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1

Algemeen Bestuur

Het jaar 2019 wordt gekenmerkt door een grote mate van stabiliteit met
betrekking tot de bestuurssamenstelling en werkzaamheden.
Adrie Winters heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden in het Bestuur te
beëindigen. Als contactpersoon voor de ‘Polen-actiegroepen’ is Adrie vervangen
door Clementine Steenbeek.
Opm.: Clementine heeft begin 2020 haar taken binnen het Bestuur op het
gebied van communicatie overgedragen aan Ton Verstraaten.
De






samenstelling van het Bestuur op 31 december 2019:
Voorzitter
Jasper van der Horst
Vice-voorzitter
Martin ten Voorde (contactpersoon actie Bosnië)
Secretaris
Edzart Kroodsma
Penningmeester
Hans Holtus
Leden
Willy ten Dolle (contactpersoon actie Berlijn en
Syrische/Iraakse Vluchtelingenkinderen)
Thom Spit (contactpersoon actie Armenië)
Clementine Steenbeek (contactpersoon actie
Polen)

Per 1 juni is het contract van Sjoukje van Zuylen via het payrollbedrijf omgezet
in een vaste arbeidsovereenkomst met de Stichting Pax Kinderhulp.
Het Bestuur heeft zich in 2019 ten doel gesteld om de contacten met de
werkgroepen en de samenwerking tussen de groepen te versterken en met
name te onderzoeken en te stimuleren om kinderen lokaal (in eigen land)
vakantie, naschoolde opvang of anderszins ondersteuning te bieden.
Daartoe is een deel van de bestuursvergaderingen gereserveerd voor overleg
met de individuele actiegroepen.
April:

overleg werkgroep Utrecht/Amersfoort (Bosnië) met name over de
toekomst en contractvorming inzake ‘Het Nest’;
Juli:
overleg werkgroep Syrisch/Iraakse Vluchtelingen met name gericht
op de lokale versterking van de organisatie (medewerkers en
faciliteiten) en de juridische vormgeving;
September: overleg Bosnië/Het Nest in verband met beëindiging activiteiten;
September: overleg werkgroep Eemnes (Armenië) met name gericht op het
ontwikkelen en investeren in lokale activiteiten;
Oktober:
overleg werkgroep Borculo (Polen) met name gericht op de
samenwerking met lokale partners.
Een blijvende zorg vormt het gegeven dat voor de bekostiging van de zogeheten
overheadkosten van Pax Kinderhulp nog geen (hoofd-)sponsor is gevonden.
Wel slaagt het Bestuur erin om voor komend jaar de overheadkosten opnieuw te
verlagen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uit te voeren werkzaamheden.
De samenwerking tussen Pax Kinderhulp en Europa Kinderhulp met betrekking
tot de Berlijn-reizen is verder verstevigd. Daarnaast heeft een delegatie van de
besturen van Pax Kinderhulp en Europa Kinderhulp eind maart en begin
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december overleg gevoerd over intensivering van de samenwerking op langere
termijn. De doelstellingen van beide organisaties zijn goeddeels gelijk, maar de
interne organisatie verschilt op enkele wezenlijke punten. Uitgesproken is de
wens om samenwerking allereerst uit te breiden op deelgebieden:





onderzoek naar gebruik administratiesysteem Europa Kinderhulp door
Pax Kinderhulp (planning en registratie vakantiekinderen, -ouders en
medewerkers);
gezamenlijk afsluiten verzekeringspakket;
afstemming toepassen AVG (privacy-regelgeving);
samenwerking op gebied van veiligheid en integriteit, scholing van
medewerkers.

