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Graag bied ik u deze nieuwe Nieuwsbrief aan. We 

kijken terug op een moeizaam, maar geslaagd 

eerste half jaar. Moeizaam vanwege de ongewisse 

situatie waarin wij met onze voornaamste op-

drachtgever – de stichting ‘Vraag & Aanbod In-

ternationaal’ – al sinds voorjaar 2013 verkeren. 

Gelukkig is een nieuw bestuur aangetreden, dat al 

het mogelijke wil doen om onze landelijke organi-

satie weer op de kaart te zetten, de werkplaats in 

Alphen te verzelfstandigen,  en de aangesloten 

werkplaatsen van nieuwe opdrachten te voorzien. 

Voor het zover is gaan we nog een moeizaam half 

jaar tegemoet, is onze verwachting. 

Toch kijken we terug op een geslaagd eerste half-

jaar 2014. Ons internationale programma ‘Tools4change’ krijgt steeds 

meer body en gezicht. Dat blijkt wel uit het overzicht van gerealiseerde 

projecten.  Die hadden voor een deel betrekking op arme streken in Oost 

Europa en op onze activiteiten in Suriname en in Afrika. 

Dankzij de inspanningen en contacten van Harry Raemaekers, onze 

fondswerver, hebben we diverse aanvragers in Estland, Letland en Wit-

Rusland van technische goederen voorzien. Een voorbeeld zijn de projec-

ten in Häädemeeste, Estland. 

In Suriname zijn we vooral actief met fietsen, rolstoelen en andere para-

medische hulpgoederen, en met de nodige kennisoverdracht. 

We zijn trots en blij dat wij met 85% subsidie van Buitenlandse Zaken 

vanaf komende Oktober een tweejarig project gaan uitvoeren, dat ten 

goede komt aan drie fiets- en rolstoelwerkplaatsen in Paramaribo en Nic-

kerie. Daarover meer in het artikel ‘Fietsen voor Suriname’. 

De fiets neemt een bijzondere plaats in binnen ons assortiment en onze 

‘groene filosofie’. In dit verband heb ik twee keer een lezing mogen hou-

den op het World Green Design Forum (www.wgdo.net), eerst in Brussel 

(oktober 2013) en onlangs in Yangzhou, China. Daar heb ik ook de Eco-

wijk EVA-Lanxmeer kunnen aanprijzen als onderdeel van Culemborg als 

‘green city’. Dit aanprijzen is door de organisatie overgenomen met als 

resultaat een ‘Golden Award’, overhandigd aan Culemborg, in het bijzon-

der aan Marleen Kaptein voor de hele buurt EVA-Lanxmeer. 

In de Nieuwsbrief kunt u verder lezen over de ervaringen van Joost  

Rensen, coördinator sinds een klein jaar. We zijn blij dat wij zijn contract 

kunnen verlengen. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die in dit eerste half jaar van 2014 de 

activiteiten van Betuwe Wereldwijd mede mogelijk hebben gemaakt: de 

medewerkers en vrijwilligers, de fondsen en diaconieën, de samenwer-

kingspartners en de donateurs.                                                                     

Een mooie zomer voor u allen. 

Willem de Boer, 

Voorzitter 
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4101 BP Culemborg 
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Nieuwsbrief  

juli 2014 Al weer zo’n 10 maanden werk ik nu als Coördinator bij Betuwe Wereld-

wijd. 

In de Nieuwsbrief van december 2013 stelde ik mij voor en vertelde dat ik 

me op de eerste plaats zou willen richten op het versterken van de  

dagelijkse organisatie. 

Ik heb in de afgelopen maanden gemerkt dat onze organisatie op dat punt 

nog erg kwetsbaar is.       

Het uitblijven van opdrachten via Vraag en Aanbod Internationaal (waarbij 

wij ons alleen hoefden te bekommeren om de uitvoering omdat beoorde-

ling van de aanvraag, financiën,  communicatie, ja zelfs het transport voor-

af goed geregeld waren) dwingt ons nu zelf als het ware  ’het wiel uit te 

vinden’.  Vragen als “is de aanvraag die wij ontvingen betrouwbaar”, 

“welke beoordelingscriteria hanteren wij”,  “waar vinden wij fondsen om de 

opdracht te kunnen uitvoeren”, “waar vinden wij hulpgoederen, die niet 

dagelijks ingezameld worden”, denk bijvoorbeeld aan ziekenhuisbedden en 

tenslotte “wie gaat het transport doen (over land of over zee)”. Het is alle-

maal dagelijkse kost geworden. 

Maar dat alles vraagt meer en nieuwe kennis en kunde, die wij helaas op 

dit moment nog te weinig in huis hebben. Hoewel we financieel het hoofd 

boven water kunnen houden, hebben we zeker niet de mogelijkheid de ge-

vraagde expertise ‘in te kopen’. Onze Stichting steunt al 27 jaar op betrok-

ken vrijwilligers, die ons gemaakt hebben tot wat we nu zijn (een regionale 

club met een goede naam op het terrein van internationale samenwerking 

en ook arbeidsparticipatie). Dat houden we vast.  

