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colofon   DOOR MARRY CODÉE, HOOFDREDACTEUR  
Nieuwe redacteuren
Het jaar 2020 is inmid-
dels  drie maanden 
oud en het nieuwe jaar 
heeft een bijzonder ge-
tal van twintig twintig 
of anders twee duizend 
twintig. 

Dit jaar 2020 wil ik 
iedereen een inspirerend 
Inner Wheel jaar 
toewensen met nieuwe 
kansen en plezier.

En wat is het mooi om het 
nieuwe jaar te beginnen 
met twee nieuwe 
redacteuren.
Na de oproep bij de ALV 
hebben zich twee leden 
aangemeld om het werk 
van redacteur op zich 
te nemen. Marga van 
Amerongen, MAL lid en 
Letta van Walsem, lid van 
IW Amersfoort, gaan die 
kar trekken. Marga woont 
in D58 en Letta in D56, 
en ik zelf in D60; alle drie 
de districten zijn nu vertegenwoordigd in de 
redactie. We hebben de schouders eronder 
gezet om de eerste kroniek  van dit jaar weer 
te realiseren, natuurlijk in samenwerking met 
de PR-commissie.

Nieuwe activiteiten staan voor de deur en 
één daarvan is de Vriendschapsdag die 
georganiseerd zal worden door IW Veghel-
Uden. Wat een mooi programma staat ons 

te wachten 4 april a.s. we elkaar dan kunnen 
ontmoeten om de vriendschap te verstevigen. 
Lees ook de indrukwekkende lijst van doelen 
waar we ons al voor hebben ingezet, een lijst 
om trots op te zijn, maar lees ook de verhalen 
van de clubs en laat je inspireren voor nieuwe 
doelen.

Er resten nog negen maanden voor heel veel 
IW activiteiten.

De Kroniek met oa
* 65 jaar jubileum voor IW Barchem en twee mooie goede doelen voor 2020
* Krachten bundelen voor een beter resultaat 
* Samenwerken geeft meer power & meer bereik! 
* De Jeugdbrandweer Vlissingen

300.000,-
euro 

voor onze 
goede doelen



3Kroniek MAART 2020

Beste leden,

Voor u ligt weer een prachtige editie van onze 
Kroniek en deze staat geheel in het teken 
van onze Goede Doelen. Inner Wheel is een 
service organisatie en maakt met haar 68 
clubs deel uit van de internationale service 
organisatie Inner Wheel International.

Al onze clubs houden zich bezig met het 
ondersteunen van goede doelen en opstarten 
van projecten door de Handen uit de Mouwen 
projecten maar ook d.m.v. fundraising. 
De activiteiten daarvoor lopen enorm 
uiteen. Er worden concerten en filmavonden 
georganiseerd, veilingen gehouden, op 
markten en braderieën gestaan. Je kunt het 
niet zo gek bedenken of Inner Wheel doet en 
organiseert het! 

Wat de opbrengsten van de clubs zijn, is tot 
nu toe enorm onderbelicht gebleven. Maar 
nu niet meer! Schat eens wat wij als clubs 
gezamenlijk ophalen. Het betreft dan alleen 
de opbrengst in euro’s zonder de handen uit 
de mouwen en dus bijeengebracht door 2300 
leden. Het is jaarlijks een enorm bedrag, 
ruim een kwart miljoen euro dus!! en dat is 
exclusief ons nationaal project wat ook goed is 

voor een bedrag variërend tussen de € 65.000 - 
€ 86.000. We zijn daardoor een organisatie om 
serieus rekening mee te houden wat ook tot 
uiting komt in de advieszetel die wij hebben 
bij de VN. 
Wees trots op onze resultaten, laat zien en 
spreek uit wat wij samen bereiken. Zoek de 
publiciteit. Het is echt enorm wat we samen 
jaarlijks bij elkaar brengen: € 300.000!

Wij zijn er trots op en iedereen moet het 
weten.
Inner Wheel is niet langer het best bewaarde 
geheim ter wereld maar een organisatie die 
last heeft van valse bescheidenheid.

Wees trots op hetgeen we samen bereiken 
en vertel wat je doet! Per district vind je de 
bedragen die wij samen bij elkaar brengen. Al 
het geld en de goede doelen die we daarmee 
ondersteunen, dragen bij aan een mooiere 
wereld.

Met vriendelijke groeten
Karin van Helden

President IW NL 
2019-2020

  DOOR KARIN VAN HELDEN, LANDELIJK PRESIDENT

Club jubilea maart – juni 2020

Clubjubilea D56
Harderwijk, opgericht 1 juli 1950  
70 jaar 

Nijkerk, opgericht 21 mei 1955                         
65 jaar

Clubjubilea D58 
Kennemerland, opgericht 6 juni 2015  
5 jaar

Lelystad, opgericht 25 maart 1995                    
25 jaar

Purmerend, opgericht 26 mei 1955                  
65 jaar

Zuid-Oost Drenthe, opgericht 17 juni 2000     
25 jaar

Clubjubilea D60
Delft, opgericht 5 april 1960                                
60 jaar

Kinderdijk, opgericht 7 april 1990                  
30 jaar

Tilburg-Triborch, opgericht 22 april 1995    
25 jaar

Gorinchem, opgericht  2 mei 1975                     
45 jaar

AGENDA

CLUB
JUBILEA

3 april 2020 
VSD Meet & Greet

4 april 2020  
VSD ’Bij ons in Brabant’

27-29 april 2020 
 Inner Wheel conferentie, Belfast

17 juni 2020 
Bestuurswisseling D60

20 juni 2020 
 Bestuurswisseling 

Landelijk Bestuur
3-6 maart 2021 
 Inner Wheel Conventie Jaipur
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  DOOR IW ARNHEM GELDRIA, IW ARNHEM, IW ARNHEM RIJN-IJSSEL

De Arnhemse IW clubs,  
met elkaar, voor elkaar én 
voor een goed doel

Op 12 februari hebben de 3 Arnhemse Inner 
Wheel clubs de handen ineen geslagen tijdens 
een gezamenlijke bijeenkomst. In eerste 
instantie om elkaar beter te leren kennen en 
ideeën uit te wisselen, onder het genot van 
een etentje en een drankje, in een prachtig 
restaurant op de Posbank. 

Maar ook omdat er door de gezamenlijke 
organisatie meer budget beschikbaar kwam 
voor een goede spreker, in dit geval voor Prof. 
Dr. Angela Maas.
Angela Maas is sinds 1988 cardioloog en een 
pionier in de zorg voor het vrouwenhart. 
Vanaf 2012 is zij hoogleraar cardiologie voor 
vrouwen in het Radboud UMC te Nijmegen. 
Angela Maas is een voorvechtster voor het 
vrouwvriendelijker maken van de cardiologie. 
Onlangs werd zij door Tijdschrift Opzij 
uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van 
Nederland van 2019.

De drie Inner Wheel clubs willen de 
bewustwording over het hart van vrouwen 
vergroten en zijn daarom blij met de bijdrage 
van Angela Maas aan de gezamenlijke 
bijeenkomst.

Hart- en vaatziekten zijn al vele jaren 
wereldwijd doodsoorzaak nummer één bij 
vrouwen. Nog elke dag wordt de vrouwelijke 
hartpatiënt langs de mannelijke meetlat 
gelegd, wat tot verwarring, onduidelijke 
diagnose en vaak verkeerde behandeling leidt. 
Vrouwen verschillen tot in elke cel van het 
lichaam van de man en dat heeft ook gevolgen 
voor gezondheid en ziekte. 
Angela Maas vertelt onder meer over 
de risicofactoren op een hartinfarct bij 
vrouwen, over de menopauze en andere 
vrouwspecifieke risicovariabelen, een falende 
hartspier en versleten hartkleppen, hartschade 
bij borstkanker en hartritmestoornissen.
Het honorarium voor deze lezing wordt 
door Angela Maas gebruikt voor haar 
wetenschappelijk onderzoek en daar dragen 
wij graag aan bij. Kortom een prachtig doel.

Mijn naam is Olga van Harmelen , 48 jaar 
en ik ben sinds 2008 lid van IW Schiedam, 
district 60. 
Sinds 2015 ben ik de ‘gelukkige’ bezitter van 
een hersentumor Glioblastoom Astrocytoom. 
Sinds de behandeling hiervan ben ik 
cannabis gaan gebruiken, zoals vele anderen 
met mij. De resultaten zijn zo gunstig dat ik 
een stichting heb opgericht samen met Rob 
Candeias waarin wij in samenwerking met 
het hoofd van de neuro-oncologie afdeling 
Pr. Dr. Van den Bent van het Erasmus MC 

een onderzoek gaan starten. Het onderzoek 
heeft als doel om de werking van stoffen uit 
de cannabisplant op de behandeling van 
hersentumoren aan te tonen. En, indien 
goede resultaten, hier een betaalbaar 
medicijn van te maken dat via de arts in de 
apotheek te verkrijgen is.
Cannabis extracten zijn een natuurproduct 
en cannabis oliën – ook DBD en THC – 
hebben verschillende samenstellingen. 
Er zijn vandaag de dag veel 
hersentumorpatiënten die cannabisolie 
gebruiken, terwijl we op dit moment eigenlijk 
niet weten of dat überhaupt van invloed is op 
de hersentumor. En als er al sprake is van een 
gunstig effect op de groei van tumoren, welk 
bestanddeel van de cannabisolie hier dan 
verantwoordelijk voor is.
Het is daarom belangrijk om het effect van 
cannabisolie nu een keer goed klinisch te 
onderzoeken. En dan zouden we allereerst 
willen kijken naar de meest agressieve 
hersentumor die ook het vaakst voorkomt: 
het glioblastoom. Maar daarvoor moeten we 

eerst weten welke bestanddelen het meeste 
invloed op hersentumor cellen hebben.
Dit onderzoek kost heel veel geld, voor het 
cel-onderzoek zullen wij rond de € 350.000,00 
nodig hebben en voor het patiënten-
onderzoek meer dan € 2.000.000,00 dus dat is 
nog een lange weg. Om al dit geld bij elkaar 
te krijgen hebben wij Stichting Embrace Life 
opgericht. 
Deze stichting heb ik dan ook voorgesteld bij 
onze clubleden als goede doel van dit jaar 
en ik ben heel blij dat onze clubleden mijn 
goede doel als project hebben gekozen.
De eerste activiteit hebben we al achter 
de rug; een kraam op het Dickens Festijn 
in Schiedam afgelopen december en daar 
hebben we al bijna € 700,00 opgehaald dus 
het begin is er!
Misschien zou deze stichting het goede doel 
kunnen zijn van het landelijk project.
Voor meer informatie over mijn verhaal 
kunnen jullie kijken op onze website  
www.embracelife.nl /mijnverhaal of bel mij 
op 06-53434446.