Jasper van der Horst
Voorzitter Bestuur Pax Kinderhulp

~~~
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2

Van de penningmeester

2.1

Resultaat

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 30.284.
Als we kijken naar de opbouw van het resultaat in 2019 zien we ten opzichte van
het resultaat in 2018, een verlaging van de baten met € 29.629 en een verlaging
van de lasten met € 42.098.
De lagere baten worden veroorzaakt doordat er minder is ontvangen uit
fondsenwerving. De verlaging van de lasten is zichtbaar bij alle kostenrubrieken,
waarbij de verlaging van de kosten van projecten in eigen beheer de grootste
daling heeft veroorzaakt. Reden hiervan is dat een aantal acties niet elk jaar
worden gehouden en derhalve ook geen kosten gegenereerd worden.
De ontwikkeling van het resultaat in de laatste 10 jaren laat het volgende beeld
zien:
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.2

Resultaat
10.200
45.000
46.210
26.720
23.354
-36.226
-11.432
-2.958
-42.753
-30.284
Jaar 2019

In 2019 hebben 655 kinderen een vakantie aangeboden gekregen of
deelgenomen aan een project georganiseerd door Pax Kinderhulp.
De verdeling hiervan:
Actie
Zomerreis
Paasreis
Kerstreis
Polen-reis
Armenië-reis
Bosnië-reis
Projecten:
Zomerkamp Bosnië
Totaal

Berlijn
203
185
128

Polen

Armenië/Bosnië

62
20
34

516

62

23
77
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2.3

Begroting 2019 en 2020

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een negatief resultaat van
€ 16.075. Dat is helaas niet gehaald. Ten opzichte van de begroting zijn de
kosten in 2019 gedaald met € 34.462. Dit resultaat wordt overschaduwd door
de daling van de inkomsten: € 48.671.
De begroting 2020 is opgesteld voor de corona-crisis en geeft dus geen reëel
beeld van de activiteiten zoals die begroot zijn voor 2020. Tot op heden zijn
nagenoeg alle acties in dit jaar afgeblazen. Hierdoor zullen in 2020 nagenoeg
geen kosten worden gemaakt, maar zullen ook de inkomsten (ver) achterblijven.
2.4

Erkenningsregeling CBF

De stichting Pax Kinderhulp is als goededoelenorganisatie aangesloten bij het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Het CBF stelt organisatorische en financiële spelregels op waaraan een
goededoelenorganisatie moet voldoen.
Een toelichting op de financiële spelregels:
Beleid verkrijgen financiële middelen:
Pax Kinderhulp probeert haar acties te financieren door het verkrijgen van
financiële middelen uit acties, donaties, giften en fondsenwerving. Een van de
speerpunten in dit kader is het werven van een hoofdsponsor voor Pax
Kinderhulp, waarbij deze sponsor zou kunnen bijdragen in de dekking van de
landelijke ondersteuningskosten.
Via de landelijke publicaties van Pax Kinderhulp wordt tevens getracht het
bestand aan donateurs te vergroten. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de
gegevens van de donateurs niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Pax Kinderhulp heeft ook in 2019 de erkenning als goededoelenorganisatie van
het CBF ontvangen.
Het CBF heeft als norm vastgesteld dat de kosten voor het verwerven van
inkomsten max. 25% mogen zijn van deze inkomsten.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet Pax Kinderhulp aan deze doelstelling.

Realisatie Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Kosten werving baten 17.450

10.225

11.962

4.773

5.200

Totaal baten

215.699

209.688

202.958

173.329

197.350

Percentage kosten /
baten

8,1

4,9

5,9

2,8

2,6
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Pax Kinderhulp streeft ernaar om de ontvangen baten maximaal aan te wenden
voor haar doelstellingen. Dit blijkt uit onderstaande tabel:

Ontvangen baten
Projecten in eigen
beheer
Perc. baten/kosten
acties

Realisatie Realisatie
2016
2017
215.699
209.688

Realisatie
2018
202.958

Realisatie
2019
173.329

Begroting
2020
197.350

175.129

173.876

205.205

178.161

176.100

81,2

82,9

101,1

102,8

89,2

Het CBF stelt geen eisen aan de omvang van de uitgaven voor Beheer en
Administratie, maar laat de instellingen vrij een norm te bepalen. Stichting Pax
Kinderhulp heeft zich tot doel gesteld om maximaal 10% van de totale lasten te
besteden aan Beheer en Administratie. Deze doelstelling is in 2019 (net) niet
gehaald.

Beheer en
administratie
Totale lasten
Percentage

2.5

Realisatie Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

34.552

28.545

28.544

20.679

18.315

227.130

212.646

245.711

203.613

199.615

15,2

13,4

11,6

10,1

9,1

Governance

Pax Kinderhulp maakt gebruik van veel vrijwilligers. De kosten die deze
vrijwilligers (incl. bestuur) maken ten behoeve van Pax Kinderhulp kunnen
overeenkomstig de vastgestelde normen gedeclareerd worden.
In 2019 is alleen salaris betaald aan een medewerker die voor 0,3 FTE
activiteiten uitvoert op het secretariaat van Pax Kinderhulp.