En dus zijn wij dringend op zoek naar deskundige vrijwilligers. Jong of oud, 

maar steeds betrokken en met specifieke kennis. Bijvoorbeeld op het ter-

rein van PR en Communicatie (hoe onderhoud je de beste contacten met 

onze vrienden en relaties, maar ook met de zakelijke contacten; wie her-

schrijft onze brochures enz. enz.).  Wie heeft verstand van het beoordelen 

van aanvragen  (of zou zich hier in willen verdiepen). Wie wil  voor ons 

zoeken (bijvoorbeeld op Marktplaats) naar hulpgoederen die wij nodig heb-

ben, maar niet regelmatig ingezameld worden (denk aan verf en hout voor 

de kisten, onderdelen voor fietsen).  En tenslotte, maar van heel groot be-

lang, zoeken wij ook een vrijwilliger die de kunst verstaat om samen met 

de medewerkers er voor te zorgen dat voldoende en juiste hulpgoederen 

worden nagekeken en opgeknapt, ingepakt en verzendklaar in containers 

worden geplaatst. Hierbij gaat het niet alleen om goederen, maar zeker 

ook om het stimuleren en motiveren van de ontwikkeling van medewer-

kers, waardoor hun kans op uitstroom naar een betaalde baan toeneemt. 

Voor al deze terreinen geldt op de eerste plaats “hart op de goede plek”, 

“betrokkenheid bij onze organisatie” en “het hebben van tijd”. 

 

Met de zomervakantie voor de deur en genoeg tijd om eens rustig na te 

denken, zou ik u deze vraag willen stellen : voelt u zich thuis op een van 

de genoemde terreinen, heeft u tijd (over) zou u dan vrijwilliger willen 

worden/zijn bij Betuwe Wereldwijd ?  

Of kent u iemand in uw omgeving die aan dit profiel voldoet en Betuwe 

Wereldwijd een warm hart toedraagt. Tip hem/haar dan.  

Hoewel wij sluiten van 1 tot en met 22 augustus, blijven wij per mail  

bereikbaar.  Een bericht aan  info@betuwewereldwijd.nl  volstaat. Na de  

zomervakantie gaan we met elkaar in gesprek. 

We kijken uit naar uw reacties. 

 

Joost Rensen  

 

Coördinator  

 Bent_u_degene_die_wij_zoeken… 
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Nieuwsbrief  

juli 2014 Het door Betuwe Wereldwijd bij de UTSN ingediende project ‘Tools4change 

Suriname’ is goedgekeurd en kan vanaf 1 Oktober voor twee jaar worden 

uitgevoerd. Er is een bedrag van € 147.500,- subsidie mee gemoeid. 

UTSN staat voor  ‘Uitvoering Twinning Facility Suriname Nederland’. Het is 

voor de tweede keer dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken organisa-

ties in Suriname en Nederland in staat stelt om kennis en kunde met el-

kaar te delen ten bate van de ontwikkeling van Suriname.  

Tijdens de eerste Twinning Facility (2009-2013) nam Betuwe Wereldwijd 

op bescheiden wijze deel aan het project ‘Tools for Community De-

velopment’, dat werd uitgevoerd door Code-X,  samen met het bisdom Pa-

ramaribo. Dit project 

voorzag in kennisover-

dracht en overdracht van 

lesmateriaal en instru-

menten voor het muziek-

onderwijs en resulteerde 

in de Kathedrale Koor-

school in Paramaribo, en 

in het verlengde daarvan 

volgde de totstandkoming 

van het Conservatorium 

van Suriname. 

Betuwe Wereldwijd lever-

de (en nog steeds) mu-

ziekinstrumenten en les-

materiaal. 

Deze keer ligt de focus op 

het technisch onderwijs, 

meer in het bijzonder op 

rolstoel- en fietstechniek. 

Betuwe Wereldwijd draagt 

zorg voor kennisover-

dracht aan 3 (leer-)

werkplaatsen voor rolstoel 

en fietstechniek. De sa-

menwerking met deze 

werkplaatsen - van de 

Stichting Unu Pikin, de 

Mr. Huberstichting en de WiN-groep (in Nickerie)-  is in 2013 gestart. In-

middels zijn al honderden fietsen en tientallen rolstoelen naar Suriname 

verscheept. Onze oud-medewerker, Ronny Schal,  is eind 2013 geremi-

greerd en sindsdien aan het werk als leermeester en fietsenmaker bij de 

Stichting Unu Pikin. 