  DOOR OLGA HARMELEN, IW SCHIEDAM

Cannabis 
Stichting Embrace life
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In Maart 1954 werd Inner Wheel club Barchem 
opgericht. De leden van de club komen uit 
Lochem, Borculo, Ruurlo e.o.
Bij dit 65-jarig jubileum werd op verschillende 
manieren stilgestaan. Het vieren van een 
feestje en het doen van vrijwilligerswerk. 
In een viertal verzorgingshuizen in de regio 
deden onze leden vrijwilligerswerk . Onze 
hulp bestond uit het begeleiden van ouderen 
bij een workshop carrousel, winkelen met 
rolstoelouderen, avondvierdaagse met 
rolstoelouderen en begeleiden van ouderen 
bij een activiteitenmiddag. Deze activiteiten 
werden door medewerkers en bewoners zeer 
op prijs gesteld. Het was fijn dit te kunnen 
doen, wij hebben er ook van genoten. Wat ons 
betreft is het voor herhaling vatbaar! Bij dit 
jubileum hoorde ook een feest.
De feestcommissie had een gezellige avond 
georganiseerd waarbij ook de partners 
waren uitgenodigd. Naast een heerlijk diner 
werden er achttien jubilarissen gehuldigd die 
vijfentwintig jaar of meer lid zijn van onze club. 
Eén van de oudere clubleden blikte aan de 
hand van het alfabet op humorvolle en soms 
ontroerende wijze terug op de afgelopen jaren.
Ook stond er een verloting met mooie prijzen 
op het programma. De opbrengst kwam ten 

goede aan het lopende project: Een Beleef TV 
voor het Zorg/Verpleegcentrum ’de Garven’ 
in Ruurlo. De Beleef TV is een speeltafel die 
mensen met dementie op speelse wijze 
activeert en stimuleert. De Beleef TV is in 
oktober 2019 aangeboden en geïnstalleerd. De 
reacties van zowel bewoners, medewerkers als 
familieleden/bezoekers waren zeer positief. 
Bezoek kan er met behulp van verschillende 
multimedia ook nog een persoonlijk tintje aan 
geven met eigen foto’s en filmpjes.

  DOOR INEKE PETERSE EN JANSJE VAN WERINGH, IW BARCHEM

65 jaar jubileum voor IW Barchem
en twee mooie goede doelen voor 2020 

Regio Berkelland
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren 
kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur 
kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk 
is, maar omdat het ook belangrijk is voor 
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen leren samenwerken, merken waar 
ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen 
groter wordt en het concentratievermogen  
verbetert. Een kind dat lekker in z’n vel zit, 
presteert beter thuis, op school en op straat. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle 
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar 
mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig 
geld is. Meedoen = meer kansen en dat 
ondersteunen wij als IW Barchem graag!

We kunnen terugzien op een mooi en 
zinvol jubileumjaar en daarnaast, zeker 
zo belangrijk, heeft het gezorgd voor extra 
saamhorigheid en inspiratie binnen onze 

club. We gaan 2020 in, vol enthousiasme en 
aan de slag voor de twee nieuwe projecten. 
Kortom:  Met elkaar, vóór elkaar én voor 
anderen op naar het volgende lustrum!

Verwendag voor vrouwen met kanker
Beautyday Lochem laat vrouwen met 

kanker weer stralen. Wat ruim 12 jaar geleden 
begon als een gedachte is uitgegroeid tot een 
jaarlijks terugkerend evenement. Gedragen 
door vele vrijwilligers. Beautyday Lochem 

wil deze vrouwen een dag lang een hart 
onder de riem steken, aandacht geven, even 
laten genieten en alle narigheid verzachten 
om er daarna weer wat beter tegen aan te 
kunnen. Wat is er nu mooier dan, als vrouwen 

serviceclub,  dit prachtige initiatief 
financieel te steunen.

Voor 2020 hebben we gekozen voor twee nieuwe goede doelen die we 
financieel willen steunen:

1

2

DOOR INEKE PETERSE en JANSJE VAN WERINGH, IW BARCHEM 
 

65 jaar jubileum voor IW Barchem 
en twee mooie goede doelen voor 2020  

In Maart 1954 werd Inner Wheel club Barchem opgericht. De leden van de club komen uit 
Lochem, Borculo, Ruurlo e.o. 
Bij dit 65-jarig jubileum werd op verschillende manieren stilgestaan. Het vieren van een 
feestje en het doen van vrijwilligerswerk.  
In een viertal verzorgingshuizen in de regio deden onze leden vrijwilligerswerk . Onze hulp 
bestond uit het begeleiden van ouderen bij een workshop carrousel, winkelen met 
rolstoelouderen, avondvierdaagse met rolstoelouderen en begeleiden van ouderen bij een 
activiteitenmiddag. Deze activiteiten werden door medewerkers en bewoners zeer op prijs 
gesteld. Het was fijn dit te kunnen doen, wij hebben er ook van genoten. Wat ons betreft is 
het voor herhaling vatbaar! Bij dit jubileum hoorde ook een feest. 
De feestcommissie had een gezellige avond georganiseerd waarbij ook de partners waren 
uitgenodigd. Naast een heerlijk diner werden er achttien jubilarissen gehuldigd die 
vijfentwintig jaar of meer lid zijn van onze club. Eén van de oudere clubleden blikte aan de 
hand van het alfabet op humorvolle en soms ontroerende wijze terug op de afgelopen jaren. 
Ook stond er een verloting met mooie prijzen op het programma. De opbrengst kwam ten 
goede aan het lopende project: Een Beleef TV voor het Zorg/Verpleegcentrum ’de Garven’ in 
Ruurlo. De Beleef TV is een speeltafel die mensen met dementie op speelse wijze activeert 
en stimuleert. De Beleef TV is in oktober 2019 aangeboden en geïnstalleerd. De reacties van 
zowel bewoners, medewerkers als familieleden/bezoekers waren zeer positief. Bezoek kan 
er met behulp van verschillende multimedia ook nog een persoonlijk tintje aangeven met 
eigen foto's en filmpjes. 

Voor 2020 hebben we gekozen voor twee nieuwe goede doelen die we financieel willen 
steunen. 

Verwendag voor vrouwen met kanker. 

Beautyday Lochem laat vrouwen met kanker weer stralen. Wat ruim 12 jaar geleden begon 
als een gedachte is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement. Gedragen door vele 
vrijwilligers. Beautyday Lochem wil deze vrouwen een dag lang een hart onder de riem 
steken, aandacht geven, even laten genieten en alle narigheid verzachten om er daarna 
weer wat beter tegen aan te kunnen. Wat is er nu mooier dan, als vrouwen serviceclub,  dit 
prachtige initiatief financieel te steunen. 
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  DOOR LENY SPELBOS, IW ALMERE-T’GOOI

Krachten bundelen  
voor een beter resultaat 

IW Almere-’t Gooi is in 2014 door de 
Rotary Club Almere, waar een aantal van 
onze mannen lid van zijn, benaderd met 
de vraag of wij er voor voelden om samen 
met hen mensen te werven voor hun al 
lang bestaande wijnproeverij.
Het werd steeds lastiger om mensen te 
werven en via ons konden er nieuwe 
netwerken aangeboord worden. Op 
voorwaarde dat wij 30 deelnemers zouden 
leveren deelden wij in de publiciteit en 
keuze voor welk goede doel de opbrengst 

zou zijn. Dat leek ons een prachtige kans 
waar wij enthousiast ja op hebben gezegd. 
De opbrengst gaat naar een Almeers 
goed doel en om het jaar kiest een van 
de clubs welk doel dat wordt. Er is een 
gezamenlijke wijncommissie opgericht 
die al jaren heel goed functioneert. Onze 
succes formule is een wijnproeverij 
met een walking-dinner, de jaarlijkse 
opbrengst varieert tussen de € 5.000,- en 
€ 6.000,-.

De samenwerking beviel zo goed dat er op 
een gegeven moment besloten is om een 
keer een gezamenlijke bijeenkomst met 
de drie Almeerse Rotary clubs, Rotaract en 
Inner Wheel te organiseren om te kijken 
wat wij zouden kunnen organiseren als alle 
krachten gebundeld werden. Uit de daar 
gepresenteerde voorstellen is het Inner 
Wheel idee gekozen. Een Haring Party, een 
netwerk bijeenkomst voor bedrijven. Een van 
onze leden had daar al ervaring mee en is de 
voorzitter van de haringparty commissie, van 
elke club zitten twee leden in de haringparty 
commissie.
Om de financiële risico’s af te dekken is er na 
de eerste zeer succesvolle Haringparty (de 
opbrengst in het eerste jaar was € 29.000,-) een 
stichting opgericht. De opbrengsten van de 
twee andere jaren waren respectievelijk  
€ 31.000,- en € 21.000,-. In 2020 gaan wij voor 

de vierde keer de Haringparty organiseren. 
De burgemeester Franc Weerwind opent de 
bijeenkomst en Annemarie Jorritsma is onze 
veilingmeester.
Ieder jaar wordt er aan een kunstenaar 
gevraagd of hij/zij het haringvaatje gratis wil 
beschilderen, dat is tot nu toe ieder jaar gelukt. 
De organisatie wordt steeds professioneler 
de samenwerking is uitstekend, het moet het 
jaarlijkse evenement voor het bedrijfsleven 
van Almere worden en dat lijkt te lukken.
   
