
Voor u ligt de nieuwsbrief van 2018 van stichting Werkgroep de Ruyter uit Rijnsburg. Al meer dan 25 
jaar zorgt zij voor hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. De laatste 
10 jaar concentreert de hulp zich voornamelijk op Oekraïne, Roemenië en Kosovo. Regelmatig worden 
er transporten met hulpgoederen georganiseerd naar deze landen. De hulptransporten bevatten veel 
eerste levensbehoeften zoals kleding en voedsel, maar bijvoorbeeld ook schoolartikelen. Al deze 
goederen worden ingezameld onder de bevolking en bedrijven uit Rijnsburg en de wijde omtrek. Het 
werk van de Ruyter gebeurt uitsluitend door vrijwilligers.  

Veel, zo niet alles, in Oekraïne en Roemenië is verwaarloosd en verouderd. De Werkgroep zorgt voor 
geld en goederen voor de opbouw en renovatie van scholen en ziekenhuizen, zodat de 
leefomstandigheden van de armen verbeteren. We organiseren samen met lokale vrijwilligers diverse 
projecten. De basis is om de mensen te steunen en te helpen om zoveel mogelijk zelf te doen, zodat 
zij niet alleen ontvangen maar ook leren om zelf in hun onderhoud te voorzien. 

In Kosovo rond de stad Gjakova zorgen we voor noodhulp aan de mensen en kinderen die nog 
dagelijks lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog. Op 27 april 1999 werden rond deze stad veel 
mannen en jongens omgebracht tijdens een vergeldingsactie, ook wel bloedwraak genoemd. Er mist 
een hele generatie mannen en de achtergebleven vrouwen, moeders en kinderen zijn 
getraumatiseerd. Dat heeft een enorm effect op de samenleving. Naast de noodhulp werken we 
kleinschalig mee aan de wederopbouw door gezinnen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. 

We zijn ontzettend dankbaar dat we dit mooie werk samen met u mogen doen in de naam van de 
Heer. We delen graag met u wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat er op de planning staat. 

EEN BIJZONDERE VERJAARDAG 
In 2016 mocht zuster Villana uit Huize Bijdorp in Voorschoten haar 100ste 
verjaardag vieren. Zuster Villana is nog altijd actief lid van de plaatselijke 
breisoos. Haar vurige wens was: "Ik wil graag het gezin van Samuela in 
Kosovo helpen. Het gezin heeft een zware tijd achter de rug omdat dochter 
Samuela aan Leukemie leed. Geef mij alstublieft cadeaus die ik aan hen 
kan geven." En zo geschiedde. Er kwam een lijst met kledingmaten van het 
gezin. De familie en bekenden van zuster Villana gaven haar cadeaus in die
maten. Jassen, schoenen, kleding, ondergoed en natuurlijk speelgoed voor 
de vier kinderen. De Ruyter en betrokken sponsoren, waaronder zuster 
Villana, hebben dit gezin geholpen door de medische kosten en de 
reiskosten naar het ziekenhuis te betalen. Er werd een woning gehuurd 
waar Samuela warm en hygiënisch beter mocht worden. In november 2017 
kreeg het gezin het grote verrassingspakket van zuster Villana, die 
inmiddels 101 jaar oud is. De film van het uitpakken staat op de website.



GOEDEREN  
Elke maand ontvangen we bijna een vrachtwagen 
vol met kleding en goederen bij de inzameling op het 
Rijnsburgse Hoftuinplein en in de hal.  

Inmiddels weten veel bedrijven, ziekenhuizen, scholen 
en kinderdagverblijven dat ze ons heel blij maken met 
hun afgeschreven materialen zoals bedden, rollators, 
schooltafels en stoelen. 

Regelmatig worden er acties georganiseerd voor luiers, 
billendoekjes, schoolmateriaal en speelgoed. In 
september deden we de voedselpakketten actie samen 
met Albert Heijn Rijnsburg zodat we veel gezinnen een 
extra handje helpen om de koude winter door te komen. 

Dit alles naar Oost Europa brengen kost geld. Dus... 
   
GELD  
Jaarlijks worden diverse acties georganiseerd om geld 
in te zamelen, met als hoogtepunt de veiling bij H2O 
en Jachthaven Marina Rijnsburg. 

Naast de veiling staan we op Rijnsburgse braderieën, 
is er een loterij met geweldige prijzen en wordt in 
november Well Done georganiseerd in de Business 
Club van Rijnsburgse Boys.   

In 2017 heeft de stichting ruim 220.000 euro mogen 
ontvangen. Daarvan wordt ongeveer 100.000 besteed 
aan de kosten van transporten. Denk aan 28.000 liter 
diesel, onderhoud aan trucks, verzekeringen en tol. We 
hebben het afgelopen jaar 300.000 kilo aan goederen 
vervoerd over 90.000 kilometer weg. 