Verschillende acties hebben de ondersteuning van Unu Pikin en het werk 

van Ronny Schal mogelijk gemaakt, met dank aan o.a. de Wereldwinkel 

Culemborg en de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking 

(SCOS).  Al die activiteiten zullen worden geïntegreerd in het project 

“Tools4change Suriname”.  

Het nieuwe project richt zich in het bijzonder op de versterking en verzelf-

standiging van de Surinaamse werkplaatsen als leerwerkplaats voor licht 

gehandicapte en laaggeschoolde jongeren én op het tot stand brengen van 

een programma ‘fietstechniek’ in het technisch onderwijs. 

Suriname was ooit een prachtig ‘fietsland’ , maar de laatste 20 jaar is het 

aantal fietsen teruggedrongen ten gunste van een overvloed aan tweede-

hands Japanse auto’s.  In 2002 telde Suriname 62.000 geregistreerde 

auto’s en in 2012 was het aantal opgelopen tot ruim 120.000, voornamelijk 

in de dichtbewoonde gebieden van Paramaribo, waar bijna de helft van de 

 Fietsen_voor_Suriname 
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Surinaamse bevolking is gehuisvest. 

De laatste jaren zien we weer meer belangstelling voor fietsgebruik, in eer-

ste instantie vooral onder Nederlandse toeristen en stagiaires, die bij dui-

zenden per jaar het land bezoeken. De werkplaatsen verhuren hun fietsen 

aan deze stagiaires of voorzien in een terugkoopregeling met een onder-

houdscontract. Ook in politieke en commerciële zin is er meer aandacht 

voor de fiets met verwijzing naar de Surinaamse Fietsersbond 

(www.surinaamsefietsersbond.com) en het werk van ‘Fietsen in Suriname

(www.fietseninsuriname.nl)’ .  

Hoewel er steeds meer fietsen op de weg komen, is het verkeer nog verre 

van ingesteld op het gebruik van fiets en rolstoel.  Er is nog een wereld te 

winnen.  Dat geldt ook voor het fietsonderhoud en de invoering van de 

elektrische fiets, die voor een ware ‘verkeersrevolutie’  kan zorgen. 

Hoe meer fietsen in omloop en gebruik, hoe meer fietsenmakers er nodig 

zullen zijn, en dat vraagt weer om onderwijs en begeleiding. 

En daarmee zijn we aan het uiteindelijke doelstelling van het project, waar 

de Stichting Betuwe Wereldwijd leiding aan geeft.  

 Een_geslaagde_Open_Dag 

Zaterdag 12 april 2014 opende Stichting Betuwe Wereldwijd haar deuren.  

Middels gerichte publiciteit (onder meer raamposters, huis aan huis folders 

en een vooraankondiging in de Culemborgse Courant en De Zakengids) 

was iedereen uitgenodigd een kijkje in de keuken van onze Stichting te 

nemen. 

Er was, naast een uitgebreide boekenmarkt, een levendige handel in (2de 

hands) kleding, in snuisterijen en curiosa (vaak geschonken door particu-

lieren die de Stichting een warm hart toedragen of kleine bedrijfjes, geor-

ganiseerd rond Centrum Mondial, zoals Stichting Bondgenoten & partner 

en ook Kanika Fairtrade Groothandel). Ook aan activiteiten voor de kinde-

ren was gedacht. De catering werd verzorgd door Triponia, die voor heer-

lijke (buitenlandse) hapjes en gerechten had gezorgd.  

De opbrengst van de Open Dag was bestemd voor het project “Fietsen 

voor Suriname”. Een samenwerkingsverband tussen Betuwe Wereldwijd en 

de in Suriname actieve stichtingen Unu Pikin en WiN-groep. De komende 

twee jaar wil Betuwe Wereldwijd 200 gebruikte fietsen inzamelen en ver-

sturen, die in de werkplaatsen van beide stichtingen beheerd, verhuurd en 

ook verkocht zullen worden. De Wereldwinkel Culemborg, prominent aan-

wezig op de Open Dag, maakt het project “Fietsen voor Suriname” financi-

eel mede mogelijk. Dat dit voortreffelijke plan ‘later’ onderdeel ging uitma-

ken van de Twinning Facility UTSN (u leest daar elders in de Nieuwsbrief 

meer over) konden we half april nog niet bevroeden.  

Vanaf de opening om 11.00 uur tot de sluiting om 16.00 uur trok een 

stroom bezoekers door het pand. Wie de boeken, curiosa en kleding ge-

passeerd was, viel in handen van de medewerkers, die de rondleidingen 

verzorgden en graag en met enthousiasme over hun werk vertelden. Om 

14.00 uur overhandigde Jan van Doggenaar, voorzitter van de Stichting 

Wereldwinkel Culemborg, een cheque van € 1.500,--  aan Maarten Gras-

veld, lid van het bestuur van Betuwe Wereldwijd. In zijn dankwoord wees 

Maarten er op dat, dank zij deze gift van de Wereldwinkel, de realisering 

van het project “Fietsen voor Suriname” een stap dichterbij was gekomen. 

