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JAAROVERZICHT 2017 
(in beknopte vorm) 

 
In de tweede week van januari, om precies te zijn 6 januari, hebben wij het huurcontract getekend voor een 

nieuwe ruimte bij de Fa. Kooiman aan de Langeweg 5e, Oud 

Beijerland. De sleutel werd overhandigd. We mochten eerder 

beginnen met het gereed maken van de loods. Het contract ging 

per 1 februari in. Het was precies op tijd, want in maart werd onze 

oude locatie verkocht. Er werd veel gemeten en getekend en 

materiaal ingekocht om de sorteerruimte te gaan inrichten. De 

verhuizing gepland en met iedereen afgesproken wie er helpen kon 

en wanneer. Dus dat was even aanpoten, wandjes en deuren 

verwijderen, planken bevestigen. De locatie in Heinenoord leeg 

halen, opruimen en verhuizen. En op 28 Januari werd er voor de 

eerste keer gesorteerd op de Langeweg. En we dachten dat de rust 

wel weer kon terugkeren. 

4 Maart dit jaar bestond het” Winkeltje “ in de Margrietstraat één 

jaar. Dus er werd een actie verzonnen, posters gemaakt, gepost op 

facebook en in de krant een artikeltje geplaatst. De actie werd 

druk bezocht en de opbrengst was goed. Echter op 28 maart kregen we bericht dat we per 1 oktober dit jaar 

uit de Margrietschool moesten. En het Winkeltje moest dus worden verplaatst. En wel naar de enige optie 

die er was, de sorteerlocatie. Dus weer aan de tekentafel, meten 

puzzelen, overleggen. Om te kijken hoe we het beste de winkel 

in de loods op de Langeweg konden onderbrengen. Daar rolde 

een plan uit en moest er een planning worden gemaakt. Per 12 

juni gingen we starten met verbouwen. Maar dan moesten we 

wel zorgen dat de loods praktisch leeg zou zijn. Dus op 23 mei 

werd snel nog een transport gepland met 19 paletten naar Pitesti. 

Een werkgroep opgericht en gestart met het slopen van wanden 

en deuren. Materiaal besteld voor de verbouwing. Een deel werd 

gesponsord, waar we erg dankbaar voor waren.    

Er werd ook 

tussentijds een lege 40ft High Cube zeecontainer gekocht en 

geplaatst achter de  loods als extra opslag voor de paletten 

die gereed waren voor transport. Want die ruimte uit het 

sorteercentrum ging nu naar de winkel toe.   

Er werd een artikel geplaatst in de krant dat we gingen 

verhuizen en per 2 september op de locatie Langeweg 

verder gingen met het Winkeltje. De verbouwing en 

inrichting ging wel verder. Het was aanpoten om alles klaar 

te hebben voor 29 augustus want dan werd de winkel 

verhuisd. 2 September was uiteindelijk de feestelijke 

opening. De week daarvoor hebben we met zoveel 

mogelijke vrijwilligers flyers bezorgd in de meeste wijken van Oud Beijerland om bekendheid te geven aan 

onze verhuizing en heropening op een nieuwe locatie. Deze werd heel druk bezocht en zorgde voor een 

recordopbrengst. Aansluitend ging op 17 september onze nieuwe website online wat ook hard nodig was. 

Op 25 september zijn we met enkele vrijwilligers en het bestuur op reis geweest door Roemenië om de 
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contacten te verstevigen en nieuw projectlocaties te bezoeken. Ook mede om een inventarisatie te maken 

van benodigde medische hulpgoederen die we in een gezamenlijke pilot met de Stichting Welzorg een 

uitleenorganisatie van zorg hulpmiddelen, mogelijk konden gaan afzetten in Roemenië. We hebben 2 

ziekenhuizen waaronder 1 met een kinderafdeling, een bejaardenhuis met gehandicapte en een opvang voor 

dakloze ouderen bezocht. Gesproken met de leidinggevenden, interviews gedaan en de behoeftes in kaart 

gebracht. Dit in 5 dagen tijd, dus het was een zwaar en drukbezet programma. Maar wel waar we met 

voldoening op terug kijken. In November werd er nog een schoenendoos actie gestart die 261 gevulde dozen 

opleverde voor de kinderen in Momaia. Deze zijn vlak voor de kerstdagen nog uitgedeeld in Roemenië. 

Details zijn te vinden in onze blog op de website. Verder hebben 

wij in dit afgelopen jaar totaal 55 paletten met kleding schoenen, 

incontinentie materialen, speelgoed, knuffels, jassen, dekens, 

rolstoelen, rollators, bedden matrassen en noem maar op naar 

Roemenië getransporteerd. Twee volle vrachtwagen ladingen en 2 

deel transporten. Zelfs is kinderrolstoel geregeld waar vraag naar 

was. Er zijn weer met de Stichting Overbrugging “shop” avonden 

georganiseerd voor hun clientèle en bij hun bekende en 

gecontroleerde in nood verkerende gezinnen die tussen wal en schip 

zaten met de reguliere hulpverlening. Verder hebben we bedankjes 

ontworpen en laten drukken die zijn gestuurd naar of persoonlijk 

overhandigd aan de sponsoren en aan onze vrijwilligers die dit 

allemaal met elkaar mogelijk hebben gemaakt. We hebben in 

december een vrijwilligersavond  

georganiseerd waarbij het bestuur voor de vrijwilligers een maaltijd 

hebben verzorgd / gekookt. Hierbij is tevens verslag gedaan van de 

activiteiten van het afgelopen jaar. Ieder heeft op zijn eigen terrein zich zo 

fantastisch ingezet en 

daarmede mogelijk gemaakt dat we dit hebben kunnen realiseren.   

We kunnen niet iedereen afzonderlijk bedanken, voor de 

tomeloze inzet, want er is zoveel gebeurd op allerhande 

gebied, dat als we dit zouden doen, we zeker iemand te kort 

zouden doen. Verder hebben we dit jaar gelukkig mogen 

afsluiten met een positief resultaat wat het ons mogelijk 

maakt om voor het komend jaar in ieder geval de 

exploitatiekosten te kunnen waarborgen. Verder blijven we 

afhankelijk van de sponsoren en ingeleverde kleding, verkoop 

in de winkel enz. Waarbij we duidelijk niet onvermeld willen 

laten dat de ondersteunde activiteiten van de kerken in 

Heinenoord zeker ook van levensbelang zijn voor onze 

stichting om de transporten naar Roemenië te kunnen realiseren. En daarbij hopen wij dat ook andere kerken 

dit voorbeeld gaan volgen. Om heel eenvoudig woorden in daden om te zetten. 
 

We zijn dankbaar dat we kunnen terugzien op een heel druk maar vruchtbaar jaar 
 

 

Namens het bestuur van Hands of Mercy 

Rinus Mulder 
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