Het streven is om € 20.000,- op te halen. Een 
leuke bijkomstigheid is dat je veel mensen 
leert kennen en er ook uitnodigingen over en 
weer gaan bij interessante sprekers.
De eerder benoemde gezamenlijke 
bijeenkomst van de Clubs is inmiddels een 
traditie geworden.

Met veel plezier hebben wij het bedrag van 
€ 1500,- bij elkaar gespaard voor de Chr. 
Zorgboerderij BENAJA in Erichem. Door 
middel van een running diner, gast aan 
tafel, zomers bij leden thuis, de leeskring 
en bridge avonden is dit bedrag bereikt.

In 2007 is deze Zorgboerderij voor volwassenen 
en kinderen met een hulpvraag begonnen.
Er vindt kleinschalige dagbesteding plaats met 
zeer persoonlijke aandacht.
BENAJA is bedoeld als een oase van rust voor 
jongeren en volwassenen die moeite hebben 
mee te komen in onze hedendaagse prestatie 
maatschappij. Zij bieden de mogelijkheid 

betrokken te worden bij alledaagse agrarische 
werkzaamheden, zoals het verzorgen van 
dieren en planten. Ook is er ruimte om op 
een positieve manier met elkaar om te gaan 
en als zodanig het gevoel van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen van hun gasten te 
ondersteunen. Het is een veilige plaats om 
weerbaar te worden in hun sociale omgeving.
Doelgroepen zijn volwassenen en ouderen 
met dementie, psychische problemen, 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking  
die willen re-integreren in de arbeidsmarkt. 
Kinderen en jongeren met een stoornis in het 
autistisch spectrum en met een verstandelijke 
en/of  lichamelijke beperking. Zij kunnen zo 

ontdekken dat zij kostbaar en waardevol zijn, 
niet vanwege hun prestaties maar om wie ze 
zijn!

  DOOR RIETJE AKKERMAN EN JEANETTE VAN DRENTH,  IW DE BETUWE CULEMBORG

Zorgboerderij BENAJA
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Met deze quote begon onze gastspreker 
ambassadeur Alex Blaauboer enthousiast te 
vertellen over Stichting JARIGE JOB.
In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun 
verjaardag niet kunnen vieren, omdat er 
thuis geen geld voor is. Stichting JARIGE 
JOB helpt deze kinderen door het geven van 
een verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit 
alles wat nodig is voor een echte verjaardag 
thuis en op school! Deze verjaardagsbox 
bevat twee cadeautjes voor de jarige, een 
boek, slingers, ballonnen, limonadesiroop, 
taartmix, slagroom, een traktatie voor 
klasgenootjes en voor de leerkracht. In 2010 
werd de box ongeveer 1000 maal uitgegeven 
en dit jaar komt men op 61.000 stuks. I.W. 
Purmerend heeft besloten dat de ’Europot’, die 
maandelijks bij onze club rond gaat, dit jaar 
bestemd is voor Stichting JARIGE JOB.

Buiten het geld wat nodig is voor de 
verjaardagsboxen kan men ook helpende 
handen gebruiken. Zo hebben 24 leden 
van IW Purmerend en Tafelronde 60 in een 
middag 280 boxen gevuld met veel plezier 
en een voldaan gevoel!
Stichting JARIGE JOB heeft een ruimte 
ter beschikking in Rotterdam op het ‘Van 
Nelle’ terrein waar opslag en het vullen van 
de boxen plaats vindt. Jarige Job werkt 
samen met de Voedselbanken Nederland. 
De Voedselbank zorgt ervoor dat de ouders 
2 weken voor de verjaardag van het kind de 
Jarige Job verjaardagsbox ontvangen. Deze 
kunnen ze gewoon meenemen als ze het 
Voedselpakket gaan halen. Een geweldige 
samenwerking voor een goed doel!
Zie ook www.stichtingjarigejob.nl.

  DOOR IW PURMEREND

Ons jubileumjaar zit erop en wat hebben 
we het leuk gehad en ook nog eens 
geboft met het weer! We begonnen 
met een lezing over onze bescheiden 
Enschedese componist, Harry Bannink. 
Hij componeerde veel, zeer bekend 
geworden door de liedjes van o.a. Annie 
M.G. Schmidt en Willem Wilmink. Een 
vrolijke start met gitaar en zang en er 
werd zowaar luidkeels meegezongen.
In december nodigden we onze partners 
uit voor ons sfeervol kerstdiner.
Onze zusterclub uit Münster hebben we 
in maart bezocht en daar zijn we naar 
de Saxion Hogeschool geweest waar 
we de Legostudio en het Fablab, een 
werkplaats waar goede digitale ideeën 
tot leven komen, bekeken. Buitengewoon 
interessant. Daarnaast waren er 
nog veel goed bezochte interessante 

bijeenkomsten met gevarieerde 
onderwerpen, maar het hoogtepunt was 
de viering van ons jubileum.

In april zijn we met 32 leden in de trein 
gestapt en naar Den Haag vertrokken. We 
hadden een hotel geboekt midden in de stad 
alwaar we lunchten. Daarna kon iedereen 
zich vermaken in de stad, maar om 18.00 
uur moesten we klaar staan in feestkleding. 
We werden per taxi vervoerd naar de 
Hoftram, die feestelijk versierd was door de 
jubileumcommissie. Enthousiast stapten we 
in en onze amuse stond al klaar. Al rijdend 
door Voorburg, Den Haag en Scheveningen 
zaten we aan een kostelijk, zeer exclusief 
viergangendiner, bereid door Pierre Wind. 
We hadden de tram voor ons alleen en wat 
hebben we een plezier gehad.
In het tussengerecht zat ons logo verwerkt, 

dus we hebben onze tanden eens flink in 
Inner Wheel gezet. Het is erg grappig om 
dinerend in een tram langs mooie gebouwen 
te rijden. De volgende dag was er een 
excursie naar de Ridderzaal en de Eerste 
en Tweede Kamer georganiseerd, gevolgd 
door een lunch, waarna we weer in de trein 
naar huis stapten. Wat hebben we genoten 
met zijn allen en wat is de sfeer fantastisch 
bij onze club. Onze complimenten gaan 
natuurlijk naar de jubileumcommissie.
Voor de 8 leden, die om diverse redenen niet 
mee konden naar Den Haag, hebben we een 
exclusieve lunch in een prachtig gelegen 
restaurant geregeld. We hebben gevraagd 
of er zoveel mogelijk leden zich hierbij aan 
wilden sluiten voor de gezelligheid. We 
namen IW-foto’s van vroeger mee en hebben 
veel herinneringen opgehaald en ook dat 
was zeer geslaagd.

  DOOR MARJAN BREDSCHNEIJDER, IW ENSCHEDE

50 jaar vriendschap en betrokkenheid 
in Inner Wheel Enschede juli 2019

Ieder kind verdient een verjaardag
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 DOOR MONICA BRANDON, IW PARAMARIBO

Met elkaar voor vrouwen en 
kinderen   

Inner Wheel Paramaribo heeft 45 
enthousiaste leden die samen ’committed’ 
zijn aan de goede doelen die zij op zich 
nemen. 
Onze doelgroepen bestaan voornamelijk 
uit kinderen, vrouwen en minder 
bedeelden. Om deze doelen (projecten) te 
kunnen verwezenlijken, organiseren we 
fundraising activiteiten waaraan elk lid 
haar steentje bijdraagt. 

Ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum 
in 1981 zijn wij gestart met het “Vrouwen 
Voor Vrouwen project”. Waarom een project 
Vrouwen Voor Vrouwen (VVV)? 
In die tijd, was het onderwerp borstkanker 
taboe en was het ook niet makkelijk om aan 
borstprothesen te komen in Suriname. Goed 
moment voor ons om die vrouwen daarin te 
ondersteunen dus! 
Zo is het project VVV gestart, dat onder de 
hoede valt van de commissie VVV. Nu konden 
vrouwen die dat niet zelf konden betalen, in 
aanmerking komen voor een borstprothese 
die door ons werd gedoneerd.
In de loop der tijd kwam er een doelstelling bij 
namelijk het creëren van bewustwording. We 
streven ernaar vrouwen bewust te maken van 

de risico’s op het krijgen van borstkanker. Dit 
doen we middels instructiefolders, flyers en 
informatiedagen.
Hiermee willen we vrouwen motiveren om 
stappen te ondernemen om de kans op 
borstkanker te verkleinen:
• Let op je gewicht
• Beweeg!
• Let op je alcohol consumptie
• Eet gezond
• Niet roken en 
• Regelmatig (laten) screenen door zelf 
je borsten te onderzoeken en/of een 
mammogram te laten maken
Dus organiseerden we in de stad en districten 
bewustwordingsdagen met informatie over 
borstonderzoek, gezond bewegen en gezonde 
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voeding. Om het borstzelfonderzoek te 
stimuleren, hebben we ook een instructie 
filmpje laten maken dat vertoond wordt op 
de televisie, in wachtkamers van diverse 
ziekenhuizen en poliklinieken.
In juli 2019 hebben we op een bijeenkomst van 
doven en slechthorenden dit filmpje vertoond. 
Een speciale tolk heeft het door middel van 
gebarentaal ‘vertaald’ en wat verder uitgelegd. 
Het was hartverwarmend om te zien hoe dit 
werd ontvangen.
Inmiddels hebben ook wij, van IW Veghel, 
een patroon met instructies gekregen voor 
het maken van hartvormige kussentjes voor 
borstkanker patiënten die een amputatie 
hebben ondergaan. Met belangstelling hebben 
we het artikel van IW Veghel in de kroniek van 
oktober gelezen.
Vol enthousiasme en overgave gaan wij aan 
de slag.