Toen om 16.15 uur de laatste gasten vertrokken waren en voorzichtig de 

balans kon worden opgemaakt, overheerste op alle fronten de tevreden-

heid: prima opkomst, veel over Betuwe Wereldwijd kunnen vertellen en 

ook nog goed zaken gedaan. Opbrengst € 1.050,--. 

http://www.surinaamsefietsersbond.com
http://www.fietseninsuriname.nl
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 Oost_Europa_meer_in_beeld 

foto : Jan van Doggenaar (rechts) overhandigt de cheque aan Maarten 

Grasveld 

Dank aan allen die de Open Dag tot een succes hebben gemaakt. Jan en 

Yvonne, Marianne en Desiré, Gerda en natuurlijk de medewerkers zelf. En 

laten we in één adem ook noemen de Hema die prijzen beschikbaar stelde 

en de basisscholen ’t Praathuis, Koningin Beatrixschool , en de Josefschool 

van wie we de verf kregen voor het beschilderen van de transportkisten. 

 

Traditioneel richt onze Stichting zich in belangrijke mate op Afrika. In de 

afgelopen 27 jaar, waarin we zeer nauw samenwerkten met Stichting 

Vraag en Aanbod Internationaal,  voerden wij projecten uit in, een paar 

voorbeelden, Kenia, Ghana, Zambia, Oeganda en niet te vergeten Tanza-

nia. Als u naar de totaallijst kijkt van verzonden goederen vanaf 1987 (zie 

bij Resultaten 2013), mag u er van uitgaan dat 95% van alle naaimachi-

nes, breimachines, gereedschapsets en fietsen  uiteindelijk naar Afrika is 

gegaan. De laatste jaren echter, zie je een kentering.  Niet alleen omdat 

de samenwerking met Vraag en Aanbod Internationaal stokt,  maar ook 

omdat wij beter beseffen, er nadrukkelijk op worden gewezen  dat overal 

op de wereld de nood soms hoog is en wij met onze hulpgoederen een bij-

drage kunnen leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden, 

waar dan ook. 

 En zo kan het gebeuren dat onze Stichting benaderd wordt hulpgoederen 

in te zamelen voor projecten in Bulgarije, Litouwen, Estland, Wit Rusland 

en ook Letland. Naaimachines, gereedschapsets, fietsen zijn ook voor deze 

projecten de meest gevraagde goederen.  Her en der aangevuld met bij-

voorbeeld ziekenhuisbedden, (elektrische) rolstoelen, waterpompen, ja 

zelfs kettingzagen.                                                                                                            

Soms dienen we voor de uitvoering van een project forse barrières te 

overwinnen. Bijvoorbeeld ons project in Wit Rusland waar we gevraagd 
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werden voor de “Nationale Vereniging van Invaliden”  in Minsk rolstoelen 

(waar onder 2 elektrische) en rollators te willen sturen. Wat op zichzelf 

een simpele opdracht lijkt, blijkt in de praktijk uiterst moeilijk, omdat  de 

overheid van Wit Rusland overwegend “tegen” is. Door het steeds weer 

wijzigen van invoerbepalingen is het heel lastig de juiste papieren te krij-

gen en zonder die papieren kom je simpelweg het land niet in. Bij onze 

voorbereidingen maken wij dankbaar gebruik van  de ervaringen van Chris 

Benning, die voor zijn Stichting Kinderhulp voor Tsjernobil Nijkerk deze 

horde al vele keren heeft genomen.                                                                                                                                    

Er bestaan vastomlijnde plannen de rolstoelen en rollators zelf naar Wit 

Rusland te brengen. Wanneer we de berg aan formaliteiten hebben over-

wonnen, alle benodigde papieren in ons bezit zijn, vertrekken 2 man sterk 

(w.o. de man met ervaring Chris Benning) naar Minsk. Een grote bestelbus 

met een dubbele cabine zou moeten kunnen volstaan.  In onze voorzichti-

ge planning schrijven we dan september 2014.                                                                                       

 

Al met al doen we veel ervaring op met een voor ons ‘nieuwe wereld’. 

Natuurlijk zal Oost Europa onze partners in Afrika niet verdringen. Natuur-

lijk blijven we projecten daar uitvoeren. Maar de verbreding van de vraag, 

de noodzaak ook in Oost Europa de helpende hand te bieden, kunnen en 

willen we niet ontkennen. Betuwe Wereldwijd is er altijd voor wie ons no-

dig heeft. 
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 Genoemd mogen/moeten worden... 