~~~
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3

Armenië

Van zaterdag 6 t/m 27 juli waren er 20 Armeense kinderen en hun begeleidster
te gast in Eemnes. De kinderen kwamen uit Stepanavan.
Wat zijn de weken voorbij gevlogen en wat hebben we geluk gehad met het
weer. Ook dit jaar hebben de kinderen weer genoten van het liefdevolle
gezinsleven, het eten, het weer en de gezelligheid.
We gingen o.a. naar het Dolfinarium, koekjes bakken in de bakkerij, naar
speeltuin Oud Valkeveen, een bingo/filmavond, Armeense BBQ en natuurlijk de
afsluitavond met als thema Circus. Met veel water/buikschuifbaan vanwege de
warmte!.
Activiteiten
-Op zaterdag 14 september liepen een aantal werkgroepleden mee met de
feestelijke optocht om Eemnes te bedanken!
Het thema van de feestweek was Eemnes Buitengewoon. Wij wilden gebruik
maken van de mogelijkheid om Eemnes eens buitengewoon te bedanken voor de
jarenlange, vrijwillige inzet voor Pax Kinderhulp.
-Wederom heeft Pax Kinderhulp Eemnes een fantastisch resultaat behaald met
het beheren en schoon houden van de toiletten tijdens het dorpsfeest in
Hoogland.
De bijdrages van de toiletbezoekers bracht maar liefst ruim € 7508,50 op.
-Tijdens een veiling bij Waaij Stud in Eemnes op 1 oktober heeft de werkgroep
geholpen met het bemannen van de bar.
De veilingavond werd geopend met een speciaal veiling stuk voor het goede
doel. Pax Kinderhulp Eemnes was dit keer het goede doel. Dit jaar werd er een
hindernis geveild die naar eigen wens op maat gemaakt zou worden. Het was
een spannende veiling! De veiling leverde een fantastisch bedrag op: € 4000,De oliebollenactie dient zich al weer aan. Na de vele veranderingen vorig jaar
was het eerst even wennen. Maar wat waren we blij met onze nieuwe machines.
Wij hopen dit jaar weer op een goede actie. Ook dit jaar kunnen wij niet zonder
hulp! Wij hopen op hulp bij het pitten van de appels, het draaien van het deeg,
het bakken van de oliebollen en flappen, het inpakken en het verkopen. De actie
zal dit jaar plaats vinden op 28, 30 en 31 december.

.
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4

Berlijn

Een derde van alle gezinnen in Berlijn is een eenoudergezin, het hoogste
percentage van heel Duitsland. Vooral deze gezinnen lopen gevaar in armoede
te belanden en dat betekent voor de kinderen vaak een slechtere gezondheid,
minder sociale contacten en slechtere schoolprestaties. Extra moeilijk is het
wanneer het vluchtelingen betreft of als er een kind gehandicapt of chronisch
ziek is, of wanneer de ouder ook mantelzorger is voor anderen buiten het gezin.

