrouw Nenny, hun kinderen en kleinkinderen. De 
Heere zij hen nabij!

Een van de kleinkinderen had enkele regels voor opa geborduurd, 
het zijn de eerste regels van een bekend gebed “The Serenity 
Prayer” van ds. Reinhold Niebuhr: “God, geef me de rust om de 
dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, De moed om de 
dingen te veranderen die ik kan veranderen, en de wijsheid om 
het verschil te zien”.

Op vrijdag 24 augustus 2018 overleed de heer 
Jaap Sprong, in de leeftijd van 82 jaar. Vanaf eind 
2017 wist hij dat leed aan longvlieskanker. Het 
was voor hem een wonder dat deze ziekte zich pas 
op deze leeftijd openbaarde. Het was voor hem al 
niet meer mogelijk op de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van afgelopen januari te komen.

Beste KOEH Familie,

Voor de vele blijken van 
meeleven tijdens de 
ziekte, na het overlijden 
en bij de begrafenis van 
Jaap Sprong zeggen 
wij u hartelijk dank. We 
hebben gevoeld, dat de 
KOEH een hechte familie 
is met veel betrokkenheid 
op elkaar. Bovenal zijn 
wij God dankbaar, die 
uw gebeden heeft willen 
verhoren. Diezelfde God 
wil ook in de toekomst 
kracht en genade 
geven. Van Hem is onze 
verwachting!
Met een hartelijke 
groet, ook namens onze 
kinderen, 

Nenny Sprong-Meijer

door Evert Heger
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Comité Noord Oost Polder
We blikken terug op vijftien jaren die we mee mochten draaien met de Kom over en help 
familie. Het waren mooie en afwisselende jaren. Het varieerde van concerten organiseren, 
voetbaltoernooien, volleybal, een actie op de lagere school, sponsors bellen, oranjekoek 
verkopen voor koningsdag, kaartenverkoop aan huis, een collecte in de kerk, flessenbonnen 
inzamelen tot een kerstactie waarbij mensen brood, soep, salades enz. konden bestellen voor 
de kerst. We hebben het altijd met plezier gedaan, maar soms komt er iets anders op je pad. 
We nemen afscheid van de familie en wensen jullie Gods zegen toe en veel werkplezier voor 
onze kwetsbare medemens!!  
 
Hartelijke groet uit Emmeloord, 
 
Johan en Maaike Bom
Jan en Mirjam van Deelen 

Familie Van de Heuvel uit Werkendam
Jarenlang is er door mevrouw Den Hollander uit Werkendam kleding ingezameld. Wij hebben 
dit vanaf 2012 van haar overgenomen. Helaas is het niet meer mogelijk voor ons om verder 
te gaan door veranderingen in ons gezin en een verhuizing. We vonden het fijn om op deze 
manier een steentje bij te dragen. Helaas zijn we genoodzaakt om te stoppen. Het was altijd 
gezellig als de chauffeurs kwamen.  

fam. Van den Heuvel
Werkendam

... van vrijwilligers die afscheid nemenHerinneringen
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 Laurens is getrouwd!
Onze collega Laurens Sok is op 
28 september jl. getrouwd met 
Berthilde Knikker. Wat zagen 
ze er mooi en gelukkig uit! De 
trouwdienst over Psalm 133 werd 
geleid door de vader van Laurens. 
Wij wensen Laurens en Berthilde 
een goed huwelijk toe! “Waar liefde 
woont, gebiedt de HEER den zegen.”