In de Nieuwsbrief van december 2013, maakten wij een figuurlijke buiging 

voor een aantal relaties, aan wie Betuwe Wereldwijd/Tools4change veel te 

danken heeft.  Bijvoorbeeld in de vorm van het financieren van onze bui-

tenlandprojecten (Stichting Bisschop Bekkers, Zusters van Barmhartig-

heid) of in de vorm van het financieren van noodzakelijke verbeteringen 

aan ons pand (SKAN-fonds, het RC Maagdenhuis,  Stichting Van den heer 

Hoogendijk Van Domselaar) of in de vorm van aangeboden hulpgoederen 

(los van alle individueel aangeboden computers en naaimachines); nee, ik 

bedoel dan  een grote partij fietsen (Gemeente Leerdam) of veel compu-

ters (Stichting Dynamiek). 

Het is nu medio 2014. Is er inmiddels veel veranderd ? Nee, niet echt.  Of 

het moet zijn dat weer anderen (fondsen en stichtingen) aan die lange 

reeks toegevoegd kunnen worden.  

We noemen (in de wetenschap nooit volledig te kunnen zijn, want ook een 

gift van € 25,-- zou het vermelden waard zijn) :  

Ons project voor het scholingsproject Oyugis Integrated Development  

Organisation (in Kenia) kon een succes worden dankzij de financiële steun 

van de Dr. Hofstee Stichting   

Ons project “Fietsen voor Suriname” kunnen we realiseren dankzij de  

financiële steun van Stichting Wereldwinkel Culemborg en Stichting 

Culemborg en ontwikkelingssamenwerking (SCOS) en dankzij de 

Gemeente Leerdam, die opnieuw opgehaalde fietsen beschikbaar stelde. 

Ons project in Wit Rusland (elektrische) rolstoelen en rollators wordt mo-

gelijk met de financiële steun van De Zusters van Barmhartigheid, die 

tevens bereid waren ons grote project in Häädemistee in Estland te steu-

nen.  En dat samen met Stichting Samen Verder uit Culemborg, Stich-

ting Kringloopcentrum Gorinchem, Seniorenvereniging Roggel, en 

last but not least Stichting Mundo Crastino Meliori. 13 juni jl. is een 

eerste deel van de opdracht opgehaald door een transporteur uit Estland 

en rechtstreeks naar Häädemistee gebracht.  Elders in de Nieuwsbrief 

leest u meer over dit project. 

Stichting Bladt Charity was onder meer intermediair voor de uitvoering 

(en financiering) van het project “Villa Boerebont”  (een gezinsvervangend 

tehuis voor achterstandsjongeren regio Breda). Voor welke stichting wij 

een fietswerkplaats inrichtten en een 4-tal uitgebreide gereedschapsets 

leverden. 

In dit rijtje mag het Coöperatief Stimuleringsfonds van de Rabobank 

West Betuwe niet ontbreken. Dank zij de steun van dit fonds konden wij 

de verouderde server en aangesloten computers vervangen.  En nu maar 

hopen dat er minder storingen zullen zijn… 

Tot slot, waterschap “Stichtse Rijnlanden”, gevestigd in Houten, bood 

ons 50 computers aan die wij graag ophaalden. De toenemende vraag 

naar computers - de schrijfmachine is inmiddels helemaal verdrongen - 

mag en kan weer op een positief antwoord rekenen.     
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Een van de aan onze Stichting verbonden vrijwilligers heeft stevige ban-

den met Oost Europa, met name Letland, Estland, Litouwen en ook Wit 

Rusland.  Hij komt er al jaren en met grote regelmaat en is er onder vrien-

den.  Zijn verbondenheid en betrokkenheid bij de arme (voornamelijk) 

plattelandsbevolking vertaalt zich vaker en vaker in concrete aanvragen 

om hulpgoederen te sturen dan wel te brengen. 

Graag nemen wij u mee op de lange weg “van idee tot uitvoering” van een 

van die projecten. 

Het verhaal begint wanneer Harry op zijn rondreis door o.m. Estland in 

januari 2014 vrienden bezoekt in Häädemeeste.  Weer ziet hij met eigen 

ogen hoe de mensen daar worstelen met armoede, soms de moed opge-

ven maar toch steeds weer de rug rechten. 

En Harry zou Harry niet zijn als hij die uitdaging niet zou oppakken.  

En zo wordt de vraag geboren…  

Häädemeeste is een groot dorp, helemaal in het zuiden van Estland, gele-

gen aan de Via Baltica van Riga naar Parnu en Talinn. De gemeente telt 

‘maar’ 2.377 inwoners, verdeeld over een centrum dorp en twintig ge-

huchten. Eén groot uitgestrekt plattelandsgebied met hier een daar een 

boerderij. Häädemeeste hoort bij de provincie Parnu en wordt begrensd 

door de Baltische zee en de grens met Letland. Het is vooral een eenzaam 

gebied met een arme bevolking, die ook al in de tijd van de Sovjet Unie 

‘vergeten’ werd. Toch zijn er veel natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld 

klei, turf, grind en zand en ook mineraalwater   Er was in Häädemeeste 

een groot bedrijf: Fibo Ex Clay, dat kleikorrels voor de bouw maakte. Maar 

vanwege de crisis ook in de bouw is de productie stil gelegd. 140 kostwin-

ners raakten hun baan kwijt. Ruim 62% van de bevolking is aangewezen 

op de bijstand. Zij moeten rondkomen van € 150,-- per maand en dat is 

een bijna onmogelijke opgave. 

