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                                                                                                JAARVERSLAG  2010 

Gerealiseerde ondersteuning                                                                                                           

In weerwil van de economische misère is 2010 voor Stichting Poolse Weeskinderen 

Naarden (SPWN) geen slecht jaar geweest. Zowel oude als nieuwe begunstigers 

stelden de stichting in staat om de tehuizen de jaarlijkse vakantie in eigen land, 

remedial teaching en kerstgeschenken te kunnen bieden. Het bijgevoegde financiële 

overzicht laat zien dat het eindejaarssaldo voldoende is om deze voor de kinderen 

uitermate belangrijke zaken ook voor 2011 te kunnen garanderen!  Daarenboven was 

er nog financiële ruimte voor de volgende extra’s:                                                                       

- Garbów ontving een bijdrage om op de bovenste verdieping door lekkage bescha- 

digde meubels te vervangen;                                                                                                          

- Puławy kreeg geld voor de aanschaf van een industriële wasmachine, enkele 

magnetrons en nieuwe kleding.     

Lokale ontwikkelingen                                                                                                                    

- in Puławy werden helaas onaangename veranderingen doorgevoerd:                                                                             

de lokale overheid annexeerde de helft van het gebouw voor eigen gebruik waardoor 

er in het overblijvende deel slechts ruimte voor 30 inwonende kinderen overbleef. 

Vijftien pupillen werden overgeplaatst naar andere tehuizen. Keuken, eetzaal, woon- 

units voor oudere kinderen en diverse doucheruimtes, in de loop der jaren op kosten 

van SPWN verbouwd of gerenoveerd, bevinden zich in het overheidsgedeelte en voor                                    

de avondmaaltijd is men nu aangewezen op catering van buitenaf. Het valt nog te 

bezien of er van regeringswege op een compensatie kan worden gerekend van de 

gemaakte kosten (ca. EURO 30.000,--)                                                                                          

- Garbow ondervindt tot op heden de naweeën van de hevige regenval tijdens de 

afgelopen herfst. Men is daar naarstig op zoek naar geld voor nieuwe vloerbedekking.                                

Gala                                                                                                                                                

Ter markering van 20 jaar (!) steun aan de Poolse tehuizen werd op 30 oktober 2010 

een feestelijk Gala georganiseerd in het prachtige stadhuis te Naarden. De avond werd 

met een inspirerende speech geopend door de burgemeester. Onder de aanwezigen 

bevonden zich de directeuren van beide tehuizen, de remedial teacher/tolk en enkele  

vertegenwoordigers van de Poolse Ambassade. Mede dankzij de volgende sponsoren 

kon een mooi bedrag op onze rekening worden bijgeschreven: Gemeente Naarden, 

Kersbergen Catering, Vintastique (Hollansche Rading), NH Hotel Jan tabak (Bussum),                 

Maurizio Mantille en Peter Nanne (Muziek), schrijver/journalist Leo Thuring en Erik +         

Nathalie  (Ballroomdansdemonstraties)                               
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Als mystery guest  was Sinterklaas aanwezig die van de gelegenheid gebruik maakte 

om enkele scheidende bestuursleden in het zonnetje te zetten.   

Sinterklaasbezoeken                                                                                                                 

Begin december vereerde de goedheiligman opnieuw vele kindertjes met een huis- 

bezoekje. Ook JUMO regeltechniek in Weesp en KIWANIS afd. Laren werden niet 

vergeten. Gulle donaties van de laatste twee gevoegd bij de bijdragen voor de privé- 

bezoeken leverden een recordbedrag op!   

Kerstzending                                                                                                                                  

Zoals ieder jaar verstuurde SPWN vele (in 2010 28 stuks) verhuisdozen gevuld met 

Kerstgeschenken en nieuwe en tweede handskleren, per Poolse Pakket Express naar 

beide tehuizen. Aan alle 105 kinderen en de circa 60 medewerkers kon zo wat extra 

kerstvreugde worden geboden. Het inkopen en inpakken van de cadeaux, het 

uitzoeken van de kleding en het gereed maken van de zending was, evenals 

voorgaande jaren, wederom in handen van de echtgenote van onze penningmeester.  

Zij verdient daarvoor onze grote dank!    

Donaties in natura:                                                                                                                  

Donaties in natura kwamen van tweedehandskledingwinkels “de kleine Muis”,                          

X  Change, parfumerie Douglas, totaalkosmetiek Mary Faber (Blaricum), juwelier       

Zel Welvaart, tandartsenpraktijk “de Evenaar” (Almere), en Stoebo Verhuizingen. De 

(inmiddels 3) breiende dames uit Naarden en Bussum lieten zich weer niet onbetuigd!    

Gecontroleerdejaarcijfers:                                                                                                                

Opnieuw verzorgde accountantskantoor Meeuwsen Ten Hoopen de controle van de 

jaarcijfers. SPWN dankt hen daarvoor hartelijk. 

Bestuurswisseling                                                                                                                             

Op 1 november 2010 trad een nieuw bestuur aan en kwam het voorzitterschap in 

handen van de heer mr R.J.W.J. Meyer. Op www.poolseweeskinderennaarden.nl vindt 

u de namen van de overige bestuursleden. De nieuwe ploeg stelt zich ten doel om ook 

de komende jaren de tehuizen in Puławy en Garbów de nodige hulp te geven. Helaas 

blijft dit onverminderd nodig.                                                                              

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden dankt hierbij alle sponsoren die het afgelopen 

jaar hebben geholpen om de kansarme kinderen in het (nog steeds) straatarme Oost-

Polen wat extra levensvreugde te kunnen bieden. Mogen wij op steun blijven rekenen?  

R.V.Smelt-Verheul,                                                                                               

ambassadeur SPWN 

http://www.poolseweeskinderennaarden.nl/
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