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Nieuwe acties
Pax Kinderhulp 

Bosnische en Berlijnse 
kinderen vertellen

60 jaar
Pax Kinderhulp

Ruim anderhalf jaar lang konden Armeense kinderen niet naar Eemnes komen. In de 
zomer van 2022 hoopt de Pax Kinderhulp Eemnes weer twintig tot dertig kinderen 
uit Stepanavan een fijne vakantie in Nederland te kunnen bezorgen. Dat geldt ook 
voor de werkgroepen die Poolse kinderen naar Nederland halen. Ook voor hen zijn 
vakanties in voorbereiding.

Lees verder op pagina 2 >>>>

Ook corona houdt 60-jarige 
Pax Kinderhulp niet tegen

Tienduizenden kinderen konden 

kind zijn, ontvingen liefde, 

vertrouwen, zorg, kleding             

en speelgoed.  

Alle vakantieouders, 

medewerkers, donateurs              

en sponsors: 

HARTELIJK DANK!

Een bijdrage van
Esther Talboom

Wat doet een organisatie die al zestig jaar lang ervaring heeft in het 

bieden van hulp aan kinderen die dat zo hard nodig hebben op het 

moment dat een pandemie de hulp aan banden legt? Dan worden 

fondsen geworven, nieuwe acties op touw gezet en alle kansen 

aangegrepen om toch door te gaan.

Pax Kinderhulp 60 jaar
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vriendin gespeeld en m’n moeder vaker gezien.” Stella heeft 
door brieven aan het gastgezin te schrijven contact weten te 
houden. 

Hoe was de reis en de vakantie in Nederland, met al die 
coronamaatregelen? 
Over het algemeen vonden ze het reizen met de bus wel 
meevallen, ondanks die vervelende mondkapjes. Justin: “De 
regels waren streng, maar het was uit te houden.” En niks 
mogen eten in de bus was ook wel vervelend. Eenmaal in 
Nederland was het fijn om zonder mondkapje winkels in te 
kunnen. Muris vond dat ‘super-duper’. 

Wat heb je allemaal gedaan in Nederland?
Zwemmen, soms in zee, vissen, fietsen, uit eten, karten, 
motorcrossen, wandelen in het bos, winkelen, films en series 
kijken, modeshow houden, opmaken, voetballen, met lego 
en de playstation spelen, knuffelen met de hond, uitstapjes 
maken naar pretparken en de dierentuin, theedrinken, 
kamperen en gewoon heel veel spelen. Alleen Sophie van 8 
heeft iets verdrietigs gedaan, namelijk de kat begraven, want 
die was gestorven.

Wat vond je niet leuk? 
Veel kinderen vonden het jammer dat ze niet langer konden 
blijven, maar Muris niet. Dilara had ruzie met een jongen in 

het zwembad – die duwde haar kopje onder en ze stootte 
haar kin. Max had wat onenigheid met haar vakantieouders 
over haar mobieltje. Maar dat konden ze oplossen. En Lucia 
kon niet zo goed met haar gastbroer overweg. 

De vakantie duurde korter dan gepland. Was dat erg?
De meeste kinderen vonden dit erg. Sophie: “Ja, ik heb 
gezeurd en me verstopt, omdat ik niet weg wilde.” 
Een voordeel werd ook gezien: nu konden vrienden en 
vriendinnen weer bezocht worden. 

En toen nog vijf dagen in quarantaine… Hoe vond je 
dat?
Een paar kinderen vonden het niet zo erg, omdat ze op de 
tablet mochten, hun mobieltje hadden, toch met andere 
kinderen konden spelen. Justin vond het zelfs ‘cool’ omdat 
het lekker rustig was, want de andere kinderen van zijn groep 
kwamen pas een dag voor het eind van de quarantaine terug. 
Maar de meesten vonden het saai. Iemand voelde zich alleen 
en Muris vond het zelfs een ramp. 

Wil je graag weer naar Nederland?
Dat willen ze allemaal wel. Ook Muris wil weer terug. Dilara 
zegt dat ze eerst niet meer wilde, vanwege de quarantaine, 
maar nu verheugt ze zich er weer op. Een ander: “Jaaaaaa! 
So schnell wie möglich.”
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Hof van Twente
Ook in Noord-Irak is en blijft Pax Kinderhulp actief. De 
transporten van hulpgoederen naar de Noord-Iraakse 
vluchtelingenkampen stonden op een laag pitje tijdens de 
afgelopen twee jaren. Dit jaar is er één vrachtwagen met 
goederen, waaronder speelgoed en kleding, naar afgereisd. 
Sinds 2015 is Pax Kinderhulp actief in het Koerdische 
noordoosten van Irak. Pax Kinderhulp brengt er kleding, 
speelgoed, verzorgingsmateriaal en schoolspullen, bestemd 
voor gevluchte kinderen. De goederen zijn ingezameld in 
Nederland. In hoeverre dit kan doorgaan, is nog ongewis. 
Hans Holtus, voorzitter van de Werkgroep Hof van Twente, 
(voorheen de werkgroep Syrische/Iraakse Vluchtelingen 
(WSIV)): “De vluchtelingenkampen raken leger. We zijn aan 
het kijken of we op een andere wijze van betekenis kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld: ondersteuning van kindertehuizen, aan 
straatkinderen of aan kinderen die opgenomen zijn in het 
HIWA-ziekenhuis in Suleymania, waar jonge kankerpatiënten 
worden geholpen.”

