
 

 

Jaarverslag 2011 
 
Algemeen 
Ook dit jaar was voor de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden (SPWN) een goed jaar. Niet alleen kon een 
afvaardiging van het bestuur tijdens het bezoek aan de weeshuizen in Puławy en Garbow de banden met de 
directies verstevigen (waarover straks meer), maar ook konden door een prachtige gift een paar relatief wat 
duurdere wensen van beide huizen worden ingewilligd. 
 
Bezoek aan Polen 
Eind augustus werd weer het tweejaarlijkse bezoek aan Polen gebracht door Veronica Smelt en enkele leden 
van de Kiwanisclub Laren die SPWN zo vaak steunt. Helaas moest voorzitter René Meyer op het allerlaatst 
verstek laten gaan omdat zijn (bijna 102-jarige) vader een paar uur voor het vertrek zijn been brak, en moest 
worden geopereerd.  
In het jaarverslag 2010 werd melding gemaakt van de annexatie van een deel van het huis in Puławy 
waardoor ook enkele faciliteiten waaronder de keuken voor het weeshuis verloren gingen. Dit onderwerp 
kwam dan ook ter sprake in een gesprek dat met de provincie werd gearrangeerd. De betreffende ambtenaar 
maakte duidelijk dat een en ander mede het gevolg was van een wet waardoor kinder- en weeshuizen 
maximaal 30-40 kinderen mogen huisvesten.  
Een grote wens van het weeshuis in Puławy was het aanbieden van zwemlessen.  
Een substantiële bijdrage van de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden maakte het mogelijk om circa 15 
kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 19 jaar tweemaal per week zwemles te laten krijgen. Voor de 
benodigde badkleding werden eveneens sponsors gevonden. 
Zoals gebruikelijk werden de kinderen op een feestmaal in Puławy getrakteerd, dit maal in een 
pizzarestaurant.  
Natuurlijk werd ook het huis in Garbow bezocht. Zoals in het jaarverslag 2010 te lezen viel is daar door 
gebreken aan het dak veel schade opgetreden in de slaapkamers.  
Het meubilair van de slaapkamers kon voor een deel door SPWN worden vervangen. 
Ook de kinderen in Garbow werden gefêteerd en wel met een shoarmamaaltijd. 
Voor de rest maakte SPWN, evenals andere jaren, het mogelijk dat de kinderen in beide huizen met vakantie 
konden gaan, Engelse les krijgen en, waar nodig, remedial teaching.  
 
Voor de rest werd tijdens het bezoek de besteding van de door SPWN overgemaakte gelden nog eens 
gecontroleerd en zoals gebruikelijk, volledig verantwoord bevonden. Voorts werden nieuwe wensen 
geïnventariseerd en de persoonlijke banden nog verder aangehaald. Ook is een Steunstichting -volgens de 
Poolse wetgeving- opgezet waardoor donaties in Polen niet belast zijn. Deze opzet is met het SPWN 
besproken. 
Het bestuur van SPWN spreekt zijn bewondering uit voor de beide directeuren van de huizen over de wijze 
waarop zij met de weinige middelen en de -ook in Polen- niet geheel consequente wijze van openbaar 
besturen weten om te gaan. 
Voor de goede verslaglegging is het tenslotte van belang te constateren dat in verband met dit bezoek, de reis, 
de aangeboden diners, het verblijf etcetera geen eurocent aan de kas van SPWN is onttrokken. 
 
Ridder Veronica 
U weet het vast wel, Veronica Smelt, inmiddels oud-voorzitter van SPWN heeft enorm veel gedaan voor beide 
weeshuizen. Dat is ook in Polen opgevallen en dat was de reden dat zij op 21 juli 2011 op de -statige- Poolse 
Ambassade in Den Haag uit handen van de Ambassadeur de versierselen ontving behorend bij het "Ridderkruis 
in de Orde van Verdiensten van de Republiek Polen". Niet alleen was het een feestelijke gebeurtenis maar ook 
zijn er heel, ja zelfs: hechte, banden gelegd met de Ambassade waarvan in het verslagjaar al de invloed 
merkbaar was. 
 
Benefiet Concert 
Ter versterking van de kaspositie organiseerde SPWN op 14 oktober een benefietconcert in het Mausoleum 
van Comenius in Naarden. Saskia Lankhoorn (piano) en Claire Beumer (cello) brachten een prachtig concert 
met muziek van Poolse componisten. Niet alleen een avond van artistiek hoog niveau maar het bracht ook nog 
ruim € 1.400,00 op. 