Door de problemen in de gezinnen worden er steeds meer kinderen uit huis
geplaatst; sommigen komen in een pleeggezin terecht, maar meer in een tehuis
of woongroep. Het toegenomen aantal asielzoekers draagt daar ook aan bij,
maar is niet de enige oorzaak.
Bovengenoemde kinderen vormen de doelgroep van de actie Berlijn. Op vakantie
in Nederland bij gastvrije vakantiegezinnen hebben ze de mogelijkheid om
onbezorgd kind te zijn, aandacht te krijgen, te spelen en tot rust te komen en
om verder te kijken dan hun beperkte wereldje klein is. Zeker als ze vaker in het
zelfde gezin mogen terugkomen, een band kunnen opbouwen, zelfs een beetje
(of heel goed) Nederlands leren, heeft dit een positieve invloed op hun
ontwikkeling.
Drie vakanties in 2019
De afdeling Berlijn heeft in 2019, net als inmiddels al tientallen jaren daarvoor,
drie vakanties georganiseerd: rond Pasen, in de zomer en met Kerst.
Pasen:
Er zijn in totaal 185 kinderen geweest, van wie 39 kinderen voor het eerst. Van
hen woonden 145 in een tehuis of woongroep en 40 waren gezinskinderen.
Zomer:
Voor het eerst hebben we in de zomer niet alleen met de IBKJ in Berlijn intensief
samengewerkt, maar ook met Europa Kinderhulp (EKH). Zij boden een reis van
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een kleine twee weken aan, die van Pax Kinderhulp duurde drie weken. De
startdatum was gelijk. Zeker nieuwe vakantiegezinnen konden ervoor kiezen hun
gast voor slechts twee weken uit te nodigen en met EKH te laten terugreizen.
Ook anderen kozen voor deze mogelijkheid en soms ook vakantiekinderen zelf.
Omgekeerd konden gezinnen van EKH voor een langere vakantie kiezen en hun
vakantiekind met ons mee terug laten reizen. Overigens waren er ook bij de
terugreis van EKH begeleiders van Pax Kinderhulp mee en omgekeerd.
In gezinnen van Pax Kinderhulp zijn er 203 kinderen geweest, van wie 40
gezinskinderen, 33 voor de eerste keer. 26 Nieuwe vakantiegezinnen hebben
meegedaan. 27 Kinderen zijn na twee weken met EKH teruggereisd naar Berlijn.
Kerst:
Net als in 2018 reisden er ook kinderen en een aantal begeleiders van Europa
Kinderhulp mee. De samenwerking is ook nu goed verlopen. Naast de groep
kinderen bij vakantiegezinnen van EKH zijn er in de kerstvakantie 28 kinderen in
gezinnen van Pax Kinderhulp te gast geweest, allemaal heruitgenodigd, 22 van
hen waren gezinskinderen.
Een paar dagen voor vertrek ging busmaatschappij HAVI Travel failliet, maar
dankzij de geweldige inzet van een van hun medewerkers waren er toch
voldoende bussen met goede chauffeurs van een andere maatschappij inzetbaar
om de kinderen op te halen en twee weken later weer terug te brengen.
Plannen voor de toekomst
Duitsland is een rijk land en er worden uiteraard in Berlijn allerlei initiatieven
ontplooid om de kinderen uit armoede en sociaal isolement te halen. Toch zijn er
nog steeds veel kinderen die baat hebben bij vakantie in een gezin in Nederland.
Daarom gaat de afdeling Berlijn gewoon door met het organiseren van de
jaarlijkse drie vakanties.
De vorm van de paasreis is ongewijzigd:
ca. 180 kinderen uit gezinnen en tehuizen
komen voor een verblijf van twee weken
naar Nederland. Velen van hen komen op
heruitnodiging, maar er zijn ook
nieuwelingen bij, zoals er veel oude maar
ook nieuwe vakantiegezinnen meedoen.
Gezien de positieve ervaring in 2019 zullen
we de zomer- en kerstreis weer samen met
IBKJ en EKH organiseren.
De positieve reacties van
tehuismedewerkers bijvoorbeeld, maar
zeker ook van de kinderen zelf, maken het
alle moeite meer dan waard.

~~~
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5

Bosnië

De problematiek in Bosnië is ongewijzigd ten aanzien van vorige jaren. In
december 2018 en januari 2019 heeft werkgroep Utrecht 34 kinderen kunnen
uitnodigen.
We blijven daarmee zo goed als stabiel: 2012: 120, 2013: 82; 2014: 66, 2015:
34, 2016:44 2017:36, 2018:38
Het gaat hierbij om kinderen afkomstig uit gezinnen met meervoudige
problematiek. Voor deze kinderen hebben we een vakantie in Nederland kunnen