Onder ons
Gerieke Barreveld  
Mijn naam is Gerieke Barreveld en ik ben sinds kort werk-
zaam bij Kom over en help als beleids- en projectmede-
werker. Ik ben 23 jaar oud en woon bij mijn ouders op de 
boerderij in Nieuwer ter Aa. Na de middelbare school ben ik 
sociale geografie gaan studeren aan de Universiteit van 
Utrecht. Hier haalde ik ook mijn masterdiploma stadsgeo-
grafie en als u dit leest hoop ik mijn tweede masterdiploma 
gericht op Europese geografie in bezit te hebben. Ik speel 
dwarsfluit en houd van zingen. Daarnaast ben ik actief 

in het zondagsschoolwerk van mijn kerkelijke gemeente, de hervormde gemeente in 
Nieuwer ter Aa. Ik heb Kom over en help leren kennen als een stichting die zich met 
enthousiasme en gedrevenheid inzet voor de kwetsbare naaste. Als beleids-projectme-
dewerker hoop ik mijn steentje hieraan bij te kunnen dragen! 
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Gijs van der Laan 
Mijn vrouw en ik (67 jaar) wonen in Scherpenzeel maar 
onze wortels liggen op de Zuid-Hollandse eilanden en 
later in Zeeland. Inmiddels wonen we hier al weer bijna 
dertig jaar. De meeste van onze negen kinderen zijn hier 
opgegroeid en zijn inmiddels allemaal getrouwd. Samen 
hebben ze dertig kinderen. We zijn kerkelijk lid van de 
oud gereformeerde gemeente in Woudenberg. In het 
verleden ben ik altijd werkzaam geweest in de IT-sector 
in verschillende functies. De laatste tien jaar was ik 
verantwoordelijk voor de ondersteuning aan gebruikers 
in Nederland en België voor Ernst & Young. Inmiddels ben 
ik al weer vier jaar met de VUT en pensioen. Naast diverse andere vrijwilli-
gerstaken bij Stichting Ontmoeting en de Stichting Parousie leek het me leuk om er iets 
bij te gaan doen en na enig nadenken kwam ik uit bij Kom Over en Help. Deze stichting 
steunen we al vijfendertig jaar en de doelen die nagestreefd worden spreken me aan. 
Mijn taak is het beheren van de zogenaamde Donor Journey, dat betekent alle acties 
die betrekking hebben op donateurs.

  Ton Put 
Mijn naam is Ton Put, 49 jaar en ik ben getrouwd met Anette. Na de middelbare 
tuinbouwschool ben ik bij een plantenkwekerij gaan werken. In 1992 kreeg ik polio. 
Als gevolg daarvan zijn mijn armen, handen, nek- en ademhalingsspieren blijvend 
verlamd geraakt. Vanaf dat moment was ik voor een heel groot gedeelte van iedereen 
en alles afhankelijk. Toch kan ik met hulp van anderen en hulpmiddelen een zinvol 

leven leven. Daarbij wil ik benadrukken dat we een goede 
God hebben die altijd voor ons zorgt. Na een periode van 
revalidatie heb ik een omscholingstraject gevolgd. Ik 
maakte kennis met de computer, die bedien ik met mijn 
voet middels een speciaal toetsenbord en muis. Na een 
stage kreeg ik een contract bij Vliegtickets.nl. Het bedrijf 
groeide en de laatste jaren veranderde het in een interna-
tionale organisatie. Na de zoveelste overname bleek mijn 
functie overbodig. Ik ben gaan solliciteren bij meerdere 
stichtingen. Ik werd uitgenodigd bij Kom over en help 
en sinds april help ik mee om de website up-to-date te 
houden. Leuk werk voor een mooie stichting, waarvan 
ik hoop dat de Heere het werk zegent. 
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Annie Both 
Ik ben mevr. Both en woon in het mooie Berkenwoude op een boerderij. Toen ik benaderd 
werd of ik openstond om kleding in te zamelen heb ik daar even over nagedacht.
Ruimte op het erf heb ik. En om iets te kunnen betekenen voor mensen die het minder 
goed hebben dan wij sprak mij wel aan. Vandaar dat sinds kort mijn schuur open staat 
voor het inzamelen van kleding. En ik hoop dat de mensen snel de weg naar deze inza-
melplek weten te vinden. 