 

 

 
Sinterklaas 
Ook de Goedheiligman deed weer zijn best om SPWN te helpen. Met een afwisselend stel Pieten bezocht Hij 
bedrijven, particulieren en een serviceclub hetgeen óók weer de kas spekte: ruim € 750,00. 
 
Kerstzending 
Gelukkig konden, zoals gebruikelijk, ook weer persoonlijke (!) kerstcadeautjes worden verstuurd naar de 
kinderen, directieleden en staf van de beide tehuizen. Dank hiervoor aan Veronica van der Meer (voormalig 
penningmeester SPWN). 
 
Sponsors 
SPWN zou weinig kunnen doen zonder de geweldige sponsoring vanuit verschillende stichtingen, fondsen en 
andere goede doelen. 
In 2011 heeft ons secretariaat een groot aantal fondsen en stichtingen met maatschappelijke doelen 
aangeschreven met een hulpvraag voor ondersteuning. 
Wij zijn erg blij met de positieve reacties die wij hebben gekregen. 
Na een verdere toelichting op onze verzoeken en het versturen van jaaroverzichten en het uittreksel KvK 
hebben veel van de aangeschreven fondsen en stichtingen een bedrag aan SPWN overgemaakt, alles bij elkaar 
meer dan € 15.000,-! 
Anderen hielpen ons met goederen (zoals mevrouw Schiphorst die veel breiwerk ter beschikking stelde), 
tandartsenpraktijk "de Evenaar", Parfumerie Douglas, Stoebo Verhuizingen, de Kleine Muis en X Change die 
kleding gaven, Triton Thesis en Sport & Sport die tegen aanzienlijke korting badkleding verstrekten) en wéér 
anderen steunden ons met diensten (zoals Meeuwsen ten Hoopen Belastingadviseurs en Accountants die onze 
jaarstukken gratis opmaken, zodat onze status van A(lgemeen) N(ut) B(eogende) I(nstelling) kon worden 
bestendigd). 
En dus bedanken wij al deze sponsors voor hun vertrouwen in het werk van SPWN en voor hun bijdragen. 
Ook is een woord van dank verschuldigd aan de bestuursleden die veel tijd besteedden aan deze prachtige 
stichting. Dat waren in willekeurige volgorde: Icha Scheers-Verwayen, secretaris; Peter Koehorst, bestuurslid; 
Martien van der Meer, penningmeester; Veronica Smelt, oud voorzitter en ambassadeur van de SPWN en René 
Meyer, voorzitter. 
 
Toekomstplannen 
Ja, die zijn er natuurlijk ook. Het valt niet mee de beide directies wensen te laten uiten over de lange termijn. 
Dat berust naar wij ervaren op bescheidenheid omdat zij zich al zo enorm geruggensteund weten door de 
sponsors van SPWN. Maar toch: de computers van beide huizen voor onderricht zijn inmiddels meer dan tien 
jaar oud, en dat is, zelfs in Polen, érg oud. De speeltoestellen in beide huizen voldoen, ook in Polen, niet meer 
aan de normen en behoeven vervanging. In Garbow is behoefte aan nieuw meubilair (bedden, kasten op de 
slaapkamers) omdat de huidige inrichting inmiddels door vijftien jaar intensief gebruik zeer krakkemikkig is 
geworden en, zoals hiervoor al vermeld, waterschade heeft opgelopen. Ook een aantal nieuwe fietsen zijn in 
Garbow waar het tehuis op ruime afstand van het dorp en scholen is gelegen, zéér welkom. In Puławy is grote 
behoefte aan verdere inrichting van de sateliet-keuken zodat niet alle maaltijden meer door een cateraar 
hoeven te worden verzorgd. De inrichting van die nieuwe keuken zou ook de mogelijkheid moeten bieden 
kooklessen te geven. 
En natuurlijk de continuering van de remedial teaching, de Engelse lessen, het zwemmen en de vakanties 
waarvoor, is ons gebleken, nog steeds geen middelen van overheidswege beschikbaar zijn. 
 
Het bestuur van SPWN, heeft een missie, en is er, mede door onze persoonlijke bezoeken en contacten, van 
overtuigd dat er geen złoty aan de strijkstok blijft hangen en dat de kinderen daar behoefte hebben aan 
verdere hulp. Een van hen, een meisje van 16, drukte het in een toespraakje als volgt uit: "Jullie leren ons hoe 
je anderen kan helpen". En dáár doe je het voor! 
 
mr. R.J.W.J. Meyer 
voorzitter Stichting Poolse Weeskinderen Naarden 
 