Khalil Ridha is de drijvende kracht achter de hulp aan 
de vluchtelingen in Irak. Hij kent het land en heeft er de 
contacten. De hulpgoederen die ingezameld zijn in Nederland, 
worden in Markelo gesorteerd en opgeslagen tot ze worden 
vervoerd. Toen de eigenaar van de opslag huur ging vragen, 
zijn Khalil en Hans in gesprek gegaan met de gemeente 

Hof van Twente. Hans: “Gelukkig was de gemeente bereid 
om in ieder geval de komende twee jaar een ruimte gratis 
beschikbaar te stellen. In deze ruimte is ook een kledingbank 
voor mensen met een bijstandsniveau ondergebracht die door 
Khalil is opgezet. Hier heeft de gemeente natuurlijk ook baat 
bij. Vandaar de naamswijziging: Hof van Twente. Behalve 
kleding wordt er ook veel speelgoed gedoneerd. We denken 
erover om een deel hiervan ook te schenken aan kinderen die 
via Pax Kinderhulp op vakantie zijn in Nederland, bijvoorbeeld 
Poolse kinderen.”

Heel-Eemnes-Bakt voor Armenië
De medewerkers van Eemnes hebben de afgelopen maanden 
niet stilgezeten. Ze zijn vooral bezig geweest met het 
inzamelen van geld, voor projecten in de toekomst en nieuwe, 
coronabestendige acties in Armenië. Veel geld komt nog altijd 
binnen via het jaarlijkse grote Heel-Eemnes-Bakt- festijn. In 
december stropen de vrijwilligers hun mouwen op voor het 
bakken van maar liefst 30.000 oliebollen en appelflappen. 

Johan Meppelink, voorzitter van Pax Kinderhulp Eemnes: “We 
zijn druk bezig met het inkopen van de ingrediënten, zoals 
olie. Die zijn flink duurder geworden. Vorig jaar hebben we 
10.000 euro geïnvesteerd in een elektrische bakoven. Gelukkig 
maar, want als we nu op gas zouden moeten koken, hadden 
we ons blauw betaald.” De opbrengst van deze actie komt 
niet alleen ten goede aan kinderen in Armenië; ook minima in 
Eemnes worden niet vergeten. Via de gemeente krijgen ze een 
voucher voor een gratis zak oliebollen of appelflappen. Zo’n 
1500 oliebollen en appelflappen vinden zo hun weg naar de 
minder bedeelden in Eemnes.

Met het ingezamelde geld hebben contactpersonen in 
Armenië voedsel en schoenen gekocht voor arme gezinnen. 
Tot en met maart gaat deze actie door. Nieuwe plannen  
zijn er ook. Johan: “We willen vakantiekampen in Armenië 
organiseren, samen met andere partijen in dat land, door 
bijvoorbeeld gezamenlijk voor dit doel een gebouw in Armenië 
te onderhouden. Dan kunnen we meer kinderen helpen.” 

Terugkeer naar Zawoja - Polen
Ook in Polen is Pax Kinderhulp actief op nieuwe fronten. 
Pax Kinderhulp Borculo is druk geweest met een kerstactie 
voor kinder- en weeshuizen in Katowice. Voor de bewoners 
zijn school- en sportspullen en kleding gekocht en in één 

kindertehuis kreeg de keuken een opknapbeurt. 
Ton Verstraaten, voorheen voorzitter van de werkcommissie 
Polen, is blij te kunnen vertellen dat het project Zawoja nieuw 
leven wordt ingeblazen. Dit project stamt uit 1983. Ton blikt 
terug: “We hadden in die tijd al een aantal jaren in Nederland 
Poolse kinderen opgevangen, maar sommige kinderen konden 
door allerlei problemen rond gezondheid en gedrag niet 
naar ons land komen voor een vakantie. We zijn toen voor 