  Désirée de Haas  
Beste Lezer, mijn naam is Désirée de Haas 
en ik ben 48 jaar en woon in Emmeloord. 
Vanwege spasticiteit zit ik in de WAO. Deze 
spasticiteit heb ik vanaf mijn geboorte. 
Voordat ik in contact kwam met Kom over 
en help heb ik bijna zestien jaar vrijwilli-
gerswerk gedaan bij Operatie Mobilisatie. 
December vorig jaar ben ik daar gestopt. 
Dit had vele redenen. Eén reden was dat 
ik meer wilde schilderen. Dit doe ik niet met mijn handen, 
maar met mijn mond vanwege mijn spasme. Graag wilde ik mijn schildertalent 
in zetten voor mensen met een beperking die het minder hebben dan ik. In mijn 
zoektocht kwam ik terecht bij Kom over en help. Zij hebben een project in Moldavië 
“Dagopvang Nieuw hoop” voor kinderen met een beperking. Dit project sprak en spreekt 
mij erg aan.  Wat ik ga doen is van mijn schilderijen kaarten laten maken en deze 
met mijn zelfgeschreven boek (mijn levensverhaal) verkopen voor dat project. Ik sta 
daarmee op markten waar ik ook een demonstratie mondschilderen geef. Ook geef ik 
graag voor groepen mijn getuigenis om mensen te bemoedigen. Meer over mij  kunt u 
vinden op: www.schilderenmeteenmissie.wordpress.com. Désirée

 
 Janneke Stout 
Mijn naam is Janneke Stout, ik ben getrouwd 
met René, samen hebben we vier kinderen. Ik 
wil graag een praktische bijdrage leveren aan 
mensen in nood door kleding in te zamelen in 
Gouderak. Met vriendelijke groet, Janneke Stout
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Joke van Heerd 
Ik ben Joke van Heerd en sinds juni 
2018 kan er bij ons kleding worden 
gebracht in Lunteren. Wij proberen 
de inzameling laagdrempelig te 
houden door gebruik te maken van 
kliko’s. Deze staan buiten tegen 
‘De Klomperhoek´, onze verkoop-
ruimte van boerderijproducten. 
Kleding brengen kan zes dagen 
per week. Doordat parkeren 
makkelijk gaat, hoef je niet ver 
te sjouwen met de zakken. De 
kleding wordt opgeslagen bij 
onze overburen, familie Adams.

Het geeft voldoening dat 
mensen uit Lunteren en omge-
ving ons inzamelpunt weten 
te vinden. En dat wij op deze 
manier een schakeltje zijn om 
de medemens te helpen. Dit 

is op ons pad gekomen. Wij hopen dat meer mensen in 
Nederland bereid zijn om inzamelpunt te worden. De mensen willen de kleding komen 
brengen. Het geeft hen een goed gevoel dat ze anderen kunnen helpen met de kleding 
e.d. die ze zelf niet meer gebruiken. Vaak nemen ze een folder mee om te lezen waar het 
naartoe gaat of om aan anderen te laten zien.  

Rebekka Douma 
Mijn naam is Rebekka Douma, ik ben 26 jaar en woon 
in Hardenberg. Sinds eind april ben ik vrijwilliger op 
kantoor bij Kom over en help. Vanwege reuma is het wat 
lastig om werk te vinden, dus ben ik vrijwilligerswerk 
gaan doen. Ik wilde graag iets doen voor een christelijke 
organisatie en heb een mailtje gestuurd met de vraag of 
er iets te doen was. En dat was er wel. Ik hoop hier nog 
een hele tijd te blijven. Hiernaast ben ik ook nog vrijwil-
liger bij Schreeuw om Leven. Ook erg mooi om te doen.
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Everika  van de Peut 
Hallo Allemaal, Ik ben 
Everika van de Peut (20 jaar) 
en ben met kom over en help 
op Xperiencereis geweest in 
Oekraïne en Moldavië. Daar 
heb ik met eigen ogen gezien 
wat armoede en onmacht 
betekend. Zelf werk ik in de 
gehandicaptenzorg en zag 
ik daar dat gehandicapten 
weggestopt werden en dat ze 
geen kennis hebben over de 
ziektebeelden. Graag zou ik 
mij steentje willen bij dragen 
door vrijwilliger te zijn bij 
evenementen van Kom over 
en help. 