Het project VVV is maar één van de vele 
projecten die wij als club ondersteunen. 
Een ander project waarvoor we ons sterk 
maken is het project Studiefonds Noord dat 
op de DLV van D60 is goedgekeurd als district 
project. Het Fonds is opgericht in 2008 en 
heeft tot doel jongeren van Paramaribo die 
het thuis niet breed hebben, te ondersteunen 
bij hun studie aan de Mulo, VWO of IMEAO om 
deze met succes af te ronden. Wij zijn ervan 
overtuigd dat een afgeronde schoolopleiding 
een belangrijke sleutel is tot het bestrijden van 
armoede en ontsporing in de maatschappij. 
Vanaf 2009 hebben we elk jaar twee tot 
drie leerlingen via dit fonds geholpen met 
ongeveer € 25,00 tot € 30,00 per maand per 
kind. Hiervan kopen ze schoolbenodigdheden, 
betalen de bus of kopen een broodje in de 
pauze.
Alle kinderen die in aanmerking komen, 
worden door het studiefonds gescreend, 
geselecteerd en nauwlettend gevolgd. 
In de loop der jaren is mede door de 
verslechterende economische situatie de 
financiële conditie van het Studiefonds 
nijpend geworden waardoor ze steeds minder 
kinderen kunnen helpen. 
Dank zij de betrokkenheid van onze Inner 
Wheel vriendinnen van D60 kunnen we twee 
kinderen extra via dit Fonds helpen hun studie 
te voltooien. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Koop een tapasplank voor Curaçao en Paramaribo

De tapasplanken heeft D60 laten maken voor hun goede doelenprojecten 
in Curaçao en Paramaribo. Ze worden geleverd met recepten van de 
beide clubs en zijn te bestellen bij D60 iiw.nl.district60@gmail.com
Maar ze zijn ook te koop bij de Vriendschapsdag a.s. in Veghel!

Ze kosten € 17,50 per stuk en € 10,00 gaat naar de projecten in Curaçao 
en Paramaribo.
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  DOOR KARIN VAN HELDEN, LANDELIJK PRESIDENT

Met elkaar voor anderen!!
Ons Nationaal Service Project (NSP) gaat van start.
Op 30 november 2019 hebben we samen 
een besluit over het  Nationaal Service 
Project (NSP) genomen en de duur van het 
project voor 3 jaar vastgesteld. Daarnaast 
is er een toetsingscommissie ingesteld. 
Ook hebben we besloten dat er per lid 
de jaarlijkse bijdrage van € 5,00 wordt 
gehandhaafd.

Ons NSP* heeft de landelijke dekking van IW 
Nederland waardoor alle clubs kunnen mee-
doen. Elke club kan een goed doel van haar 
keuze aanmelden, gesteund door een tweede 
of meerdere clubs zodat er vanaf het begin 

voldoende draagvlak is en er leden zijn die
hier hun schouders onder willen en kunnen 
zetten. Uit alle inzendingen worden er 3 pro-
jecten gekozen door de toetsingscommissie*. 
De clubs van de 3 ingediende projecten krijgen 
elk de gelegenheid zich te presenteren op de 
ALV van 2020. Het laatste woord is dan aan jul-
lie. Als leden van IW NL maken jullie de finale 
keuze en beslissen welk project ons eerste 
Nationale  Service Project van IW NL,  voor de 
komende 3 jaar, wordt.  Zo hebben we samen 
meer tijd om het project naar buiten uit te 
dragen en een grotere opbrengst en verbon-
denheid te genereren.  

FUNDRAISEN 
DOE JE IMMERS SAMEN!

We gaan er voor!

*Zie REGLEMENT NATIONAAL SERVICE PROJECT 
VERENIGING INNER WHEEL NEDERLAND

Dien jullie project in  
voor 1 mei 2020 bij

iiw.nl.lbsecr@gmail.com

Afgelopen week waren de leden van IW Tilburg 
Triborgh te gast bij de Voedselbank Tilburg. Ze 
werden hartelijk ontvangen door Jef Frijns en 
Johan Cruijff. Jef gaf uitleg over de werkwijze 
van de Voedselbank Tilburg die ook uitdeel-
punten heeft in Tilburg Noord, Oisterwijk, 
Goirle en Hilvaren-beek. Hoewel het met de 
economie beter gaat, stijgt het aantal mensen 
dat gebruik maakt van de pakketten van de 
Voedselbank nog steeds. Jef legde uit dat dit 
voornamelijk komt door de stijging van de kos-
ten voor het levensonderhoud. Vooral ouderen 
hebben hier last van. De groep mensen die 
gebruik maakt van de voedselbank is heel 
divers en van alle leeftijden. 
Het grootste gedeelte van de pakketten die de 
Voedselbank uitgeeft, bestaat uit spullen die 
zijn gedoneerd. Bijna dagelijks rijden wagens 
van de Voedselbank rond om voedingsmidde-
len of andere artikelen bij supermarkten in de 
omgeving op te halen. De Voedselbank moet 
net als super-markten voldoen aan de eisen 
van de Voedings- en Waren autoriteit en je zult 

er dan ook geen etenswaar vinden die “over de 
datum” is. 
De Voedselbank heeft meer dan 75 vrijwil-
ligers die zich op allerlei manieren inzetten. 
Een deel van hen zorgt voor het ompakken en 
verdelen van de binnengekomen artikelen, 
anderen rijden met de wagens om voedsel op 
te halen of juist bij mensen die zelf niet naar 

de Voedselbank kun-nen komen, pakketten af 
te geven. Momenteel maken zo’n 540 huishou-
dens gebruik van de loca-tie van de Voedsel-
bank Tilburg aan de Beelaarts van Blok-
landtstraat. Iedere vrijdag zijn daar meer dan 
dertig vrijwilligers aanwezig om de mensen te 
ontvangen en te voorzien van een pakket le-
vensmiddelen met verse waren als groente en 
vlees maar ook andere zaken als keukenrollen,  
wasmiddelen en voor gezinnen met kinderen 
bijvoorbeeld luiers. Als de mensen hun pakket 
in ontvangst hebben genomen, kunnen ze 
onder het genot van een kopje koffie en een 
broodje een praatje maken met elkaar voor ze 
weer naar huis gaan. 
Na de heldere uitleg van Jef, mochten de 
vrouwen het kloppende hart van de Voed-
selbank betreden. Johan Cruijff leidde hen 
rond door het magazijn dat tjokvol stond met 
spullen. Zo werden koelcellen en de grote 
vriesruimte bewonderd. Johan gaf uitleg over 
het kleurensysteem dat wordt gebruikt om te 
zorgen dat de klanten datgene krijgen waar ze 
recht op hebben. De vrouwen van IW waren 
zichtbaar onder de indruk van de immense 
organisatie van de Voedselbank en ga-ven 
dan ook vol overtuiging een geldbedrag dat ze 
hadden opgehaald met hun Running Dinner 
aan Jef Frijns. 
IW Tilburg Triborch bestaat uit zo’n 25 en-
thousiaste vrouwen uit Tilburg en omgeving. 
Ze steunen goede doelen door “handjes” 
te leveren of geld te doneren. Dit geld komt 
van activiteiten die ze organiseren zoals het 
jaarlijkse Running Dinner en de Ladies Night 
Movie. Voorbeelden van ‘hands on’ projecten 
zijn het verzamelen, inpakken en rondbrengen 
van cadeautjes aan bijv. eenzame ouderen 
rond de feestdagen of het verzorgen van het 
lente–ontbijt in een verzorgingstehuis tij-dens 
het landelijke Nederland Doet.

  DOOR INGE TOFIELD, IW TILBURG-TRIBORCH

Het kloppend hart  
van de Voedselbank
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IW Epe organiseert al 21 jaar het 
Nieuwjaarsconcert in Epe samen met 
Rotary Club Epe. De samenwerking was 
eigenlijk 21 jaar geleden min of meer 
vanzelfsprekend.
In de eerste jaren verzorgde onze club 
alleen maar de catering voor het orkest, 
maar in de loop der jaren veranderde 
dat steeds meer en kregen wij een steeds 
gelijkwaardigere rol in de organisatie. Dit 
kwam omdat enkele Inner Wheel leden 
sterk voor deze rol gevochten hebben. 
Tegenwoordig dragen wij mede de goede 
doelen aan en hebben een gelijkwaardige 
stem bij de keuze welk goed doel de 
opbrengst krijgt.

Na 10 jaar Nieuwjaarsconcert was er behoefde 
aan een invulling voor de vrijdagavond. IW 
Epe heeft toen de talentenjacht  “You’ve Got 
Talent” bedacht. Ondertussen hebben wij net 
de 11e editie van deze succesvolle Talenten-
jacht achter de rug. Wij verbinden ons met dit 
evenement met de talenvolle muzikale jeugd 
uit Epe en omstreken. Dit evenement wordt  
ondersteund door Rotary Club Epe. Voor ons 
15e Nieuwjaarsconcert wilden wij iets bijzon-
ders doen. Zo kwam Rotary op het idee om een 
Matineevoorstelling voor de minder bedeel-
den, eenzamen en vluchtelingen te organise-
ren. Ook dit werd weer een groot succes. 

Omdat Inner Wheel nauw met Rotary samen-
werkt aan grote evenementen wilde IW Epe 
ook een geheel eigen evenement organiseren 
waar wij alleen konden bepalen waarheen de 
opbrengst gaat. Dus bedachten wij “Epe fietst 
voor Epe”, een fietstocht waarbij de opbrengst 
geheel aan de verenigingen wordt geschon-
ken. Na de eerste editie merkten wij dat dit wel 
heel groot kon worden en hebben wij Rotary 
gevraagd om ons te ondersteunen. Ook dit 
bleek weer super goed te werken. 

