
Simon Mulder (63) is sinds enkele jaren voorzitter van Werkgroep De

Ruyter. Alweer heel wat jaren terug kwam hij in contact met de

organisatie. Hij was meer dan welkom.

Eén dag in de week maakt hij zijn agenda vrij voor De Ruyter. Hij zegt: 'De

onbeschrijfelijke armoede in Oost-Europa raakte me enorm, onvoorstelbaar

hoe mensen er moeten leven, hen helpen werd mijn drive.' Hulp bieden

aan de allerarmsten mensen betekent niet alleen vrachtwagens de weg op

sturen. Mulder bezoekt bijna jaarlijks de locaties waar De Ruyter haar

hulptransporten naar toestuurt. Tijdens zijn bezoeken spreekt hij ook vaak

met de mensen die ter plaatse voor hulp zorgen. Mulder: 'Gelukkig zijn de

mensen ter plaatse ook zeer gedreven in het bieden van hulp.'

Oproep aan alle Rijnsburgers! 
Dit jaar is vanwege de coronacrisis het aantal 

hulptransporten gehalveerd en probeert De 

Ruyter op andere manieren hulp te bieden. 

Mulder: ‘Voornamelijk financiële hulp, zodat 

de organisaties daar zelf levensmiddelen 

kunnen inkopen en verdelen. Juist in deze 

tijd hebben de mensen het nog zwaarder

en met de koude winter voor de deur is onze 

hulp harder nodig dan ooit. Die financiële

hulp die wij nu bieden is natuurlijk een

 grote aanslag op onze banktegoeden. Tegoeden die we momenteel

nauwelijks kunnen aanvullen doordat wij geen inzamelings-acties kunnen

houden. Ik doe daarom bij deze een dringend beroep op de bevolking van

Rijnsburg om ons werk dit jaar met een najaarsgift te ondersteunen.

Bedankt alvast voor uw support. 

'Samen komen we op voor de allerarmsten in Oost-Europa, samen zijn we

Werkgroep De Ruyter.'                        
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"HULPGOEDEREN AFLEVEREN IS BELANGRIJK

MAAR CONTROLE DAT ZE OOK BIJ DE JUISTE

MENSEN TERECHT KOMEN NIET MINDER"



Al meer dan 30 jaar zorgt Stichting Werkgroep de Ruyter uit Rijnsburg voor
hulp aan mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. De laatste jaren
concentreert de hulp zich voornamelijk op Oekraïne, Roemenië en Kosovo. Al
tientallen jaren worden er transporten met hulpgoederen georganiseerd naar
deze landen. In 2019 mochten we maar liefst 21 hulptransporten organiseren
en leverden daarmee in dat jaar ruim 12 ton aan hulpgoederen af in Oost-
Europa. Ondanks corona hebben we in 2020 al zo’n acht transporten naar
met name Roemenië gedaan. 

Vrachtwagens en aanhangers volgeladen met eerste levensbehoeften zoals

kleding en voedsel, maar ook bedden, matrassen, schoolspullen en andere

alledaagse praktische goederen. Veel van deze goederen worden ingezameld

in Rijnsburg. Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen op het Hoftuinplein

kleding en goederen bij de vrachtwagen van De Ruyter ingeleverd worden.

Naast de vele particulieren, leveren ook diverse bedrijven in de wijde omtrek van

het dorp regelmatig goederen aan die op transport gaan naar Oost-Europa om

een tweede leven te krijgen bij mensen in nood. 

Ook zijn er het hele jaar door inzamelingsacties, variërend van het

maken van voedselpakketten, inzamelen van luiers tot bloemenverkoop

op braderieën, een loterij, een vrijdagmiddagborrel met diner en een

veiling. De Ruyter zet haar financiële middelen in voor projecten zoals

het opzetten en onderhouden van gaarkeukens, een boerderij en het

opknappen van ziekenhuizen. Met behulp van lokale contactpersonen

zet De Ruyter zich ook in om de leefomstandigheden ter plaatse te

verbeteren. Bijvoorbeeld door een weeshuis op te knappen, een

toiletvoorziening te realiseren of door de opbouw en renovatie van

scholen. De basis is om de mensen te steunen en te leren om het zelf te

doen. 

