
Jaarverslag 2017 van de Stichting Poolse Weeskinderen Naarden gevestigd te Naarden, gemeente 

Gooise Meren. 

Algemeen. 

In het verslagjaar heeft de al in het vorige verslagjaar ingezette tendens om bijdragen te vragen voor 

de ontwikkeling van de wat oudere kinderen in de kindertehuizen in Garbów en Puławy in plaats van 

bijdragen op materieel terrein zich versterkt. Voorts werd besloten vooralsnog slechts deze twee 

tehuizen te helpen. 

Bestuur. 

Het bestuur bestond onveranderd uit René Meyer (voorzitter), Harry Rörik (penningmeester), Janet 

Poot (lid), Martien van der Meer (lid) en Martijn Verveer (lid). De functie van secretaris bleef 

onvervuld. Veronica Smelt, oprichtster van de stichting, is nog steeds ambassadrice. De feitelijke 

correspondentie en andere secretariële werkzaamheden werden veelal verricht door genoemde 

Veronica en René. Het bestuur kwam vijf maal in vergadering bijeen. Daarnaast werd door het 

voltallige bestuur in mei een bezoek gebracht aan de beide genoemde tehuizen en tehuizen in 

Zamość en Jaworzno.  

Financiën. 

Van een drietal Goed-Doel instellingen werd in totaal € 7.250,00 en van particulieren in totaal              

€ 925,00 aan donaties ontvangen. Tevens doneerde de serviceclub Kiwanisclub Laren een bedrag van 

€ 1.000,00 als tegenprestatie voor een door de Stichting georganiseerd bezoek van Sinterklaas die 

daarvoor zelfs zijn terugkeer naar Spanje twee dagen uitstelde. De Stichting is deze donateurs enorm 

dankbaar voor het in de Stichting gestelde vertrouwen!  

Voorts organiseerde de Stichting het inmiddels traditionele Benefietconcert dat op 16 november in 

het Comenius Mausoleum in Naarden werd gehouden. De harpist Julián Cárdenas speelde de sterren 

van de hemel en gaf ook een boeiende uitleg over de techniek van een concertharp. Dit concert 

leverde een netto bedrag van € 718,00 op.  

In totaal werd ten behoeve van de tehuizen in Garbów en Puławy in het verslagjaar € 5.377,00 

overgemaakt als bijdragen voor lessen en vakanties, remedial teaching en kerstcadeaus. Voorts is 

besloten om in totaal een bedrag van € 4.500,00 te reserveren voor continuering van de lessen 

Engels en rijlessen gedurende drie jaar. In het verleden werd een bedrag van € 2.750,00 voor de 

aanschaf van computers voor het tehuis in Zamość gereserveerd waarvan € 2.000,00 afkomstig van 

een Goed-doel instelling . Dat tehuis heeft deze computers niet meer nodig en aan de donerende 

instelling is gevraagd dit bedrag van € 2.000 te mogen herbestemmen. In het verslagjaar is daar nog 

geen reactie op ontvangen.  Al met al werd het verslagjaar afgesloten met een vrij besteedbaar 

bedrag van € 8.056,00 waaruit in het jaar 2018 buiten de voor lessen gereserveerde gelden                  

€ 2.950,00 aan bijdragen voor vakanties, de remedial teaching en kerstcadeaus zullen worden 

betaald. Voorts is de Stichting voornemens in het najaar van 2018 een evenement voor de kinderen 

te organiseren in verband met het vieren van het vijfde lustrum van de Stichting.  

Voor een specificatie van de in 2017 ontvangen gelden en de gedane uitgaven wordt verwezen naar 

het financieel jaarverslag. 

 

 



 

Bezoek aan de tehuizen in Polen. 

Voor een verslag van het bezoek aan de tehuizen (Dom Dziecka’s), de toestand in de huizen in 

Puławy en Garbów, maar ook aan contacten met Poolse serviceclubs omtrent kindertehuizen wordt 

verwezen naar een notitie dedato juni 2017 die wordt geacht een integraal onderdeel te vormen van 

dit jaarverslag. Zoals al eerder opgemerkt is besloten de eerstkomende drie jaar het mogelijk te 

maken dat de Stichting bijdragen levert aan de lessen Engels en aan rijlessen. De Stichting meent dat 

daarmee het verschil in kansen tussen de kinderen in die tehuizen en andere kinderen in Polen wordt 

verkleind. Een van de kinderen heeft de Stichting een brief geschreven over wat die lessen voor haar 

hebben betekend. Indrukwekkend, en dan besef je nog beter waarvoor je het doet.   

De contacten met tehuizen in Zamość en Jaworzno worden vooralsnog niet voortgezet.  

Plannen. 

In maart 2018 is het 25 jaar geleden dat de Stichting is opgericht. We kunnen terugkijken op een 

periode waarin we de tehuizen in Puławy en Garbów enorm hebben kunnen helpen, in de beginjaren 

zelfs met primaire behoeften zoals goede bedden, sanitair en kleding. Daarnaast aan middelen om 

het leven voor de daar verblijvende kinderen een beetje aangenamer te maken zoals vakanties, 

speelgoed en persoonlijke cadeaus met Kerstmis. Later verschoof de behoefte wat meer naar een 

wat prettiger leefomgeving, het opknappen van de “huiskamers” en ontspanning. Mede door nieuwe 

wetgeving wordt thans meer bijgedragen aan educatie.   De Stichting is best trots op wat we hebben 

weten te bereiken met behulp van onze sponsors en een enorme persoonlijke inzet van de 

bestuurders die geen enkele beloning, noch vergoeding van hun onkosten krijgen. Dat willen we met 

de kinderen in Polen vieren door met hen in het najaar een feestdag te houden. We gaan hard ons 

best doen daar de nodige middelen voor bij elkaar te krijgen. Het beleid zoals hiervoor omschreven 

bij “Bezoek aan de tehuizen in Polen” wordt voortgezet. 

Mr R.J.W.J.Meyer, voorzitter. 

Bijlagen: het financieel jaarverslag en het verslag bezoek Poolse weeshuizen mei 2017. 