Onze samenwerking functioneert goed, wij ha-
len elk jaar veel geld op en zorgen ervoor dat 
onze beide serviceclubs bekendheid krijgen in 
de regio. 

“Samen bereik je meer”

    DOOR IW EPE

Samenwerken geeft meer 
power & meer bereik!
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  DOOR INGE TOFIELD, IW TILBURG-TRIBORGH

Stichting Boek Winst 

Stel, je doet graag mee aan sportieve 
evenementen en wil daarbij graag goede 
doelen steunen. Als je dat eenmalig doet, 
willen je familie en je vrienden je vast 
graag financieel steunen. Als je dit veel 
vaker doet, wordt het toch wel lastig om 
steeds weer het benodigde sponsorbedrag 
bij elkaar te krijgen. Tegen dat probleem 
liepen Inge Tofield, lid van IW Tilburg-
Triborgh en haar man Frank aan. Ze 
vonden hiervoor een goede oplossing. 
Inmiddels is het een nogal uit de hand 
gelopen hobby geworden. Ze brengen geld 
bijeen met de verkoop van gelezen boeken 
en kunnen hiermee jaarlijks tussen de 
€ 16.000,- en € 19.000,- aan goede doelen 
doneren. 
In 2013 werd stichting Boek winst 
opgericht. De werkwijze van de stichting 
is simpel. In plaats van geld voor een goed 
doel kunnen mensen hun gelezen boeken 
aan Inge en Frank doneren. Zij sorteren de 
boeken en verkopen de goede exemplaren 
in drie ziekenhuizen in Tilburg en 
Waalwijk. Daarnaast staan ze twee keer 
per jaar op boekenmarkten in Dordrecht 
en Tilburg. 

Inmiddels komen er per jaar meer dan 50.000 
boeken binnen die na een selectie hun weg 
vinden naar de verkooppunten. Omdat er een 
eenheidsprijs wordt gevraagd voor de boeken, 
hoeft er geen mankracht te worden ingezet 
voor de verkoop. Bezoekers van de ziekenhui-
zen waar de boeken te koop staan, betalen 
door hun donatie in het kluisje op de boeken-
toren te doen. Natuurlijk moeten de boekento-
rens worden aangevuld want de verkoop loopt 
hard. Daarom wordt er iedere week twee keer 
een rondje gereden langs de Tilburgse zieken-
huizen om de boekenkasten opnieuw te vullen 
en het geld op te halen.  Naast de boekentoren 
staat een kist waar mensen hun gelezen boe-
ken in kwijt kunnen. Natuurlijk moeten deze 

kisten regelmatig geleegd worden.
Frank en Inge stellen dat hun werkwijze alleen 
maar winnaars kent. Naast de opbrengst van 
de verkoop voor de goede doelen, draagt hun 
stichting bij aan hergebruik van boeken. De 
boeken donateurs ruimen hun boekenkasten 
en zolders eens lekker op en kunnen hun boe-
ken met een goed gevoel doorgeven in plaats 
van ze weg te gooien.
In de ziekenhuizen is men reuze blij met de 
boekentorens. Ze geven een huiselijke sfeer en 
zowel patiënten, bezoekers als de personeels-
leden komen er graag om even te neuzen en 
boeken mee te nemen. 

Inge en Frank hebben de afgelopen jaren veel 
geld kunnen doneren aan goede doelen die 
zich binden aan sportieve evenementen. Ze 
doneren voornamelijk aan doelen die zich 
richten op basisgezondheidszorg en basisedu-
catie. Hun favoriete goede doel is AMREF een 
heel grote gezondheidsorganisatie in Oostelijk 
Afrika. Voor AMREF wordt jaarlijks de Africa 

Classic gefietst; een mountainbike tocht door 
een van de landen waar AMREF werkt. Om 
deel te mogen nemen moeten de deelnemers 
veel sponsorgeld bijeenbrengen. Een van de 
doelstellingen van AMREF is het uit de wereld 
krijgen van de meisjes besnijdenis.  Inge en 
Frank bezochten al diverse malen projecten 
van AMREF in Kenia, Tanzania en Uganda. Ze 
zagen daar de voortgang en de verbetering van 
de leefomstandigheden van de mensen. 
Natuurlijk steunt stichting Boek winst ook de 
goede doelen waarvoor IW Tilburg-Triborgh 
zich in zet. Op de jaarlijkse Ladies night heeft 
Inge boeken verkocht en dit jaar worden boe-
ken ingezameld voor de verkoop en doneert 
Boek winst de opbrengst. 
Zo is een simpel idee uitgegroeid tot een bijna 
professioneel bedrijf om goede doelen te steu-
nen. Want, zeg nou zelf, iets doen voor jezelf 
is fijn maar je inzetten voor een ander is nog 
veel fijner!! En wil je meer weten over stichting 
Boek winst, neem dan contact op met Inge 
Tofield, IW Tilburg- Triborgh! 
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Meestal steunt IW Nijmegen alleen plaatselijke  
’goede doelen’. De kleinschaligheid daarvan 
spreekt iedereen vaak meer aan dan iets 
abstracters in een ver land. 
Maar nu hebben we toch een donatie gedaan 
aan Artsen zonder Grenzen.
Dat komt omdat ons jongste lid, Anna Simon, 
45jaar, drie maanden voor hen is gaan werken 
in Congo, om de ebola epidemie te helpen 
bestrijden. Tijdens haar verblijf in Goma hield 
ze een blog bij, waarin ze elke dag (!) verslag 
deed van haar belevenissen, zodat wij alle-
maal mee konden leven.
We hadden Anna een aantal vingerpoppetjes 

meegegeven, dat past makkelijk in de koffer 
en die konden dan aan kinderen worden 
uitgedeeld. Die zijn goed van pas gekomen, 
op cruciale momenten om de kleintjes af te 
leiden en gerust te stellen. Zo’n dokter in qua-
rantaine uitrusting, met bril, masker en pak, 
ziet er doodeng uit voor zo’n hummel.
In haar blog kwamen ontroerende verhalen 
langs. Het is fantastisch dat er in deze drie 
maanden geen ebola is vastgesteld bij de 
patiënten. Het waren andere problemen, 
die hen ziek maakten, zoals malaria, miskra-
men of mazelen. Gelukkig is Artsen zonder 
Grenzen, voor wat betreft dat laatste, daar op 

ingesprongen door ook de medische kosten 
van een speciale mazelenopvang in het lokale 
ziekenhuis op zich te nemen. 
Als je dan leest, dat de lokale medewerkers 
van de ebolakliniek, die dagelijks zeer nauw-
gezet en toegewijd aan het zwoegen zijn, soms 
in de brandende zon, al anderhalf jaar geen 
salaris hebben ontvangen van de staat (maar 
gelukkig wel van Artsen zonder Grenzen), dan 
zijn we helemaal blij, dat we nu toch voor dit 
Goede Doel gekozen hebben. 

  DOOR CARLA VAN AMERONGEN, IW NIJMEGEN

De keuze voor iets anders

  DOOR ANNEKE NIJSTEN EN AFRA KLAP, IW ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Goede Doelen, a way of life…
Pierrette, Margriet en Emmy, drie Inner 
Wheelleden, elk op hun eigen manier zeer 
begaan met de kansarmen en minder 
bedeelden op deze wereld. Een verslag van 
een gezellige koffie ochtend.

Margriet komt uit Oostburg en is via de Pro-
testantse Gemeente in Oostburg betrokken bij 
diverse projecten, waaronder het ondersteunen 
van een medische post in Tanzania, in een 
dorpje aan de voet van de Kilimanjaro. Ze is er 
net geweest (met een koffer vol kleren) om met 
eigen ogen te zien hoe de kliniek functioneert. 
Er worden spreekuren gehouden met een 
verpleegkundige, er is een kleine apotheek en 
soms komt er een regionale arts spreekuur hou-
den. Ook de bouw van een verbrandingsoven 
is intussen gerealiseerd. Om het te verbreden 
zijn er plannen om een stichting op te zetten, 
o.a. voor fondsenwerving, maar De kerkleden 
zetten nu een stichting op om geld op te halen 
om er een school te bouwen. Het is heel be-
langrijk alles lokaal aan te besteden. Het voelt 
goed om van dichtbij te zien hoe de diverse 
projecten succesvol zijn: het werkt gewoon.                                                                                                                                          
Ook via de kerk worden er vluchtelingen bege-
leid,  Margriet heeft dat jarenlang gedaan.  
                       