verzorgen, waar zij jaren profijt van kunnen hebben. Met deze vakantie hopen
we ze te inspireren voor de toekomst. De veelal negatieve kijk op de toekomst
kan hierdoor een rooskleuriger karakter krijgen. We starten bij de kinderen om
een solide basis te creëren voor een land dat in de toekomst tot Europa wenst
toe te treden. Naast de oorlogstrauma's gaan vele gezinnen in Bosnië tevens
gebukt onder armoede en werkloosheid (40% van de gezinnen leven onder — of
net op de armoedegrens).
Tijdens de kerstactie 2018-2019 is net als vorige jaren gewerkt met lokale
NGO’s voor de selectie van de kinderen. Hierdoor hebben we minder van doen
gehad met invloed vanuit de plaatselijke politiek. Tevens heeft het een zeer
positief effect gehad op de efficiëntie van de voorbereidingen van de vakantie.
In 2019 zijn de werkzaamheden van het Nest in Zenica gestopt. Hiermee is een
einde gekomen aan de samenwerking met het Nest.
In 2019 is tevens een zomerkamp georganiseerd in Bosnië voor 23 kinderen
(veelal tieners) uit verschillende plaatsen en van verschillende etnische komaf.
Het thema van het kamp met de naam “Youth United” was samenwerking en
tolerantie.
Ten aanzien van de reizen van Utrecht: In december 2019 - januari 2020 zullen
kinderen worden uitgenodigd uit de regio Doboj en Tesanj. De begeleiding is al
bekend met de selectieprocedure. De helft van de kinderen zal uit Doboj komen
en de andere helft uit Tesanj. Uiteraard hopen we dat de werkgroep Utrecht haar
werk goed kan voortzetten en dat we in 2020-2021 wederom een actie kunnen
organiseren
Kerstactie Utrecht-Nieuwegein
34 kinderen uit Drvar en Grahovo kwamen naar Nederland
Door werkgroep Utrecht is besloten te gaan werken met de twee lokale NGO’s
waar reeds banden mee bestonden. Doordat voormalige begeleiders als
vraagbaak hebben klaargestaan voor deze NGO’s zijn de leereffecten van vorige
reizen meegenomen. Hierdoor is de selectie zorgvuldig verlopen en verliep de
communicatie met Bosnië nog soepel. De reis is zonder noemenswaardige
problemen verlopen. Alle kinderen zijn thuis bezocht door de begeleiding vanuit
Bosnië. Kinderen, werkgroepleden en vakantieouders waren allemaal erg
tevreden.
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Reiskosten
Sinds 2013 zijn we overgestapt naar een andere Bosnische busmaatschappij.
Omdat het Bosnische kinderen betreft, worden wij ook nog door hen
gesponsord. Wat betreft veiligheid en service zijn onze ervaringen positief. Alles
doorrekenend komen we op een besparing van ruim 50 % in vergelijk met
eerdere jaren. Er heeft in 2018 weer een vergelijking plaatsgevonden maar er is
geen enkele busmaatschappij die de reis goedkoper kan aanbieden.
In 2018 is gestart met actieve sturing op de bijdrage vanuit de gemeente van
herkomst van de kinderen. In 2019 zijn de kosten voor het eten en drinken voor
onderweg door de gemeenten voldaan. Tevens zijn de paspoorten van de
kinderen door de betrokken gemeenten gratis verstrekt waardoor de kosten voor
Pax Kinderhulp nog verder zijn gereduceerd.
De voorbereiding en de uitvoering van de reizen vallen onder de
verantwoordelijkheid van het Bestuur. De begeleiding van de reizen wordt
uitgevoerd door Alfons Hurenkamp. Hij vervult de rol van projectcoördinator
Bosnië & Herzegovina.
Toekomstige ontwikkelingen
In 2020 zal bekeken worden of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Een
samenvoeging van de werkgroepen Utrecht-Nieuwegein en Amersfoort wordt
daarbij als reële mogelijkheid besproken. Er zal dan één werkgroep ontstaan die
zich zal richten op de volgende activiteiten:
 Het opnieuw uitnodigen van kinderen uit Bosnië voor een vakantie in
december 2020 – januari 2021
 Het organiseren van een kamp in Bosnië voor 30 kinderen uit
verschillende regio’s en van verschillende etnische afkomst.
 Het helpen opzetten van een programma in Bosnië waarbij
talentontwikkeling van kinderen uit gezinnen waarbij sprake is van
meervoudige problematiek buitenschools wordt gestimuleerd.