KALENDER 2018 
Elke maandag 8.30 - 11.00: goederen brengen bij 
de hal aan de Vinkenweg 7, Rijnsburg 
Elke eerste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00: 
goederen brengen op het Hoftuinplein, Rijnsburg 

Zaterdag 10 maart:  Open dag in de Hal 
Woensdag 13 juni:   Paardenmarkt Braderie 
Zaterdag 7 juli:         Veiling    
Donderdag 9 augustus:   Feestweek Braderie 
Zaterdag 11 augustus:    Trekking Winnaars Loterij 
Medio September:   Luieractie Protestantse Kerken 
Medio September:   Voedselpakketten actie AH 
Medio November:    Diner 'Well Done' 
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SORTEREN EN INPAKKEN 
Voor alle activiteiten van de Ruyter zijn ruim 100 (!) 
vrijwilligers actief. Een aanzienlijk deel daarvan werkt ook 
heel wat uurtjes in de hal om alle goederen uit te pakken, 
te sorteren en klaar te maken voor transport. 

De inpakdagen zijn heel bijzonder, het lijkt dan net een 
fabriek met heel veel enthousiaste mensen. Als een 
geoliede machine verwerken ze de goederen. Zelfs de 
nieuwe burgermeester kwam onlangs een kijkje nemen 
hoe dat nou gaat.  
   
HET TRANSPORT 
In 2017 zijn er in totaal 22 transporten geweest. Verzorgd 
door vaste chauffeurs en mensen die ook graag eens 
mee willen. Ze rijden langs de mooiste plekken maar 
vaak ook onder moeilijke omstandigheden.  

Inmiddels hebben we 3 eigen opleggers waarmee we 
duidelijk zichtbaar zijn als hulptransport. Dat opent vele 
deuren. Ook ter plekke helpen we de werkers met 
vervoer naar de gezinnen.  

GEZINNEN 
Met het voedsel en de kleding kunnen we enorm veel 
gezinnen helpen. Kerstpakketten, voedselpakketten en 
meel. Ook via scholen, de gaarkeukens en de boerderij 
ontvangen veel armen warme maaltijden.   

Daarnaast helpen we ze ook structureel, bijvoorbeeld met 
het kalveren project waarbij 20 gezinnen een kalf kregen 
of het landbouwproject waar we mest en zaden geven. 

ZIEKENHUIZEN EN SCHOLEN 
Kunt u zich voorstellen dat u in een ziekenhuis komt en 
dat u daar op een vies oud matras op de grond mag 
liggen? Zonder douche met een kapotte WC? Een arts 
die geen apparaat heeft om uw hart te monitoren? 

Dit was begin 2017 nog het geval in het ziekenhuis van 
Irshawa, Oekraïne. Hier brachten we een oplegger vol 
ziekenhuisspullen om de situatie te verbeteren. Op het 
moment van schrijven loopt het project voor het 
renoveren van het sanitair. 

In 2017 zijn er 110 ziekenhuisbedden naar verschillende 
ziekenhuizen gegaan. Daarnaast zijn er 500 schooltafels 
met stoelen gebracht en veel rugzakjes vol met spullen 
van kinderen hier, aan kinderen daar gegeven.  

s o r t e r e n ,  t r a n s p o r t  e n  u i t d e l e ns o r t e r e n ,  t r a n s p o r t  e n  u i t d e l e n



FINANCIEEL STEUNEN 
Wilt u de stichting financieel steunen? U kunt uw 
gift (al dan niet periodiek) overmaken naar het 
rekeningnummer IBAN: NL84RABO0356888800 

Het is ook mogelijk om een automatische incasso 
aan te vragen via dit formulier. 
   
Bij deze machtig ik Werkgroep De Ruyter om één 
maal per jaar mijn bijdrage te incasseren. 
Bedrag:  € 25,-  I  € 50,-  I  € 100,-  I  € ............. 
IBAN:________________________________ 
Naam: _______________________________  
Handtekening: _________________________ 

Bent u het niet eens met het geïncasseerde 
bedrag, dan heeft u recht om dit bedrag binnen 
56 werkdagen terug te boeken. 

Bedankt voor uw gift! U kunt dit formulier opsturen 
naar de penningmeester.

ANBI STATUS 
Stichting Werkgroep De Ruyter is door de 
belastingdienst erkend als ANBI instelling. Uw gift 
is daardoor aftrekbaar voor de inkomsten- 
belasting. Alle informatie daarover vindt u op de 
website van de Belastingdienst. 

Alle gegevens aangaande de ANBI status vindt u 
op onze website onder het kopje informatie. Of 
via de link www.werkgroepderuyter.nl/anbi 

SECRETARIAAT 
Jaap de Mooij 
jaap@werkgroepderuyter.nl 
Christinalaan 15, 2231 ZP  Rijnsburg 
tel. 071-402 27 87 
KVK 41169039

PENNINGMEESTER 
Lourens van Starkenburg 
lourens@werkgroepderuyter.nl 
Van der Windtstraat 4, 2231 EZ  Rijnsburg 
tel. 06-53 337 063 
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