Pierrette zet zich samen met haar echtgenoot 
al vele jaren in voor projecten in Roemenië, o.a. 
voor de Stichting Corina, die weeskinderen al-
daar van onderdak, kleding en medicijnen heeft 
voorzien. De Stichting is intussen opgeheven, 
het was een succesvol project. Er zijn daarnaast 
vele transporten georganiseerd door diverse IW 
leden vanuit Zeeuws Vlaanderen 

met kleding, medicijnen, 
medische apparatuur en 
melkproducten voor ba-
by’s en hun jonge moe-
ders voor een ziekenhuis 
in Oradea. Na een aantal 
jaar werden ze door 
de kinderarts aldaar 
geattendeerd op het 
project Caminul Felix. 
Pleegouders krijgen per 
ouderpaar 14 weeskin-
deren onder hun hoede inclusief een huis en er 
bestaat de mogelijkheid kinderen te ‘adopteren’ 
uit zo’n groep. Dit hebben ze gedaan samen 
met Saar, ook IW lid van onze club. Het project 
loopt fantastisch, heel veel kleine kinderen 
krijgen hierdoor volop aandacht en liefde en 
kansen voor de toekomst,  www.caminulfelix.ro                                                                                                                                    
Verder begeleidt ze via de kerk al zo’n 30 jaar 
lang vluchtelingen uit Congo die in Terneuzen 
terecht zijn gekomen. Ze heeft met hen al het 
nodige meegemaakt en komt met mooie anek-
dotes, vertelt over de succesvolle en over de 
helaas minder geslaagde integraties. De meisjes 
blijken zich vaak  sneller aan te passen en gaan 
studeren; de jongens zijn apathisch en doen 
niet veel, blijven ook meer in het eigen kringetje 
hangen. Ze zijn gewend om als een prinsje te 
worden behandeld door hun moeder en zusjes; 
hoeven in feite niets te doen. 
                                                                                     
Emmy haakt hier op in, zij ziet het als een taak 
voor  vrouwenorganisaties als Inner Wheel om 
hier op lokaal niveau iets aan te doen. Zorg dat 
meisjes goed onderwijs krijgen en zich verder 

kunnen ontwikkelen i.p.v. thuis meehelpen, 
vroeg trouwen en (veel) kinderen krijgen. Dàt 
doorbreken is een van de speerpunten van de 
International Council of Women (ICW) waarvan 
Emmy al vele jaren vertegenwoordiger is bij de 
Verenigde Naties (UNHABITAT) in Nairobi en 
Génève (www.icw-cif.com) .  
De zogenaamde ‘grass roots’ input op lokaal 
niveau zijn heel belangrijk. Ter plaatse met 
vrouwen in gesprek gaan over scholing, 
gezinsplanning, vrouwenrechten zoals het 
recht op werk, erfrecht etc. Emmy is voor ICW 
wereldwijd pleitbezorger op het gebied van 
wonen en de woonomgeving. Zaken als goede 
huisvesting, sanitair, veiligheid op straat zijn 
voor ons normaal maar voor veel vrouwen en 
hun familie absoluut niet vanzelfsprekend maar 
wel hoogst noodzakelijk (www.huairou.org)                                                                                                                                    
Belangrijkste boodschap lijkt toch wel dat de 
kracht van vrouwen wereldwijd ingezet kan 
èn moet worden om tot een betere wereld te 
komen en dat kan alleen als we bijdragen om 
van onderaf lokaal veranderingen te bewerk-
stelligen.
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De brandweer is niet weg te denken uit 
onze maatschappij, samen met de politie 
en ambulance vormen zij de driehoek voor 
de noodhulpverlening.  
Maar de jeugdbrandweer kennen de 
meesten bijna niet, toch zijn er in 
Nederland 150 jeugdbrandweercorpsen 
actief, zo ook in Vlissingen. In deze korpsen 
wordt jongens en meisjes een aantal 
aspecten van de brandweer bijgebracht, 
daarbij is één van de doelstellingen dat 
kinderen door kunnen stromen naar de 
vrijwillige- of beroepsbrandweer.
De jeugdbrandweer wordt gezien als 
een kweekvijver voor de ‘volwassenen’ 
brandweer.
Leden in de leeftijd tussen de 12 en de 15 
jaar zijn junioren. Hier begint de (jeugd)
brandweer carrière. Bij de junioren worden 
de basisvaardigheden van de brandweer 

opgedaan, ook het werken in teamverband 
is heel belangrijk, zonder team geen 
resultaat!
Vanaf het jaar dat een jeugdlid 15 is kan 
hij of zij meedoen met de aspiranten, 
waar de basisvaardigheden verder 
worden ontwikkeld. Na het jaar dat het 
jeugdlid 18 is geworden mag hij of zij niet 
meer meedoen met de jeugdbrandweer. 
Zij kunnen dan wel met een pré 
solliciteren bij de vrijwilligers, beroeps of 
bedrijfsbrandweer.
  
In een interview met Lucas, een jongen van 12 
jaar en lid van de jeugdbrandweer Vlissingen,   
vertelt hij hoe het is om bij de jeugdbrandweer 
te zijn.
Hoe ben je bij de jeugdbrandweer gekomen?
Lucas: ik ben er gekomen omdat ik gevraagd 
werd, want er was een incompleet team en je 
werkt altijd samen in een team. Je mag bij de 
jeugdbrandweer in het jaar dat je 11 wordt en 
dat werd ik: ik vind het heel erg leuk.

Moet je veel leren?
Lucas: In het begin moet je elke week één 
hoofdstuk uit het theorie boek leren over 
onderwerpen als b.v. repressief optreden dat 
is het redden van mens en dier, dit doe je het 
eerste halfjaar en daarna is het vooral praktijk, 
dus veel oefenen. Eerst rondom de brandweer-
post en later verder weg.

Hoe vaak ga je naar de brandweer en wat 
doen jullie dan?
Lucas: Ik ga één keer in de week naar de 
brandweer, bij mij in Vlissingen is dat altijd de 

vrijdagavond, op de brandweerpost Olympia-
weg en we beginnen om 19.00 uur. Maar we 
komen meestal al om 18.30 uur en gaan dan 
alvast slangen rollen, we gooien eerst de slan-
gen uit en rollen ze weer op, zodat ze netjes 
zijn voor de oefening. Om 19.00 uur verzame-
len we, de jeugdleden en de aspirantleden, de 
leiders vertellen dan wat we gaan doen. Als 

  DOOR MARRY CODÉE, IW WALCHEREN 

De Jeugdbrandweer Vlissingen
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je in je eerste halfjaar zit, ga je theorie doen, 
daarna ga je oefenen, b.v. verkenningstech-
nieken en dat betekent: waar is de brand en/of 
slachtoffers. Of we oefenen het aflegsysteem: 
leren met de slangen om te gaan, de slangen 
aan elkaar koppelen met een koppelstuk of 
aansluiten op water.
We oefenen regelmatig, bijvoorbeeld in een 
bedrijfspand of woning. We werken altijd in 
een team van 6 personen:  de bevelvoerder, 
hij/zij geeft commando’s; de nummer 1 en 2 , 
zij zijn de aanvalsploeg, die gaan als eerste op 
verkenning naar de brand en/of slachtoffers; 
de nummers 3 en 4, zij zijn de waterploeg, die 
zorgen dat er water komt vanaf de onder-
grondse brandkraan (zit in de straat) door 
het opzetstuk via de voerslangen naar het 
verdeelstuk en zij rollen  de slangen uit; de 
pompbediende hij/zij zorgt voor het water en 
plaatst het opzetstuk en geeft statussen (com-
mando’s )door aan de alarmcentrale zoals “ga 
ter plaatse” of “kleine brand” of “inpakken” 
als de brand geblust is. We moeten dus heel 
goed samenwerken en goed luisteren naar de 
commando’s.

Doen jullie wel eens mee aan wedstrijden?
Lucas: Ja, wij doen mee aan landelijke wed-
strijden en aan onderlinge wedstrijden met 
de Zeeuwse ploegen. Alle teams moeten dan 
dezelfde oefening doen. De oefening bestaat 
uit het naspelen van een echte brand, maar 
dan zonder echt vuur natuurlijk. De comman-
do’s worden dan heel luid doorgegeven zodat 
de jury (soms wat oudere brandweermannen) 
het goed kunnen horen. We moeten eerst 
alle zes in het gelid staan, de bevelvoerder 
controleert ons allemaal of de kleding goed zit 

en alles bedekt is, dan krijgt hij te horen wat de 
opdracht is en vertelt het ons. Daarna krijgen 
we het startsein en moeten we beginnen. De 
brand wordt verkend, de slangen uitgerold en 
de brand geblust en/of slachtoffers gered.

Hebben jullie wel eens een uitstapje?
Lucas: ja we gaan ieder jaar op kamp, altijd 
de eerste week van de zomerschoolvakantie. 
Elke keer naar een andere locatie in Nederland 
of buitenland. We kamperen dan in een mega 
tent, super gezellig.
Wat doen jullie zo al op kamp?
Lucas: Van alles, meestal allerlei activiteiten,  
zo leren we elkaar goed kennen en leer je goed 
samen te werken, wat heel belangrijk is als 
je een brand moet blussen. We moeten ook 
allemaal koken, ik neem dan recepten mee 
van thuis voor ideeën wat te eten. Er wordt 
ook altijd een keer gezwommen, we hebben 
heel veel lol. Buiten de brandweer zijn we 
ook vrienden, we appen met elkaar en komen 
elkaar tegen.

Ga je van de jeugd naar de aspiranten? 
Lucas: ja dat wil ik heel graag, maar of ik bij de 
vrijwillige brandweer ga, weet ik nog niet. 

IW Walcheren heeft de jeugdbrandweer Vlissin-
gen als lustrum doel gekozen en heeft hen een 
bedrag van € 1000,- kunnen overhandigen voor 
hun activiteiten.

TOP RESULTAAT: 

300.000,- euroT  
 
Met onze drie districten hebben wij afgelopen jaar een TOP resultaat gehaald.  Met elkaar hebben wij laten zien dat wij een serieus te 
nemen Serviceclub zijn. Maar liefst € 300.000,00 hebben wij met onze acties binnen gehaald voor al onze goede doelen waar wij ons zo 
hard voor hebben ingezet. Dat is een bedrag om trots op te zijn!! Daarnaast hebben wij tevens vele projecten Met “handen uit de mouwen” 
ondersteund. Inner Wheel is een serviceclub om trots op te zijn.