~~~
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6.

Polen

Twee weken Poolse kinderen in de Noordoostpolder en op Urk
We hebben 18 kinderen mogen ontvangen uit Katowice en er waren 4 kinderen
heruitgenodigd. Een prachtige groep die echt in de doelgroep zat voor onze
actie.
Dit jaar hadden we een ook een vakantiegezin in Dronten en een in
IJsselmuiden.
De kinderen zijn op zaterdag 13 juli aangekomen na een veilige busreis. De
kinderen werden begeleid door twee werkgroep leden en de vaste begeleidster
Asia Zając.
Met wat cadeaus en zakgeld van de Soroptimisten kon het avontuur starten.
In de eerste week zijn we bij elkaar geweest met een kledingbeurs en hebben de
vakantiegezinnen de achtergrond informatie van de kinderen gekregen. Alle
kleding die over was werd opgehaald door de werkgroep voor Syrische en
Irakese vluchtelingen. Prachtige samenwerking.
De kinderen, die brildragend zijn, konden een nieuwe bril uitzoeken bij Pearle
Opticiens ’s
Zaterdag 20 juli was de familiedag en Poolse kinderen, vakantiegezinnen en de
werkgroep gingen naar attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.
Zondag 28 juli 21.00 uur gingen de kinderen weer terug naar Katowice. Emoties
bij het afscheid zowel voor de Poolse kinderen als de vakantiegezinnen. Eerst is
het wat stil in de bus maar algauw komen de verhalen los en worden fotoboeken
gedeeld.
Dit jaar zijn er diverse tandarts bezoeken geweest en zijn er vier kiezen
getrokken en twee keer met milde klachten van een kind bij de huisarts
geweest.
We kijken terug op een geslaagde actie!
Toekomstplannen: Voor 2020 gaan we helaas geen actie organiseren in verband
met de Corona maatregelen maar voor 2021 gaan we weer voor een 14-daagse
actie voor 20 kinderen.
Vakantie Poolse suikerpatiëntjes in Borculo
Dit was de 34e keer dat er Poolse kinderen op vakantie waren in Borculo.
24 Kinderen en hun begeleiders hebben genoten. De leden van de werkgroep, de
vrijwilligers van de huishoudelijke dienst, de chauffeurs, de filmploeg, de
fotograaf, de tolken en al de mensen die op bepaalde momenten hand- en
spandiensten hebben verricht, kunnen met een voldaan gevoel terugkijken op
deze 16 dagen vakantie.
Het succes van deze weken was ook te danken aan het mooie weer, de goede
sfeer in de werkgroep en onder de vrijwilligers en ook de kinderen en de Poolse
crew waren een prettig gezelschap. De werkgroep Borculo heeft ongeveer 20
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vrijwilligers voor de huishoudelijke dienst als ook ongeveer 20 chauffeurs, die
voor het vervoer naar de diverse programmaonderdelen zorg dragen. Aangezien
het Poolse ziekenhuis vijf begeleiders voldoende achtte, was er besloten om 2
kinderen extra uit te nodigen omdat de ruimte daarvoor aanwezig was.
In vergelijking met andere jaren was de groep dit jaar bijzonder rustig. Een
enorm compliment aan de dokters en de verpleegkundigen. De zorg voor de
gezondheid van de kinderen stond bij hen boven aan het lijstje. De empathie en
bezorgdheid van de medische staf was indrukwekkend. Voor de andere kinderen
in het ziekenhuis die helaas deze vakantie niet hebben kunnen meemaken, zijn
ongeveer 60 knuffels overhandigd aan het ziekenhuis in Katowice.
In 2020 bestaat de werkgroep Borculo 35 jaar! Door het coronavirus en de door
de overheid ingestelde maatregelen, is het niet mogelijk een actie te
organiseren.
In 2021 staat de werkgroep Borculo weer klaar om 24 Poolse kinderen te
ontvangen. De werkgroep zal zich dan richten op kinderen, die door sociale
omstandigheden, in kindertehuizen verblijven. De eerste contacten in Polen zijn
al gelegd en dit jaar en komend jaar zullen de nodige voorbereidingen worden
getroffen.

