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Goede Doelen-actie

Geld goed besteed
ALBLASSERWAARD – De
Goede Doelen Actie van De
Vonk is een groot succes geworden. Op de 26 door de lezers aangedragen doelen
werd ruim negenhonderdmaal via mail en briefkaart
gestemd. Maar het allerbelangrijkste is dat de te verdelen vijftienhonderd euro
naar uitstekende doelen
gaat.
Afgelopen week werden de symbolische cheques aan de drie
winnaars overhandigd. De winnaars nog een keer op een rijtje:
Stichting Hulp Oost-Europa afdeling Bleskensgraaf (1000 euro),
OostEuropa Zending afdeling
Sliedrecht (300 euro) en Stichting
Casa Rescate (200 euro).
De reacties van de vertegenwoordigers van de organisaties op de
gewonnen geldprijzen zijn enthousiast. De drie winnaars blijken het geld zeer goed te kunnen
gebruiken.

Stichting Hulp Oost-Europa
Voorzitter Jan Wemmers van de
lokale afdeling Bleskensgraaf en
bestuurslid Jannie Keesmaat zijn

Wallianne den Hartog van Zending Oost Europa weet hoe hard het
geld in de Oekraïne nodig is.

Mieke Stam en haar zoontje Gideon zijn bijzonder blij met de 200 euro voor Stichting Casa Rescate.
verhinderd bij de overhandiging
van de symbolische cheque vrijdagochtend. De honneurs worden op meer dan voortreffelijke
wijze waargenomen door Henny

Terlouw, Ina Blok en Cor Lagendijk. Bevlogen vertellen zij over
het zigeunerschooltje in Szemye
(Oekraïne) waarvoor de afdeling
zich al enkele jaren inzet. Lagen-

dijk stelt dat het geldbedrag eigenlijk niet op een beter moment
had kunnen komen. “Onze afdeling maakt elke drie maanden
1750 euro over naar Szemye.

Door de hoge inflatie in het land
is dit bedrag momenteel eigenlijk niet meer toereikend. Gelukkig springt de landelijke stichting
bij. Het geld van de Goede Doelen Aktie van De Vonk geeft ons,
maar nog veel belangrijke, de
schoolleiding weer eventjes
lucht.”
Henny Terlouw laat foto’s zien
van het schooltje waarop zo’n
zestig kinderen zitten. “Het besef
dat onderwijs de kinderen uitzicht biedt op een betere toekomst is nog niet bij alle ouders
op het kamp doorgedrongen”,
vertelt zij. “Waardoor er op de
kinderen vaak geen druk wordt
uitgeoefend de lessen te volgen.
Dat wordt ondervangen door de
kinderen die wel naar school komen tussen de middag een warme maaltijd te geven. Dat helpt!”
Volgend jaar hoopt de afdeling
Bleskensgraaf weer een bezoek
aan het project te brengen.
Woensdag 11 juni is de afdeling
voor de zomervakantie nog een
keertje actief met fondsenwerving in zorgcentrum Open Vensters in Ameide. In het najaar
staan ook weer verschillende activiteiten op het programma.

www.hulpoosteuropa.nl

OostEuropa Zending

Eindredacteur Sjuul van der Pol van De Vonk reikt de cheque van 1000 euro uit aan Stichting Noodhulp Oost-Europa.

Meteen nadat Willianna den
Hartog uit Sliedrecht had gehoord dat ‘haar’ goede doel,
OostEuropa Zending, de 300 euro had gewonnen, informeerde
zij bij het hoofdkantoor van de
stichting waarvoor het geld bestemd wordt. Het antwoord was
duidelijk: voor de aanschaf van
medische apparatuur in het ziekenhuis van Vinogradiv (Oekraïne). Willianna weet uit eigen ervaring hoe noodzakelijk de

PIET PAULUSMA

Voor meer weer: www.pietpaulusma.nl

?

Jorick van Raalten (Driebergen): Later zou ik graag ‘iets’ in het weer willen doen, misschien wel weerman
net als u. Welke opleiding is hiervoor het meest geschikt en heeft u nog tips?