De jeugd en de energieke gezinnen, die geen toekomst meer zien, trekken 

weg. De meesten naar Scandinavië, sommigen ook naar Nederland. In het 

dorp blijven de grote gezinnen achter, de werklozen, vaak aan de alcohol 

en de bejaarden die in een primitief bejaardenhuis terecht komen.  Maar 

er zijn er ook die zich niet bij de situatie neerleggen, de schouders er on-

 Project_Häädemeeste_in_Estland 
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 der zetten. 

Er is een nieuw gemeentebestuur gekozen, dat met de inwoners samen 

plannen voor de toekomst heeft gemaakt. Probleem is echter dat het de 

gemeenschap aan vrijwel alles ontbreekt. Zo maar een greep: goede 

(hoog/laag-)bedden voor het bejaardenhuis, rolstoelen en rollators, naai-

machines, computers, muziekinstrumenten, fietsen en velerlei soorten ge-

reedschappen (hand- en elektrisch) enzovoort, enzovoort.  De “dragers 

van het nieuwe elan” hebben hun plannen met Harry besproken. Namens  

Betuwe Wereldwijd/Tools4change zegde hij onze medewerking toe. Ja, als 

het even kan, doen we mee ! Thuisgekomen bracht Harry ‘het verlanglijs-

tje’ mee naar BWW. En legde de vraag voor wat kunnen we wel en niet 

leveren en zo ja, tegen welke prijs dan? Waar vinden we ziekenhuisbedden 

en andere hulpgoederen die zelden of nooit ingezameld worden. 

Omdat het uiteindelijke verlanglijstje zo uitgebreid was, besloten we het 

project in 2-en te knippen. Nu een eerste deel en (na de zomer) deel 

twee. Terwijl fondsen werden benaderd om de uitvoering van het project 

mogelijk te maken, kwam intern de organisatie in beweging. Computers, 

fietsen, naaimachines en ook gereedschappen werden alvast gereviseerd 

en ingepakt; klaar voor verzending.  Transporteur  Kleyn Trucks in Vuren 

werd opnieuw benaderd, Marktplaats werd afgestruind op zoek naar be-

taalbare ziekenhuisbedden, enz. enz. 

Alles leek van een leien dakje te gaan, totdat de transporteur moest afha-

ken. Zeker wel de bereidheid, maar geen enkele mogelijkheid (ingezakte 

2de hands markt).  Hoe vind je op korte termijn een betaalbare vervanger?  

Opstekers waren er ook.  De Zusters van Barmhartigheid in Maastricht, 

Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, de Seniorenvereniging Roggel, 

Stichting Samen Verder in Culemborg en Stichting Mundo Crastino Meliori 

verbonden zich aan het project. Toen we ook een transporteur hadden ge-

vonden (een transportbedrijf uit Estland, dat wekelijks op Nederland rijdt, 

neemt tegen een redelijke vergoeding de goederen mee) wisten we het 

zeker: het zou gaan lukken. Nu alleen nog alle losse eindjes in chronologi-

sche volgorde aan elkaar knopen.  Eerst er voor zorgen dat alles op tijd in 

huis is en op pallets klaar staat, dan een laadplatform zoeken in Culem-

borg (dank je wel firma Van Sterkenburg), zodat de vrachtwagen snel ge-

laden kan worden (want tijd is geld, zeker in die branche). 

Het is ons weer gelukt… 

Als u dit leest, is deel 1 van het project afgerond. Zijn alle goederen be-

houden in Estland aangekomen. Zijn wij een ervaring rijker en hebben de 

inwoners van Häädemeeste nieuwe bouwstenen voor hun toekomst.  

Dank aan allen die zich voor de realisering van dit project hebben ingezet. 

We lopen nu warm om deel twee uit te gaan voeren…   
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Van 10-13 juni vond in Yangzhou (China) het World Green Design Forum 

plaats. Er waren 700 deelnemers, waaronder een 60-tal buitenlandse gas-

ten uit 26 landen. Het Forum is een initiatief van de World Green Design 

Organisation( www.wgdo.net ). Deze organisatie bestaat sinds 2011 en 

wordt gedragen door politici en ondernemers in China en Europa. 