Poolse kinderen in Duiven en Westervoort
Voor de zomeractie werden 16 kinderen door de Poolse charitatieve organisatie
PZKS geselecteerd. Een aantal geselecteerde kinderen verblijven in
pleeggezinnen. Een aantal kinderen wonen onder slechte omstandigheden nog
bij hun ouders. Voordat de kinderen naar Nederland vertrokken hebben de
begeleiders hun dossiers doorgenomen zodat voor werkgroep en de
vakantieouders duidelijk was wat de achtergrond van het kind is. Tijdens hun
verblijf in Nederland werd geleidelijk duidelijk dat een aantal dossiers onvolledig
waren in de weergave van de problematiek van de kinderen.
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De actie stond in het teken van 35 jaar Pax Kinderhulp Duiven-Westervoort. Bij
aankomst werden de kinderen in het gemeentehuis van Duiven welkom geheten
door wethouder Ineke Knuiman. De kinderen werden ondergebracht in 8
gezinnen in Duiven, Westervoort, Groessen en Wehl. De meeste kinderen gingen
overdag naar de dagopvang en werden met sport en spel beziggehouden door
twee Poolse leidsters. Er zijn meerdere uitstapjes georganiseerd, naar het strand
in Zandvoort, bezoek aan de dierentuin Burgers Zoo en naar het pretpark
Wunderland. Als extra activiteit is met medewerking van de eigenaresse van het
restaurant Klein Zakopane een warm buffet georganiseerd voor de kinderen en
de vakantieouders.
De vakantie van de Poolse kinderen is afgesloten met een feestelijke BBQ, disco
en optreden van Tina Turner, waarbij de vakantieouders en een aantal
genodigden aanwezig waren.
Terugkijkend naar de zomeractie hebben de kinderen een leuke tijd gehad. Er
waren geen incidenten. Het was een gezellige groep kinderen. De
vakantieouders waren allemaal positief over het verloop van de actie. In het
gemeentehuis van Westervoort werd officieel afscheid genomen van de
kinderen, voor een aantal ouders en kinderen met een traan.

~~~
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7

Syrische en Iraakse vluchtelingen in Noord-Irak

Irak, waaronder ook de Koerdische Autonome Regio, blijft onrustig. In het
afgelopen jaar hebben zich vele demonstraties voorgedaan, veelal erg
gewelddadig. Burgers demonstreerden in verband met tal van kwesties:
werkeloosheid, beperkte elektriciteit, gebrek aan schoon drinkwater met name in
de vele vluchtelingenkampen.
De Werkgroep Syrische/Iraakse Vluchtelingen (WSIV) biedt in deze noordelijke
regio van Irak nu voor het vijfde jaar hulp aan. Hulp in de vorm van
kinderkleding, speelgoed, schoeisel tot rolstoelen en meubilair voor
ziekenhuizen. De WSIV biedt niet alleen hulp aan de vluchtelingen maar ook aan
ziekenhuizen, jeugdgevangenissen en sportorganisaties zoals stichting ROJ
(Organisatie sporten met gehandicapten).
Eerste transport
Voor het eerst sinds de oprichting in 2015 heeft een delegatie van de WSIV, na
registratie, Irak bezocht als een NGO. Deze reis is geweest van 4 januari 2019