Ontvang je de nieuwsbrief? 
Wij krijgen berichten dat niet iedereen de nieuwsbrief ontvangt, die wij elke maand versturen. Omdat onze nieuwsbrief per bulkmail wordt 
verstuurd kan hij weleens in je Spam terecht komen. Check je Spam en geef aan dat het geen reclame is. Krijg jij de nieuwsbrief niet, laat het 
ons dan weten. 

tatjana@seawoldconsult.nl of 0651510728
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Op 8 januari 2020 stapte de bijna voltallige IW 
Voorburg op de culinaire Haagse Hoftrammm, 
om hun 60-jarig bestaan te vieren. Tijdens een 
tramrit door Den Haag werd genoten van de 
kookkunsten van Pierre Wind en zijn team. 
Een bijzonder geslaagde en gezellige avond, 
die hopelijk een mooi begin is voor de verdere 
toekomst.
Ter gelegenheid van dit jubileum was An 
Bergen, vanwege  haar jarenlange grote 
verdiensten voor de club, op een eerdere 
bijeenkomst al tot erelid benoemd. 
De lustrumcommissie liet in de tram van zich 
horen en deelde na afloop een toepasselijk 
presentje uit.

In het land der blonde duinen, niet zo heel ver 
van de zee, leefde eens een damesclubje en ze 
gaan al heel lang mee.
In ‘t begin met hoed en tasje en een kleedje, 

oh zo net, draagt men nu een spijkerjasje; op 
leeftijd wordt niet meer gelet.

2e donderdag , je kon ‘t dromen, met een 
spreker bij de thee, de spreker mocht wel 
blijven komen, maar thee werd wijn en een 
diner.

En een jaar zo’n clubje leiden, was een éér in 
het begin, maar nu zijn er weinig meiden, met 
een beetje zin daar in.

60 jaren lief en leed, waarin we zélfs nog 
spaarden, zodat de tram vanavond reed, dat is 
van grote waarde.

Gaat er toch wat toekomst gloren, dan hopen 
we dat het beklijft, zodat we weer besturen 
scoren; we leggen ‘t vast: wie schrijft, die blijft. 

  DOOR DE LUSTRUMCOMMISSIE , IW VOORBURG

60-jarig IW Voorburg laat zich 
verwennen in de Hoftrammm

Op woensdag 30 oktober ontving mevrouw 
Van Norel namens Villa Expertcare 
een cheque ter waarde van € 1.550,00 
uit handen van mevrouw Nijland, past 
president van IW Zwolle.

Project
Ieder jaar kiest IW Zwolle een fundraising-pro-
ject, waarvoor de leden een jaar lang samen 
zoveel mogelijk geld inzamelen. Afgelopen 
jaar was dat Villa ExpertCare in Wezep, een 
kleinschalige voorziening voor de (tijdelijke) 
opvang van kinderen tussen 0 en 18 jaar met 
een ernstige en/of chronische ziekte. Het 
verblijf en de verzorging in Villa ExpertCare 
worden vergoed door de ziektekostenverzeke-

ring, maar de inrichting, uitstapjes, vakanties 
etc. moeten worden betaald uit donaties.
Met elkaar hebben de IW leden dan ook en-
thousiast allerlei acties georganiseerd om geld 
voor dit goede doel te genereren. De donatie 
van IW Zwolle is speciaal bestemd voor crea-
tieve activiteiten.

Villa ExpertCare (vroeger Mappa Mondo) in 
Wezep 
Midden in de bossen in Wezep ligt Villa Ex-
pertCare Wezep. Er wordt geprobeerd zoveel 
mogelijk een thuissituatie te creëren.
Veel zorg en behandelingen waarvoor kinde-
ren in het ziekenhuis moeten verblijven, kan 
worden geboden door Villa ExpertCare. Er is 
nauw contact met de behandelend artsen en 
de gespecialiseerde verpleegkundigen bieden 
dezelfde verpleegkundige zorg als in het zie-
kenhuis. Bij Villa ExpertCare kunnen ernstig of 
chronisch zieke kinderen komen logeren, een 
dag(deel) verblijven of tijdelijk komen wonen. 
Het huis is ruim opgezet.
De twee ruime woonkamers worden door een 
lichte gang met elkaar verbonden. Een aantal 
slaapkamers op de begane grond kijkt uit over 

de prachtige tuin, waar de kinderen heerlijk 
kunnen spelen, net als in de speeltuin. De 
woonkamers, slaapkamers en snoezel ruimte 
zijn rustig, huiselijk en kindvriendelijk inge-
richt. Hierdoor is Villa ExpertCare Wezep een 
huis en medisch kinderdagverblijf (MKD), waar 
kinderen en ouders thuis kunnen zijn. Villa 
ExpertCare Wezep maakt echt deel uit van het 
sociale leven in Wezep. Veel vrijwilligers uit de 
buurt zetten zich in om de omgeving van Villa 
ExpertCare Wezep netjes bij te houden.

  DOOR IW ZWOLLE

IW ZWOLLE IN ACTIE  
VOOR VILLA EXPERTCARE
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Door leden en bestuur van IW Doorn D58

Op 10 augustus overleed ons trouwe lid Renate Zamel op de leeftijd 

van bijna 80 jaar. Ze was lid van Inner Wheel sinds 1981. Ondanks dat ze 

vele jaren aan MS leed, leefde ze actief mee met het wel en wee van de 

club Doorn. Zo hield ze jarenlang onze bridgeclub in leven. Ook buiten 

Inner Wheel liet zij haar enthousiasme en enorme doorzettingsver-

mogen zien; iedere schooldag zorgde ze ’s morgens tussen zes en half 

negen voor haar kleinkinderen. En of ze zich fit voelde of niet, ze zette 

door. We zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Doorn D58

Op de 13 december 2019 is Ank Schamhardt-Gooszen overleden. Zij 

was 73 jaar. In september hoorde zij dat ze ernstig ziek was en herstel 

medisch gezien niet mogelijk was.

Ank zou secretaresse worden in het bestuur van onze club en had zich 

enthousiast voorbereid. Zij had al een nieuwe computer gekocht want, 

zo zei ze, je moet als secretaresse een goede computer hebben waar je 

echt van op aan kunt. Maar het mocht helaas niet zo zijn. Ank was een 

betrokken lid, intelligent en bescheiden. Wij zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Enschede D56

Op 21 augustus 2019 is ons dierbare lid Mieke Bosman overleden, bijna 

80 jaar oud. Ze was een trouw lid vanaf 1979 en ze heeft zich onder 

meer ingezet als secretaris en als president van het jaar 2008-2009. 

Mieke was heel sportief. Met haar echtgenoot Dick, hoogleraar aan de 

UT maar helaas in 2000 overleden, en de 5 kinderen werd getennist. 

Ze heeft zelf nog tot bijna op het laatst gespeeld. Mieke leed al lange 

tijd aan kanker maar als je dat niet wist dan merkte je er niks van. Ze 

was altijd optimistisch en vrolijk en bij vrijwel alle activiteiten van 

de club aanwezig. Ook het lustrumuitje in april naar den Haag en de 

bestuurswissel in juni heeft ze nog mee mogen maken. We zullen haar 

sprankelende, kleurrijke aanwezigheid missen.

Door leden en bestuur van IW Barneveld D56

Deze zomer moesten we afscheid nemen van Catrie Welling-Bernardt, 

charterlid van onze vereniging sinds 1991. Een sportieve, actieve vrouw, 

betrokken met haar medemensen en ook in de club actief in de diverse 

commissies. In dat kader heeft Catrie onder andere een periode ge-

kookt in het Kinderhospice en kort geleden nog liep ze een modeshow 

van Terres des Hommes tijdens een door Inner Wheel georganiseerde 

High Tea, een dubbelfunctie - een show voor eigen publiek. In oktober 

verhuisde ze noodzakelijk naar een verzorgingshuis en lukte het niet 

meer om de Inner Wheel avonden bij te wonen. 

We stelden een rooster op en zo kwamen er regelmatig leden op 

bezoek. Een van de doelstellingen van Inner Wheel is namelijk vriend-

schap en die blijft.

De laatste periode was zwaar, nu mag ze rusten....ze heeft het verdiend.

Door de leden en bestuur van IW DE Kempen D60

Op 1 september overleed ons clublid Marina Retera- van Kasteren. 

Marina was een eigenzinnige vrouw die zich inzette voor haar mede-

mens, binnen en buiten de club. Haar motto was: Liefde vermenigvul-

digt zich als je het deelt. Wij zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Paramaribo D60

Op 29 september 2019 overleed tot ons groot verdriet geheel onver-

wacht onze vriendin Maryati Martin. Ze was pas  65 jaren jong.

Maryati was 13 jaar lid van onze club en is in die periode penningmees-

ter geweest. Ze was een lieve, levenslustige, positieve en behulpzame 

Inner Wheeler. 

Maryati hield enorm veel van dansen; naast Inner Wheel was ze lid van 

diverse dansgroepen. Als er gedanst moest worden, was Maryati van de 

partij. Ze kon ook heerlijk koken; we hebben regelmatig mogen genie-

ten van haar maiskoekjes en andere Indische heerlijkheden. 

We zullen haar missen.

Door leden en bestuur van IW Lelystad. D56

Op 14 oktober jl. overleed ons charterlid Lies van der Linden-Joustra 

op 76-jarige leeftijd. Lies was vanaf het begin van onze club een actief 

en enthousiast lid.

Ze was een boerendochter, onderwijzeres en later was zij de spil in 

het makelaarskantoor van haar man Wim. Zij had een open mind en 

welgemeende belangstelling voor iedereen.

Lies stond met beide benen op de grond en had een optimistisch ka-

rakter, eigenschappen die haar ook door moeilijke tijden heen hielpen. 

Van de familieboerderij in Vollenhove kwam veel fruit en eieren die 

Lies omtoverde tot allerlei heerlijke producten. De opbrengst was altijd 

voor het goede doel van onze Inner Wheel club.

Helaas werd Lies getroffen door borstkanker. Haar tomeloze optimisme 

heeft haar door de eerste perioden van deze ziekte heen geholpen. 

Toen zij voor de derde keer getroffen werd en er geen uitzicht meer was 

op herstel heeft Lies de strijd moeten opgeven.

We zullen haar zeer missen in ons midden.