Doel ervan is het promoten van ‘Green Design’ als leidend beginsel in pro-

ductie, consumptie en levensstijl. Ondernemingen en personen kunnen lid 

worden van deze wereldwijde organisatie, die ook jaarlijks prijzen uitreikt 

aan initiatieven die een ‘groene economie en levensstijl’ bevorderen. Prij-

zen zijn in de afgelopen jaren toegekend aan Philips China, Siemens, de 

stad Freiburg, Apple en vele anderen. Het Forum is vooral bedoeld voor 

contact-making, kennisuitwisseling en mogelijke samenwerking in ‘green 

design’ op terreinen als (steden-)bouw, transport, kleding, communicatie 

en ook huishoudelijke toepassingen. 

In Oktober 2013 was ik als voorzitter van Betuwe Wereldwijd uitgenodigd 

om in Brussel, in het Europarlement,  op het Forum een lezing te houden 

over ‘recycling en internationale samenwerking’ en de activiteiten van on-

ze stichting. 

Als vervolg daarop werd ik uitgenodigd om in Yangzhou een lezing te hou-

den over ‘(re-)cycling: a green strategy for transportation’. Ook kreeg ik 

de gelegenheid een ‘groen project’ in Nederland voor te dragen voor een 

‘award’. Om dichtbij huis te blijven heb ik de wijk ‘Eva-Lanxmeer’ en haar 

initiatiefnemer, Marleen Kaptein, voorgedragen. Er waren 13 ‘golden’ en 

12  ‘silver awards’ te verdelen, waarvan 3 op het terrein van ‘bouwen’. 

Op 11 juni heb ik namens haar de golden award in ontvangst mogen ne-

men. 

Culemborg kan trots zijn op deze onderscheiding, en mag de komende tijd 

bezoek verwachten vanuit China, waar met enorme interesse gekeken 

wordt naar mogelijkheden om milieuverontreiniging te stoppen. Het motto 

van de huidige Chinese leiders is: blauwe lucht, groen gras en schoon wa-

ter. En er is alle reden in China, 

maar ook in de Europese steden 

om een ‘groen bewustzijn, le-

vensstijl en economie’ te bevor-

deren. In dit verband is EVA-

Lanxmeer een inspirerend voor-

beeld genoemd. 

 

Op de foto de drie hoofdrolspe-

lers verenigd. Willem de Boer, 

die in China de ‘golden award’ 

in ontvangst mocht nemen, 

Marleen Kaptein en wethouder 

Collin Stolwijk, aan wie zij op 

haar beurt de ‘golden award’ 

overhandigde. 

   Golden_Award_voor_EVA-Lanxmeer 

http://www.wgdo.net/awards_en/show.php?lang=en&id=1107
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 Resultaten_2013 

De Nieuwsbrief van juli is niet compleet zonder het overzicht van de resul-

taten over het voorgaande jaar. Hoe succesvol waren we in 2013 ?? Welke 

projecten voerden wij uit, in welke landen waren we actief, welke hulpgoe-

deren verstuurden wij en welke ontwikkelingen waren er in ons bestand 

van medewerkers ?? 

Laten we maar meteen de conclusie verraden :  2013 was een jaar van 

“mixed feelings”. Een jaar waarbij Betuwe Wereldwijd “onder aan de 

streep” een positieve score overhoudt. Maar ook een jaar waarin de op-

drachten via Vraag en Aanbod vrijwel geheel wegvielen. Onze werkplaats 

was nog zeer nauw betrokken bij de uitvoering van een grote opdracht 

voor Zuid Soedan, maar dat was het dan wel (een paar kleine projecten 

daar gelaten). 

Ook 2014 verloopt de samenwerking met Vraag & Aanbod Internationaal 

moeizaam en blijven de opdrachten uit.  

Waarom dan toch positief ?  Omdat we via ons programma Tools4change 

er steeds beter in slagen projecten zelf te initiëren en uit te voeren.  In 

deze Nieuwsbrief vindt u daar een paar voorbeelden van. Het is goed en 

vertrouwenwekkend dat we minder afhankelijk zijn (geworden) van de op-

drachtenstroom van Vraag & Aanbod Internationaal.  

In 2013 voerden wij 21 opdrachten uit. Groot en klein. Klein noemen wij 

een opdracht voor Bulgarije, waar 20 naaimachines meer dan welkom wa-

ren, of Zanzibar, die door onze tussenkomst 10 computers en een beamer 

ontvingen. Groot noemen we opdracht die wij uitvoerden voor de Stichting 

Rhiza in Zuid Afrika, waarheen 27 gereedschapsets gingen en een aantal 

computers. En wat te denken van de volle container hulpgoederen, die we 

verscheepten naar Suriname, vol met 110 fietsen, naaimachines en ook 

medische goederen, zoals ziekenhuisbedden, rollators, rolstoelen e.d.  In 

2013 stuurden wij onze hulpgoederen naar Suriname, Sri Lanka, Bulgarije, 

Litouwen, Zanzibar. Zuid Afrika, Zuid Soedan, Oeganda en Tanzania. 

