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Ook in 2013 kan het bestuur van de Stichting Poolse 

Weeskinderen Naarden tevreden zijn met de steun van 

donateurs en de belangstelling vanuit de Poolse 

Ambassade. 

Het bezoek van enkele bestuursleden aan de 

weeshuizen in Puławy en Garbow liet zien dat de 

investeringen door de Stichting een stevig 

fundament heeft gelegd onder een goede opvang van 

de kinderen. Met name in Garbow was dat merkbaar. 

Met de directies van de beide huizen, maar ook met 

vertegenwoordigers van de gemeente Puławy en het 

gewest en een vertegenwoordiger van het Ministerie 

werden gesprekken gevoerd over de toekomst van de 

beide huizen, de ontwikkelingen op de korte termijn 

en de effectiviteit van de gedane investeringen. De 

gesprekken waren verhelderend en gaven aanleiding 

tot een voorzichtig optimisme. 

 

Bestuur 

Voorzitter René Meyer en penningmeester Martien van 

der Meer bleven op hun post, Wendy Ockhuisen-

Mijnheer droeg het secretariaat over aan Marja 

Veerman en Peter Koehorst stelde aan het eind van 

het kalenderjaar zijn functie als lid ter 

beschikking. Veronica Smelt-Verheul bleef 

“ambassadeur” van de Stichting. Het bestuur, dat 

voor zijn werkzaamheden geen vergoeding in rekening 

brengt, kwam zes keer in vergadering bijeen. 

 

Contacten met de Poolse Ambassade 

Tijdens de Comeniusdag in Naarden maakte het 

bestuur kennis met een uitgebreide delegatie van de 

Poolse Ambassade waaronder de nieuwe ambassadeur, 

de heer Jan Borkowski. Dit leidde tot een nader 

contact van de ambassadeur aan Naarden op 5 

september waarbij de activiteiten van de Stichting 

uitgebreid aan bod kwamen. Dat leidde ook tot een 

toezegging van de ambassadeur twee studenten die 

een vervolgopleiding volgen en nog in de huizen 

wonen een stageplaats op de ambassade in Den Haag 

aan te bieden. 

 

Activiteiten 

Wederom beklom bestuurslid Peter Koehorst zijn 

stalen ros, reed op 13 april de Amstel Gold race en 

fietste zo € 850,00 voor de Stichting bij elkaar. 

Chapeau! 

Eind mei brachten enkele leden van het bestuur, op 

eigen kosten, een bezoek aan de beide huizen. Het 

huis in Puławy, dat op grond van nieuwe wetgeving 



 

 

 

 

 

 

 

 

moest inkrimpen (het beleid is: kleinere tehuizen) 

en daardoor nog maar de helft van de 

oorspronkelijke huisvesting in gebruik mag hebben 

heeft echt goed door de daardoor ontstane problemen 

weten te worstelen. Op het wensenlijstje prijkte 

ondermeer een nieuwe “playground”, ook voor de wat 

oudere kinderen, en de inrichting van een nieuwe 

studieruimte, ook nodig, om ook 26 andere kinderen 

in dagopvang hun huiswerk te kunnen laten maken. Er 

wonen 36 kinderen in het huis in Puławy. 

 

Ook met de interim-directeur van het huis in Garbow 

vond een zeer goed gesprek plaats. Hij had dit 

gesprek en zijn wensenlijst tot onze verrassing 

zeer goed voorbereid en gedocumenteerd. De in het 

afgelopen jaar door de Stichting betaalde 

computers, fietsen en speeltoestellen werden vol 

trots getoond. In het huis in Garbow waren 45 

kinderen. Zoals gebruikelijk werden de kinderen 

door de bestuursleden –op hun eigen kosten, óók 

traditioneel-  getrakteerd op een feestmaal tijdens 

een barbecue (in Garbow) en op pizza’s in een 

restaurant in Puławy. Het is altijd weer 

hartverwarmend hoe blij zowel de kinderen als het 

personeel en de staf zijn als wij komen. 