Jorick, in de meteorologie zijn
verschillende richtingen. Er zijn
meteorologen die zich bezighouden met het bestuderen van
het weer over langere perioden.
Dit is klimatologie. Dan zijn er
mensen die werken bij een
weerbureau of die zelfstandig
zijn en zich bezighouden met
het geven van voorlichting. Vervolgens zijn er ook meteorologen werkzaam bij de Luchtmacht en de Marine.
Welke opleiding je nodig hebt,

is afhankelijk van de richting
waar je werkzaam wilt zijn.
Wanneer je kiest voor het werken bij Defensie, dan kun je na
de Havo of VWO een interne
opleiding krijgen. Als je werkzaam wilt zijn als voorlichter bij
een weerbureau of bijvoorbeeld
het KNMI dan kun je een universitaire opleiding volgen in
Wageningen of Utrecht. Na afronding van deze opleiding kun
je ook later een specifieke richting kiezen, bijvoorbeeld in de

maritieme sector, landbouw of
bij het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Meer informatie
op internet of op de universiteit
van Wageningen.
Sommigen hebben geen opleiding aan een gerenommeerd
instituut gevolgd. Die zijn door
cursussen en veel interesse bekend geraakt met de weerkunde. En zijn vervolgens weeramateur geworden en geven
lezingen of verzorgen het weerbericht bij een radiozender.

Heeft u vragen aan Piet Paulusma over het weer? Surf naar www.deweekkrant.nl.

Warm en onstabiel
De afgelopen weken is het behoorlijk droog geweest, dus een beetje regen kan geen kwaad. Deze week krijgen we daar redelijk wat
van. De week verloopt relatief warm, maar het weer is daarbij instabiel. Temperaturen kunnen oplopen tot boven de zomerse waarde
van 25 graden, maar dat wordt plaatselijk afgestraft met fikse onweersbuien. Later in de week blijft de kans op (onweers-)buien bestaan, maar is er wel de tendens naar droger weer.

komst van nieuwe apparatuur is.
Vorig jaar april werkte zij samen
met zes andere vrijwilligers twee
weken in het hospitaal waar veelal verlate zigeunerkinderen worden opgevangen. “De omstandigheden waaronder de kinderen in het ziekenhuis verblijven,
zijn echt erbarmelijk. Eigenlijk is
alles, lakentjes, slopen, flesjes,
luiers – noem maar op, te vies en
te oud om aan te pakken. Kinderen komen eigenlijk nooit uit
bed. Toen wij ze een keertje uit
hun bedjes hadden gehaald en
op een kleed hadden gezet, ontstond grote commotie onder de
verzorgers, want welk kind hoorde nou precies in welk bedje. Van
naamplaatjes hebben ze nog
nooit gehoord.”
Willianne vertrekt in september
voor de tweede keer voor veertien dagen naar Vinogradiv. Zij
hoopt ook dan weer de nodige
spulletjes zoals zalf, bodylotion,
billendoekjes en katoenen luiers
mee te kunnen nemen. Sponsors
zijn dus weer van harte welkom.

www.oosteuropazending.nl

Stichting Casa Rescate
Mieke Stam uit Sliedrecht droeg
als goed doel Casa Rescate aan.
Mieke zet zich samen met andere mensen van de thuisfrontcommissie van Greta Stam en
Willine Docters van Leeuwen in
voor de realisatie van een tehuis
voor straatkinderen in Buenos
Aires (Argentinië). Greta (Mieke’s
schoonzus) en Willine zetten
zich al langere tijd in voor de realisatie van een eigen plek voor
de verwaarloosde kinderen. Alleen al in Buenos Aires leven zo’n
vijfendertighonderd straatkinderen.
Mieke: “De thuisfrontcommissie
werft met allerlei activiteiten
fondsen voor het project. Doel is
een pand te kopen in Buenos Aires waarin het opvanghuis kan
worden gesticht. Daarvoor is
180.000 euro nodig”, legt Mieke
uit. “De geldinzameling begint
goed op gang te komen. In 2007,
het eerste jaar van de stichting,
haalden wij 10.000 euro op. Dit
jaar staat de teller al op 30.000
euro. Als dit zo doorgaat zou het
wel eens zo kunnen zijn dat het
pand volgend jaar gekocht kan
worden. Dat zou echt fantastisch
zijn.”
Zaterdag 21 juni staat de eerst
volgende grote activiteit op het
programma: een benefietconcert met de koren ‘Just Him’, ‘Yadah’ en ‘Hadassa’ in de Bethlehemkerk in Papendrecht. Kaarten à 10 euro per stuk zijn te verkrijgen bij onder: andere Boekhandel ’t Winkeltje in NieuwLekkerland, boek- en muziekhandel Het Lichtbaken in Sliedrecht en via www.casarescate.com