Ik hou van organiseren en 
presenteren. Op de foto sta ik 
samen met een jongetje uit 
Oekraïne. Groetjes Everika

Anna van Helden 
Ik ben Anna van 
Helden, 21 jaar en 
ik ben derde jaars 
student aan de pabo 
in Gouda. Eind 
februari ben ik met 
een groep jongeren 
op Xperiencereis 
geweest met Kom over 
en Help. We hebben verschillende projecten bezocht 
in Oekraïne & Moldavië zoals een naschoolse 
opvang, maaltijden rondgebracht en met ouderen 
een fijne ochtend gehad. Ook kwamen we in 
contact met christelijke jongeren. Wat was het gaaf 
om samen te zingen en te geloven! Ik ben onder de 
indruk geraakt van het prachtige werk wat Kom 
over en Help doet. Daarom wil ik mij inzetten en 
kom ik graag in contact met basisscholen. Ik vind 
het belangrijk dat kinderen een besef krijgen hoe 
kwetsbare kinderen in moeilijke omstandigheden 
leven in landen als Moldavië.
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Van een meer dan grote moskee 
tot een grijs staatstehuis: het was 
een bijzondere ervaring om in 

Oezbekistan te zijn. Samen met – inmiddels 
oud-collega – Anthonet heb ik afgelopen 
mei rond de Pinksterdagen een werkbezoek 
gebracht bij onze partnerorganisatie. Ik 
ben zeer onder de indruk gekomen van de 
passie waarmee broeder T. en zijn team 
zich inzetten voor de kwetsbare naasten. 
En die zijn er daar veel! Kinderen die in 

een staatstehuis wonen omdat ze geen 
ouders hebben die voor hen kunnen 
zorgen, mensen die doof zijn en door de 
gemeenschap verstoten worden, Gipsy 
mensen die niet meegeteld worden.

Maar, we hebben ook gezien op welke wijze 
deze mensen worden geholpen met daad 
en  Woord. We waren er getuige van dat de 
Heilige Geest werkt tot aan het einde van de 
aarde.

 Indrukwekkend 
   bezoek aan 
Oezbekistan

door Corine de Jong
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Op bezoek in een huisgemeente   
met pas-gelovigen.

Gezonde aardbeien uitdelen  
       in het staatstehuis.

Een indrukwekkend grote 
en mooie moskee.

Luisteren naar verhalen 
van mensen die vechten 
tegen hun verslaving.

Een warm welkom in de  
Gipsy gemeenschap (en wat  

 een práchtige kleding!).
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Kleding-
inzameling

€ 49.050
Verkoop kleding, schoenen en dekens in 2018

Lunchmeeting op dinsdag  
20 november voor de  
chauffeurs en de laadploeg 
We vinden het fijn om binnenkort de chauffeurs van de 
kledinginzameling en de laadploeg vrijwilligers in een informele 
setting te ontmoeten. We nodigen u graag uit voor een gezellige 
lunch op het kantoor in Nijkerk. Ontmoeting en verbinding 
aan elkaar en de organisatie vinden we van groot belang. 
Wij hopen dat dit u helpt om gemotiveerd en met plezier met 
de bus te rijden en te sjouwen met de zakken vol kleding. 
Naast de onderlinge ontmoeting, is er ook ruimte om met 
elkaar in gesprek te zijn over de kledinginzameling en nieuwe 
ontwikkelingen. De lunchmeeting staat gepland op D.V. dinsdag 
20 november van 11.00 tot 13.30 uur. Graag aanmelden voor 
16 november bij Marijke Gorter: mgorter@komoverenhelp.nl  

