
 

 Jaarverslag 2012  

 

Algemeen  

In vele opzichten was 2012 voor de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden  (SPWN) een goed jaar.  

Vele instanties stelden vertrouwen in de Stichting en maakten bedragen over, waardoor bij beide  

weeshuizen een begin kon worden gemaakt met de vervanging van –soms letterlijk tot op de draad-  

versleten apparatuur. De banden met de Poolse Ambassade zijn hartelijk en tot onze grote  

dankbaarheid gaat het herstel van Urszula Syta, directrice van het huis in Garbow, langzaam maar  

zeker vooruit.  

 

Bestuur  

Het bestuur, René Meyer voorzitter, Wendy Ockhuisen-Mijnheer secretaris (zij nam op 1 januari het  

stokje over van Icha Scheers-Verwaijen), Martien van der Meer penningmeester en Peter Koehorst  

lid, en vaak aangevuld met Veronica Smelt-Verheul (oud voorzitter en nu “ambassadeur” van SPWN)  

kwam zes keer bij elkaar. Het bestuur brengt voor haar werkzaamheden geen kosten in rekening.  

 

Contacten met de Poolse Ambassade  

Vlak voor zijn defungeren als ambassadeur bracht dr. Janusz Stanczyk privé een bezoek aan SPWN.  

Wij voelden ons daardoor zeer vereerd en konden zo ook de banden met de ambassade verder  

versterken. Met name als wij met vragen zitten omtrent bepaalde procedures komt dat goed van  

pas. Namens het bestuur was Veronica Smelt aanwezig bij het afscheid van dr. Stanczyk.  



Tijdens het benefiet concert op 18 oktober mochten wij de “tweede man” van  de ambassade dr.  

Piotr Perczynski en zijn echtgenote verwelkomen. Gesprekken wezen uit dat de ambassade zeer 
geïnteresseerd is in SPWN.  

Activiteiten  

Op 10 maart was SPWN aanwezig op de manifestatie “Naarden presenteert”. Aan enkele tientallen  

geïnteresseerden werd informatie gegeven over de activiteiten van de Stichting. Dat enkele donaties  

en wat te verkopen spulletjes € 44,25 opleverde was mooi meegenomen. Nee, dan ons bestuurslid  

Peter Koehorst. Hij is van mening dat bestuursleden ook zelf wel eens de handen uit de mouwen  

mogen steken en fietste op 14 april de Amstel Gold Race: 125 kilometer, waarvan 25 in de regen, en  

in 4 minuten de Couberg op, na ook nog twee keer een lekke band te hebben verwisseld. In die zes  

uur en 8 minuten fietste hij € 1.235,00 bij elkaar. Wij zijn reuze trots op Peter. Goed voorbeeld …  

Er zijn twee transporten naar Polen georganiseerd; één met voornamelijk kleding en  

verzorgingsartikelen en één met persoonlijke kerstcadeautjes voor de kinderen en hun verzorgers.  

Alweer zijn we heel veel dank verschuldigd aan Veronica van der Meer die alles inpakt en vervoer  

gereed maakt.  

Op 18 oktober organiseerde SPWN het benefiet concert in het Comenius Museum. Doel van het  

concert is niet alleen het genereren van sponsorgelden maar ook om de contacten met de donateurs  

warm te houden, hen te informeren en naar hen te luisteren.  Het concert werd gegeven door  

Frederic Voorn die werken van Chopin ten gehore bracht. Vooraf bestond de mogelijkheid te  

genieten van een diner in restaurant Acquavite aan het Promersplein, en na het concert werd nog  

geruime tijd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door het Comenius  

Museum. De penningmeester kon € 673,00 op de rekening van SPWN bijschrijven.  

En ook Sinterklaas hielp de kas. Bekomen van die Amstel Gold Race bezocht hulpsinterklaas Peter,  

niet per fiets, enkele bedrijven en gezinnen geholpen door een wisselend aantal zwarte pieten.  

Opbrengst € 955,00.  