Verrassend was dat ook Anita Ryng, voorheen 

ambassaderaad van de Poolse Ambassade in Den Haag 

en nu werkzaam op een van de ministeries in 

Warsawa, tijdens ons bezoek ook naar beide huizen 

kwam om kennis te nemen van onze activiteiten daar. 

 

Op 4 oktober bestond het huis in Garbow 60 jaar. Zo 

kort na ons bezoek aan Polen hebben we de 

uitnodiging om bij de viering aanwezig te zijn 

afgeslagen maar wel een grote extra gift van € 

500,00 voor een uitje met de kinderen overgemaakt. 

 

Op 31 oktober was het jaarlijkse benefietconcert in 

het Comenius Mausoleum. Ditmaal een uitvoering door 

het Canja Ensemble (hobo, fagot en klarinet) met 

verrassende vertolkingen van diverse (Poolse) 

componisten.  

Netto opbrengst € 338,20. Nadien weer een hapje en 

een drankje om de contacten met de donateurs te 

onderhouden. 

 

En diezelfde Peter Koehorst bracht als Sinterklaas 

ook nog eens € 700,00 op. 

 

Op 20 september werd door het notariskantoor Doude 

van Troostwijk in Bussum een “Goede Doelen Markt” 

gehouden. Vooral goed om te netwerken, maar de 

belangstelling voor de vele stands viel tegen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst van enkele verkochte spullen uit de oude 

doos, mede door Sjors van der Meer, € 16,00! 

 

Op 20 december werd aan Veronica Smelt en René 

Meyer een cheque van  

€ 1.632,83 overhandigd als resultaat van een 

sponsorloop georganiseerd door de Vijverhofschool, 

een school voor verstandelijk beperkte kinderen in 

Tegelen! Hartverwarmend. 

 

En natuurlijk de “gewone activiteiten”: het 

verzorgen van persoonlijke kerstcadeaus voor alle 

kinderen, de remedial teaching, de lessen Engels, 

de zwemlessen (hoewel we moesten constateren dat 

dat te weinig voorstelt!) en de zomervakanties. 

 

Ook dit jaar gold weer onze grote dankbaarheid 

jegens onze sponsors die soms “ge-earmarked” en 

soms zomaar stevige bedragen schonken. Ja, we 

bedelen, maar ook dit jaar konden we weer 

constateren hoe goed die gelden zijn besteed, 

zonder allerlei strijkstokken of bestuurders die 

vergoedingen wensen (en krijgen). Dank ook aan Toby 

Nieman, Wereld Administratie, de accountant die 

onze jaarstukken opstelt, ook “om niet”, en aan 

Veronica van der Meer die al die cadeautjes koopt 

en verzendklaar maakt, al zoveel jaren lang. 

Chapeau. 

 

Overdenking 

De Stichting bestond dit jaar 20 jaar. In die 20 

jaar is heel veel knowhow opgebouwd, zijn goede 

contacten gelegd met niet alleen de directies van 

de beide weeshuizen maar ook met de plaatselijke 

autoriteiten, vertegenwoordigers van de overheid in 

Warsawa en met de Poolse ambassade. We genieten het 

vertrouwen van een vaste schare donateurs. Het feit 

dat we om het jaar ter plekke gaan kijken voedt ook 

dat vertrouwen. Het bestuur heeft kunnen zien dat 

de infrastructuur van beide tehuizen nu, ook met 

Nederlandse ogen bezien, op orde begint te komen. 

Hoe verder te gaan? Het bestuur heeft besloten in 

ieder geval dóór te gaan met het verzorgen van wat 

hiervoor als “gewone activiteiten” werd omschreven. 

Die komen geheel ten goede aan de ontspanning en 

educatie van de kinderen zelf. Maar wij zijn ook 

bezig, mede met behulp van de Ambassade, te 

bekijken of wij ook een of meer andere weeshuizen 

in dat deel van Polen kunnen helpen. Er zijn al wat 

ideeën aangedragen. Het zou jammer zijn al die 

opgebouwde kennis en contacten te laten verwateren. 

Werk voor 2014. En wij hopen dat onze sponsors ons 

ook dan weer willen helpen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

mr. R.J.W.J. Meyer, voorzitter 

 