€ 65.000
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€ 65.000

Creatieve
  avonden
Bij Ruth thuis. Daar is de creatieve avond die ik vanavond kort ga bezoeken. In de 
auto ernaartoe probeer ik me een voorstelling te maken van het initiatief van de 
Nijkerkse dames om producten te maken om te verkopen. Bijna tien dames aan de 
keukentafel. Hoe zou dat gaan?   door Marijke Gorter

D
e dochter van Ruth – onze trouwe 
schoonmaakvrijwilliger op kantoor 
– stuurt me achterom. Daar moet ik 
zijn. En ja hoor, achterin de tuin zie 

ik een gezellig schuurtje staan. Een lange tafel, 
een zithoek en ook een keukenblokje waar de 
koffie al aan het pruttelen is. Terwijl we wat 
drinken, vertelt Alinde me over de creatieve 
avonden. Begin van het jaar zijn ze gestart. 
Ruth en Wilma hadden het er op kantoor al 
weleens over gehad. Hoe krijgen we dames uit 
Nijkerk en omgeving actief voor Kom over en 
help? Creatief als ze zijn, werd al snel het idee 
geboren om verkoopproducten te maken. Hoe 
leuk is het om met een groep vrouwen samen 
te frutselen voor het goede doel? En zo is het 
begonnen. Ruth, Wilma, Ria en Hennieke zijn 
van de organisatie en bereiden de avonden 
voor. Iedereen geeft ideeën aan hen door, die 

soms opkomen tijdens het knutselen. Zo zijn 
er kurkboekjes beschreven met handlettering, 
zeeppompjes versierd, mokken beschilderd en 
vanavond gaan ze een bloempothanger maken 
of een leren sleutelhanger. De producten worden 
verkocht op verkoopkramen van Kom over en 
help. Een keer per zes weken zitten de dames bij 
elkaar. Hun motivatie? Het bezigzijn is gezellig, 
geeft afleiding maar ook betrokkenheid bij het 
werk van Kom over en help. Prachtig toch? 

Heel veel plezier op de creatieve avonden, 
bedankt dat jullie je op deze manier inzetten 
voor onze kwetsbare medemens!
 
Lijkt het jou ook leuk om samen met andere 
vrouwen creatief bezig te zijn voor Kom over 
en help? We denken graag met je mee over de 
mogelijkheden om ook een creaclub te starten!
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Op 2 juni 2018 is er een reünie gehouden in Ederveen met 
de groep vrijwilligers die in 2004 Oekraïne hebben bezocht. 
Tijdens die vrijwilligersreis is er ook een bezoek gebracht 
aan Jan en Margreet van Beest (nu onze collega) in Zhitomir. 

Het was een prachtige bijeenkomst met veel mooie herinneringen! 
Jan en Margreet hebben een presentatie gegeven hoe de projecten 
van Het Anker en het kinderziekenhuis, die in 2004 nog in de 
kinderschoenen stonden, in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn 
en overgedragen aan de lokale bevolking. Bekijk de foto’s om een 
indruk te krijgen van de reünie. 

OPROEPJE 
In 2019 hopen we opnieuw een vrijwilligersreis te organiseren naar 
een land waar Kom over en help werkzaam is. Tijdens deze reis 
bezoeken we verschillende partners en projecten. Dit is je kans om 
al je wensen en vragen door te geven. Meerdere ouderen en jongeren 
(leuk!) hebben de enquête al ingevuld. Heb je dit nog niet gedaan? 
Doe het dan snel met de volgende link: http://bit.do/vrijwilligersreis 
of geef je wensen door aan Marijke. 

      Ga mee op 
Vrijwilligersreis
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Geroepen om te dienen

We kunnen niet 
de hele wereld 

veranderen, 
maar wel de 
wereld van  
één kind.