Ja, en waar doen we het allemaal voor: Twee weeshuizen, één in Puławy (spreek uit: Poewaave) en  

één in Garbow (spreek uit: Gkarboef). Zoals ieder jaar zorgen we ervoor dat de kinderen daar  

remedial teaching krijgen, op vakantie kunnen en persoonlijk afgestemde cadeautjes krijgen.  



In 2011 kregen we extra geld voor het geven van zwemlessen. Dat blijkt een groot succes, niet alleen  

omdat het leuk is, maar ook omdat het heilzaam werkt bij rugklachten. Mede doordat sponsors ons  

dit jaar zeer ter wille waren kon dat project worden voortgezet. Lang, lang geleden plaatste SPWN  

speeltoestellen in de tuinen van beide huizen. Die zijn nu totaal op. Dankzij onze sponsors konden de  

toestellen in Garbow geheel worden vernieuwd (óók tot groot plezier van de buurtbewoners!) en  

kon een begin worden gemaakt met de vervanging van die in Puławy. Verder kon gehoor worden  

gegevens aan de wens drie versleten televisietoestellen en zeven totaal verouderde computers in  

Puławy te vervangen.  

Toekomst  

In 2013 brengen enkele bestuursleden van SPWN (op eigen kosten) een bezoek aan beide huizen.  

Niet allen om de warme banden met directies en kinderen te onderhouden maar ook om nieuwe  

wensen te inventariseren en te beoordelen. Zo nodig wordt ook overleg gepleegd met de gemeente  

Puławy, het district en serviceclubs in de omgeving. We hebben al wat wensen te horen gekregen:  

fietsen voor het huis in Garbow (dat ver van de scholen is verwijderd), verdere vernieuwing van de  

speeltoestellen in Puławy en het scheppen van de mogelijkheid tot het geven van kooklessen aan de  

oudere kinderen. Dat alles buiten de standaard uitgaven ten behoeve van kleding, lessen en 
vakanties.  

Is dat alles nog nodig? Ja, blijkt elke keer weer. Polen is een land dat snel weer opkrabbelt na eerst  

door de Duitsers en daarna door de Russen volledig leeggeroofd te zijn. Achterstand in infrastructuur  

(op allerlei terreinen) wordt in hoog tempo ingelopen, de zwaar verouderde industrie wordt  

geherstructureerd, met andere woorden: de mogelijkheid tot verdienen vergroot. Maar dáár ligt dan  

ook de prioriteit. Bejaardenhuizen, kinderhuizen staan nog niet hoog op de prioriteitenlijst. Het gaat  

echt vooruit, merken we tijdens onze bezoeken iedere twee jaar, maar ze zijn er nog lang niet.  

Daarom zijn we zo blij met onze sponsors. In het financiële jaarverslag ziet u dat wij ons in hun  

belangstelling mogen verheugen maar dat verplicht ons ook om kritisch te zijn op onze uitgaven.  

En dat zijn we ook. Aanvragen worden altijd door het bestuur beoordeeld, er worden offertes  

gevraagd, vragen gesteld en na voldoende positieve informatie gefiatteerd. Ieder twee jaar bezoeken  

we de beide huizen en kunnen we beoordelen wat met de gelden van onze sponsors is gebeurd. En  



gelukkig kunnen wij tot nu toe alleen maar héél tevreden zijn. Het bestuur van SPWN dankt dus onze  

sponsors voor het in ons gestelde vertrouwen en is er van overtuigd dat zij tevreden mogen zijn over  

de besteding van hun bijdragen.  

De financiële situatie van onze Stichting wordt uiteraard ook gecontroleerd en wel door een  

registeraccountant (Wereldadministratie) die daar géén rekening voor presenteert.  

 

2012 was een goed jaar voor SPWN en ik hoop van harte dat we dat in 2013 weer mogen zeggen.  

 

Mr. R.J.W.J. Meyer  

Voorzitter Stichting Poolse Weeskinderen Naarden 