Lies schreef altijd korte gedichten aan iedereen die het moeilijk had. 

Hierbij één die ons allen een hart onder de riem mag steken:

 “Levensoptimisme is als de zon

Boven een grauw landschap

Altijd zijn er lichtpuntjes

Lichtpuntjes

Die de dagen kleuren

Met de mooiste tinten

Ergens fluit altijd een vogel

Wonderbare fantasie

Die van elke dag

Een bijzondere maakt

Ik wens je van alles wat toe

Ik wens je sterkte”

In memoriam
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Door leden en bestuur van IW Leeuwarden D58

Het oudste, nog zelfstandig wonende clublid van IW Leeuwarden, 

onze Jet Kolff-Hepkema is op 26 oktober 2019 op 99-jarige leeftijd 

onverwacht overleden. Een groot verlies voor onze club. Jet een lieve, 

plezierige, spontane, actieve en sportieve vrouw, die we zullen missen 

tijdens onze clubbijeenkomsten. Met haar karakteristieke inbreng een 

zeer geliefd clublid. Nog op 10 oktober was zij aanwezig bij een huiska-

merbijeenkomst, waarvan zij met volle teugen heeft genoten. Ondanks 

haar bijna 100-jarige leeftijd stelde zij graag een scherpe vraag bij een 

actueel onderwerp. Jet was sinds juni 1958 een actief lid. In 1972-1973 

was zij president, de club telde tijdens haar jaar 58 leden. Zij bekleedde 

meerdere bestuursfuncties. Jet vond de levensberichten van de cluble-

den erg belangrijk, zij noemde dat het DNA van het clublid. 

Jet, moeder van vijf zonen was door haar warmte en interesse in de 

ander tot het laatst het middelpunt van het gezin Kolff.

Jet blijft in ons hart wonen en we zullen haar blijven citeren!

Door bestuur en leden van IW Groningen 0ost D58

Op dinsdag 14 januari bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Jannie 

Elzinga-Dubbelboer op 92 jarige leeftijd is overleden. 

Jannie was charterlid van Inner Wheel Groningen-Oost. In de 35 jaar 

van het bestaan van onze club is zij altijd een actief en meedenkend lid 

geweest. Ze werd gezien en gewaardeerd  om wie ze was: betrokken, 

trouw, geïnteresseerd, constructief.

De bijeenkomsten bleef ze tot op het laatst bezoeken. Zij vond er vriend-

schap, andere gesprekken, nieuwe informatie en gezelligheid. Zij gaf ons 

haar vriendschap en een warm contact. Woorden doen geen recht aan 

haar leven, ten volle geleefd, een leven waarin wij 35 jaar hebben mogen 

meelopen.

We gedenken haar met liefde en respect.

Door de leden en bestuur van IW Roermond D60

Lieve Liesbeth Horbach-Ruland (91) is niet meer. 

Inner Wheel Roermond zal zonder Liesbeth anders zijn. 

Even terug in de geschiedenis; In 1962 ging de Rotaryclub Roer-

mond van start. Lou Horbach, echtgenoot en secretaris van die 

club, ontving in 1963 van IW Nederland een brief zoals toen gebrui-

kelijk, om de mogelijkheid na te gaan of er bij de dames interesse 

bestond om te komen tot de oprichting van een Inner Wheel club. 

De brief belandde in de prullenbak, de heren vonden “het niet 

nodig”. Liesbeth kwam toevallig in het kantoor, zag en las de brief. 

Zij benaderde bevriende dames en deze deden navraag bij IW Ne-

derland. Het besluit werd genomen om IW Roermond op te richten.

Op 14-11-1963 werd het bestuur geformeerd, waarbij Liesbeth 

secretaris werd.

Op 18-06-1964 werd de club feestelijk gecharterd.

Anno 2019;

Liesbeth, een vriendelijke, optimistische, flamboyante vrouw gaf 

Inner Wheel cachet. Ze hield van lachen en kon vreugde doorgeven. 

Ze was heel modern en jong van hart voor haar leeftijd. Ze was 

enorm geïnteresseerd in vele zaken. Als iets niet naar haar zin was, 

liet zij dat ook merken. Bij IW Roermond is zij als 55-jarig charterlid 

in mei jl. nog gehuldigd. Zij heeft daarbij vele malen bestuursfunc-

ties in de club bekleed. 4 jaar geleden werd zij ziek maar krabbelde 

weer op.

In oktober jl. diende zich een longontsteking aan en hebben wij 

zaterdag 28 december 2019 van haar afscheid genomen.

IW Roermond, gaat de markante Liesbeth enorm missen en zal 

nooit meer hetzelfde zijn.
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Enkele artikelen uit onze IW Giftshop

Méér keuze is te vinden op onze website www.innerwheel.nl/giftshop
Makkelijk te bestellen & snel thuisbezorgd.
De winst van de giftshop is bestemd voor het landelijk IW project.

Betaling per bank
NL73 ABNA 0475 9749 48
t.n.v. L.M.Smit-Koopman inz. Inner Wheel Giftshop
BICcode bank: ABNANL2A
o.v.v. code artikelen of bonnummer

Laura Smit e-mail: laura.smit@telenet.be
Inge van Es  e-mail: vanes@kpnmail.nl tel. 0529-484706
Eleonora de Kort  e-mail: eleonora@overlangbroek.nl

www.innerwheel.nl/giftshop

De dames van de Giftshop hebben aan 
twee goede doelen geld overgemaakt.  

Team-UP  heeft een bedrag van  
€ 1500,00 en de CliniClowns  
hebben een bedrag € 500,00 

ontvangen. Fantastisch, zij kunnen daar  
veel mooie dingen mee doen.

Zien wij jou op de vriendschapsdag?



Senioren- en kinderdag | Onderhoud Speeltuin  | Busvervoer Mytylschool | Stichting Mijn-

zorg | Studiefonds Noord   | Stichting Hoop voor Kinderen | Stichting Hoop voor Kinderen | 

Mytylschool educatief project  | Project “Dansende poppen” Heilige familie Parochie O n -

dersteuning Studiebegeleiding HVK | Ondersteuning Zieke baby | NL Doet | Vluchtelingen-

werk Nederland | Leger des Heils | NL Doet bejaardenhuizen | Team Up | KiKa Row | Mytyl-

school Paramaribo | Kids for Kids | 3 RaceRunners voor AV Sprint | Stichting Huifbedrijven, 

Noord-Beveland | Sinterklaasmiddag voor kinderen voedselbank | Inzameling douche- en 

ander luxe artikelen voor voedselbank | Kinderboerderij Goffert | Stichting VIPE (pruiken voor 

vrouwen met kanker) | Stichting STOP Hersentumoren | Tjommie, 1 kind  1 kans | Scouting 

| Duo-fiets voor Zorgcentrum Het Anker | Stichting Kinderboerderij Voorschoten | Stichting 

Fietsmaatjes Voorschoten | Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft  | Team Up | 

Unicef | Kids Movie 2019 | Bejaardencentrum Sjalom - Buena Vista | Grandi na Kuido - Tera 

Cora | Kresh Dede Pikiña - Seru Fortuna | Easter Brunch | “The Extra Mile” – FMA | Fundas-

hon Musika Ta Trese Alegria | Girls Football Clinic | Kresh Dede Pikiña- keuken | Prof. Dr.I.C. 

van Houte school - senioren project | Stichting Dierenbescherming- Jo | Stichting Multiple 

Sclerose Curaçao | 30 Kerstpakketten aan cliënten van De Zuidzorg  30 Paaspakketten 

aan cliënten van De Zuidzorg | Stichting Bambale (Republiek Congo) | Schaapskudde de 

Vockestaert,  | Voedselbank | NL Doet | Muziekvereniging Constantia Etten-Leur | ’t Stoofje 

Oudenbosch | De Nederlandse  Hersenstichting | Childcare in Ambon  Kraamshelterbox | 

Voedselbank | Parkinson Vereniging | Team Up | Stichting Jarige Job | Connect by Music | 

Clijenborch | Muziekids voor het ETZ | Stichting Look Good Feel Better | Team Up/War Child 

| Stichting Ipse de Bruggen | Spinning Villa Joep | Zwemmarathon Make a Wish | Stichting 

Wensambulance | Nieuw busje voor Diligence | Jeugdfonds Sport & Cultuur | Hortus Over-

zee, Den Helder | Project Noorderbakens | Speelgoeduitleen ‘t Stokpaardje | Voedselbank 

| Humanitas | Woonvorm Het Skûtje | Oeganda Grannies tot Grannies | Stichting Samen 

Varen | Odensehuis Groningen | TeamUp | Sint Jozefkathedraal | Burne Turiani Tanzania

Hospice Leek | Stichting Ouderenvervoer | Kinderhotel Burcht Wedde | Gasthuis Antonie van 

Leeuwenhoek | Dwelling Places in Kampala Oeganda | Kraamkliniek | Faridpur | Autisme kafé 

voor jongeren | Driestroomhuis Kien | Pleeggezin | Stadswerf Leeuwarden | Project Dieren-

weide Lelystad | Verzorgingscentrum Blanckenbörg te Blijham | Stichting Vaarwens | Bag of 

Love | NKT | Barthimeus | Team-up | Geheugensteunpunt Welzijn MensenWerk Meppel | De 

Wieker Meule de Wijk | Leger des Heils | Synagoge Coevorden | Stichting Vechtgenoten | Voed-

selbank | Outreachend | Veluwse Wensambulance | Koken voor Daklozen | Koper poetsen 

Kasteel Rosendael | Huis Moviera | SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem | Oranje babies 

| Stichting Ambulance Wens Nederland | Lonneler Molen | TeamUp | Ekiko | Jeugdkunstkring 

Westerhaar | Sheltersuit | Blind Sports | Dierendal Waddinxveen | Stichting Loenense Bossen
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Met elkaar € 300.000,- voor onze goede doelen