t/m 17 januari 2019. Het onderkomen voor onze medewerkers was in Kalar waar
de WSIV een kantoor heeft gevestigd.
Het werk werd gedaan in een redelijk veilige werkomgeving. Khanaqin waar de
WSIV eerder zijn uitvalsbasis had is nu bewust gemeden omdat het daar steeds
onveiliger werd.
In de twee weken zijn twee vluchtelingenkampen bezocht en er zijn daar
hulpgoederen uitgedeeld. Naast het uitdelen van goederen zijn er ook contacten
gelegd met een aantal andere hulporganisaties.
Joint Crisis Coordination Centre (JCC) is een van de belangrijkste organisaties
waarmee contacten zijn gelegd. Deze organisatie heeft de taak de hulpverlening
aan ontheemden en vluchtelingen in goede banen te leiden.
Ook in Suleimaniya werd een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Save
the Children. Het grootste deel van deze eerste reis in 2019 is opgegaan aan
kennismaking, magazijnwerk, projectbezoek en ondersteuning bij de inrichting
van onze organisatie.
Tweede transport
De tweede reis in 2019 is geweest van 29 augustus t/m 12 september 2019.
Directe aanleiding voor deze reis was een nieuw goederentransport. Ook de
opbouw van onze organisatie in Kalar, waarvoor in januari 2019 belangrijke
stappen waren gezet, maakte deze reis noodzakelijk.
Aan het eind van deze reis is er een groot transport geweest naar het
ontheemdenkamp Qoratu en in het HIWA ziekenhuis.
Doel en nut van de actie
De afgelopen 5 jaren heeft de WSIV vele duizenden vluchtelingen, kinderen in
jeugdgevangenissen en ziekenhuizen kunnen voorzien van kinderkleding,
speelgoed, schoeisel tot rolstoelen en meubilair voor ziekenhuizen.
In de nabije toekomst wil Pax Kinderhulp ook één of twee kindertehuizen gaan
ondersteunen en, als de situatie enigszins gestabiliseerd is, vakanties gaan
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organiseren, zodat de kinderen in eigen land kunnen bijkomen van alle
spanningen.
Naast financiële steun van bedrijven en organisaties in het land worden er door
het hele land acties georganiseerd die zowel door kinderen als volwassenen op
touw zijn gezet met de bedoeling geld in te zamelen voor het volgende
transport.
De werkgroep heeft veel hulp heeft gehad van collega’s van diverse afdelingen
binnen Pax Kinderhulp, vrijwilligers die zich kwamen aanmelden bij het sorteren,
inpakken en verwerken van alle gedoneerde goederen. Dit vormt een groot deel
van het geheel/succes en hier zijn wij ook zeer dankbaar voor. De actie was
zonder de hulp van alle vrijwilligers niet gelukt.
Plannen 2020
In de planning voor 2020 staan wederom twee transporten gepland. Daarnaast
zullen we onze Irakese vrijwilligers ondersteunen in het magazijn en bij de
uitgifte van de vele goederen.
Ook zullen we de contacten met de diverse hulp- en lokale organisaties
wederom aanhalen en mogelijk uitbreiden teneinde ons uiteindelijke doel te
bereiken.

~~~
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