zulke kinderen een vakantie gaan organiseren in een Pools 
vakantiehuis. Enkele jaren kwamen telkens twee keer veertig 
kinderen naar Maków, ten zuiden van Katowice. Jongeren uit 
Nederland die affiniteit hadden met kinderen of met kinderen 
werkten, verzorgden een activiteitenprogramma. Vanuit de 
kindertehuizen in Polen kwamen er begeleiders. Het was een 
drie weken durend, dagvullend programma. Het vakantiehuis 
werd gehuurd door de Poolse organisatie PZKS. Toen de huur 
PZKS te hoog werd en het onderhoud van het vakantiehuis 
bovendien te wensen over liet, stootte PZKS het huis af. Wij 
gingen op zoek naar een andere locatie, die we vonden in 
Zawoja. Het verblijf van de kinderen in dit vakantiehuis werd 
altijd gefinancierd door Pax Kinderhulp, maar dat werd steeds
lastiger. Ook het werven van jongeren voor de begeleiding van 
de activiteiten tijdens de vakantie werd ingewikkelder. Een jaar 
of zeven geleden zijn we ermee gestopt. We hebben gekeken 
of we iets soortgelijks konden organiseren in Roemenië, maar 
daar was niet veel behoefte, omdat er in dat land al veel voor 
de kinderen in kindertehuizen wordt georganiseerd. Waarom 
gaan we niet terug naar Polen, was toen de vraag. We hebben 
geïnformeerd bij PZKS of er behoefte aan was en die was er. 
PZKS selecteert de kinderen en regelen de administratieve taken. 
We hopen in de zomer van 2022 een groep kinderen in een 
vakantiehuis op te kunnen vangen. We willen van start gaan 
met een kleine groep van twaalf kinderen. We zijn er blij mee.”
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Nemanja, Marija, Aleksander en Aleksandra, wonen in Bosnië 
en Herzegovina. Ze hebben alle vier goede herinneringen aan 
de vakantie en zeker ook aan hun vakantiegezin. Nemanja 
vond de taal en het eten raar. Marija ook en Aleksandar 
zegt eerlijk dat hij niet alle eten lekker vond. En hij deed een 
ontdekking: de trappen in de huizen lopen een beetje rond. 
Dat vindt hij maar vreemd. Ook Marije is iets opgevallen: de 
huizen in Nederland zijn namelijk allemaal hetzelfde.
Leuke dingen waren er voor de vier genoeg: windmolens, 
de dierentuin, de winkels, tennis, een kasteel, vuurwerk, 
roltrappen, een spel waarbij slagroom in je gezicht gespoten 
wordt. Aleksandra: “Het mooist was de verrassing op mijn 
verjaardag. Toen ik uit bed kwam, was het hele huis versierd 
en er was taart. Dat blijft voor altijd in mijn herinnering.” Was 
er ook iets niet leuk misschien? Nemanja: “Ik vond het niet 
leuk dat ik mijn ouders maar drie keer mocht bellen.” 
Op een mooie vakantie volgde voor sommigen een vervelende 
tijd. Aleksandar en Aleksandra vonden het wel meevallen, 
maar Nemanja miste tijdens de pandemie in 2020 de school 
en haar vriendinnen. Marija: “Het leven tijdens de pandemie 

was heel erg zwaar omdat wij mondkapjes moesten dragen 
en in school waren wij verdeeld in groepen. Het was de ergste 
periode in mijn leven.”
Die pandemie had ook invloed op de vakantie voor Berlijnse 
kinderen. Betrokkenen noemden de beslissing om de reis 
door te laten gaan een waagstuk. Toch ging alles goed. 
Hoewel, de vakantie eindigde een week eerder dan gepland 
vanwege quarantaineregels in Duitsland. Desondanks hebben 
de kinderen genoten – eindelijk konden ze weer bij hun 
vakantieouders zijn.

Wat vond je ervan dat door corona de reizen een 
tijdlang niet door konden gaan? 
De meeste kinderen vonden dit waardeloos, stom of erg 
jammer, een enkeling vond het niet zo heel erg – één van de 
kinderen vond het voor hem persoonlijk zelfs wel fijn: “Toen 
de eerste reis niet doorging, was dat stom. In de tweede 
vakantie die ik thuis doorbracht heb ik veel met m’n 

De Bosnische kinderen, terug van de vakantie die ze doorbrachten bij Nederlandse gezinnen.

Een bijdrage van
Sjoukje van Zuylen

Slagroom, vissen en quarantaine 
Bosnische en Berlijnse kinderen blikken terug

Vlak voordat de corona-uitbraak een pandemie werd, bezochten Bosnische kinderen Nederland. 

Hoe kijken deze kinderen nu terug op die vakantie? En hoe hebben ze de tijd die volgde ervaren? 

Afgelopen zomer reisden er weer kinderen op uitnodiging van Pax Kinderhulp naar Nederland. Het 

waren honderd kinderen uit Berlijn. Ook zij vertellen over hun ervaringen. 
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In dit jaar is een rode eik 
geplant bij Bahnhof 
Charlottenburg. De boom 
staat symbool voor de 
vriendschapsband tussen 
Pax Kinderhulp en Berlijn. 
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6 Maanden voorbereiding
Weken vakantie in Arnhem

Wit-Russische 
kinderen120

Groei aantal geholpen 
kinderen in de beginjaren 
van Pax Kinderhulp
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gekregen, georganiseerd 
door Pax Kinderhulp.
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jaar zijn er Poolse suikerpatientjes 

naar Borculo gekomen

Aardbeving 
Armenië
is de start 
geweest van 
actie Armenië

60 jaar Pax Kinderhulp 
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