Naaimachines, computers, fietsen, breimachines, gereedschapsets, rol-

stoelen, muziekinstrumenten en “diversen”, waaronder een wasmachine 

(voor Litouwen), dossierkasten (koorschool Suriname) en niet te vergeten 

de Bechstein-vleugel  vonden een nieuwe bestemming. 

We schreven in 2013 ook zwarte cijfers. Onder de streep hielden wij ruim 

€ 10.000 over. Dit bedrag voegden wij toe aan de algemene reserves. Dat 

was hard nodig in de eerste helft van 2014, waarin opnieuw  opdrachten 

voor Vraag & Aanbod Internationaal uitbleven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons overzicht : 2011 2012 2013 vanaf 1987 

breimachines 27 26 4 807 

computers 173 139 62 1927 

fietsen 62 34 116 4572 

naaimachines 354 412 297 15013 

gereedschapsets 184 106 116 6398 

rolstoelen 37 18 14 1916 



12 

 

Nieuwsbrief  

juli 2014 

 

 

 In het medewerkersbestand van onze Stichting vonden in 2013 enkele be-

langrijke verschuivingen plaats. Zo vertrok werkleider Marie en deed werk-

leider Huib een stapje terug. 

Joost nam in september de dagelijkse leiding van de organisatie op zich. 

36 medewerkers waren in 2013 samen verantwoordelijk voor het positieve 

resultaat. 

4 medewerkers leenden wij in via Lander (Werk en Participatie), 

6 medewerkers waren bij ons geplaatst via Zorginstelling ’s Heeren Loo, 

11 medewerkers plaatste de Gemeente Culemborg bij ons, 

3 medewerkers werkten bij ons op basis van Persoonsgebonden budget,  

3 jongeren waren bezig met een langdurige stage en er waren, 

9 vrijwilligers die (een deel van) hun vrije tijd besteedden aan onze Stich-

ting. 

Dank allemaal dat we op jullie inzet konden rekenen !! 

Foto boven;  

Afleveren pc’s voor Zanzibar 

 

 

Foto rechts:  

Naaimachines voor Bulgarije 

 

Foto onder:  

Zending voor Rhiza Zuid Afrika 
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 Goederen_inzamellijst 

 

Kleine machines:    Transportmiddelen: 

 

Naaimachines     Fietsen 

Breimachines     Inklapbare rolstoelen   

Computers              Rollators 

      

 

Gereedschappen:       

 

Handgereedschap voor: Timmerman     

       Elektricien     

       Metselaar        

       Loodgieter 

       Metaalbewerker 

       Automonteur 

                Schoenmaker 

       Fietsenmaker 

 

 Organisatie_informatie 

Betuwe Wereldwijd is een stichting 

die zich zowel in Nederland als in 

ontwikkelingslanden inzet voor 

mensen die moeite hebben hun 

plaats in de maatschappij te ver-

werven. Binnen Nederland biedt 

de stichting onbetaald werk voor 

mensen die wegens omstandighe-

den moeite hebben met het vin-

den van een baan. Het werk be-

staat uit het reviseren, opslaan en 

verzenden van gebruikte goede-

ren. Deze gereviseerde goederen 

worden verzonden naar projecten 

in ontwikkelingslanden.  

Er werkt een zeer brede diversiteit 

aan mensen met verschillende 

achtergronden. Deze mensen vin-

den hier een prettige werkplek 

door werkervaring op te doen of 

om een werkritme te verkrijgen. 

Daarnaast is het verkrijgen van 

zelfrespect en zelfvertrouwen, als-

mede het contact met de collega’s 

een belangrijk aspect. Betuwe We-

reldwijd wordt in haar werkzaam-

heden ondersteund door een aan-

tal trouwe vrijwilligers. 

Nieuwsbrief  
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Bij ons 25 jarig jubileum in 2012 vroegen wij aandacht voor Stichting “Burgers en Bedrijven 

Wereldwijd”. Via giften aan deze steunstichting financieren wij projecten van Tools4change/

Betuwe Wereldwijd. 

Na het jubileum is het stil geworden rond onze steunstichting.  

Nu, op het moment dat de tegenwind opsteekt en voelbaar wordt, zijn wij zo vrij Stichting 

“Burgers en Bedrijven Wereldwijd” opnieuw onder uw aandacht te brengen. 

Wilt u ons ook financieel steunen ? 

Vul dan onderstaand formulier in, knip het uit en stuur het door naar “Burgers en Bedrijven We-

reldwijd”, Antwoordnummer 2098, 4100 VB  Culemborg.  Een postzegel is niet nodig. 

Of maak uw gift over op rekeningnummer NL75 INGB 0659898594. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 Warm_aanbevolen... 