STICHTING WERKGROEP 

DE RUYTER

Door corona konden diverse acties
helaas niet doorgaan dit jaar. Toch
was er ruimte voor een aantal
hulptransporten en konden we
diverse projecten ter plaatse
ondersteunen. Gelukkig hadden
we wat vet op de botten, waardoor
ons werk door kon gaan.
Dankbaar! Helaas, de armoede is
niet ineens weg, de armoede
wordt misschien wel meer
zichtbaar door deze crisis. De
problemen die gevolg zijn van de
economische tegenslag, komen
extra hard aan bij de allerarmsten.
We hebben uw hulp, gebed en
donaties daarom nodig. Steun ons
met een Najaarsgift.

Oproep:

AL HET WERK VAN STICHTING WERKGROEP DE RUYTER

www.werkgroepderuyter.nl/doneren 

 OF

 stort uw gift op bankrekening

NL84RABO0356888800 o.v.v.

Najaarsgift 

Een geit, een kostbaar bezit voor deze dankbare familie.Een geit, een kostbaar bezit voor deze dankbare familie.Een geit, een kostbaar bezit voor deze dankbare familie.



Dit jaar liep het voor iedereen anders dan gepland, zo ook voor ons. Half
maart moesten we vanwege het coronavirus besluiten om alle activiteiten te
staken. Dit betekende geen inzamelingsacties, geen veiling, geen
bloemenverkoop op de braderie, geen verloting, etc. Ineens lag alles stil. Ook
de ritten naar Oost-Europa werden stopgezet. Het werd stil in de hal waar al
jarenlang tientallen vrijwilligers zich bezig houden met het uitzoeken, sorteren
en verpakken van de hulpgoederen. Toen de maatregelen weer wat meer
ruimte gaven hebben we, rekening houdend met de 1,5 meter regel, het werk
in de hal weer kunnen opstarten. Helaas moesten we de evenementen
definitief cancelen. We hopen deze in 2021 wel weer te kunnen organiseren. 

Bijzondere projecten
Gelukkig kwam niet alles stil te liggen. Naast het heropstarten van de

hulptransporten half mei, konden we ook tijdens de lockdown support bieden aan

een aantal lokale projecten. Zo ondersteunen we sinds enkele jaren het

Inspiration Centre, een hulporganisatie in Centraal-Oekraïne. Dit centrum houdt

zich bezig met het uitdelen van voedselpakketten en de uitgifte van maaltijden

aan de meeste kwetsbare families, volwassenen en kinderen. Ruim 100 maaltijden

per dag. In Rijnsburg werd eind mei samen met de diaconie van de Protestantse

Gemeente een luierinzameling georganiseerd. Een mooie concrete manier van

geven en voor ons mooi om in de ziekenhuizen en projecten deze goederen te

kunnen brengen. Bij het afleveren van hulpgoederen blijft het vaak echter niet.

Onlangs konden we vijftien geiten kopen, die vervolgens bij verschillende arme

gezinnen werden ondergebracht. De geiten verschaffen met hun melk deze

gezinnen de noodzakelijke aanvulling op hun vaak karige voeding. 

Geen sociaal vangnet
Het coronavirus eist ook in Oost-Europa de nodige slachtoffers. Mensen

worden er ziek of raken vanwege de economische gevolgen hun baan

kwijt. Landen in Oost-Europa kennen nauwelijks een sociaal vangnet,

mensen worden daardoor vaak aan hun lot overgelaten. We ontvangen

geregeld mooie berichten van onze contacten, bijvoorbeeld dat gezinnen

door een hulpgoederen pakket weer een tijdje vooruit kunnen. Ook de

komende maanden hopen we via hulptransporten de allerarmsten in

Oost-Europa te kunnen blijven ondersteunen. U kunt bijdragen aan de

transporten en projecten door een gift over te maken. Dank voor uw

support!

WAT KOST EEN:
HET WERD STIL IN DE HAL...

GEBEURD UITSLUITEND DOOR VRIJWILLIGERS

Kinderen zijn dolblij wanneer zij 
een knuffelbeertje

krijgen. Vaak is dit het
eerste en enige ding

dat echt van henzelf is...
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AL HET WERK VAN STICHTING WERKGROEP DE RUYTER

De hulpgoederen kunnen iedere eerste zaterdag van           de maand 

worden ingeleverd bij de vrachtwagen van 

Werkgroep De Ruyter op het Hoftuinplein 

in Rijnsburg tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Daarnaast kunt u iedere maandag tussen 08.30 uur en 11.00 uur ook

uw hulpgoederen inleveren bij onze hal aan de Vinkenweg 7 in

Rijnsburg. Heeft u een grote partij goederen of bent u niet in staat om

de goederen te brengen, dan kunt u contact opnemen met Rob van

der Burg via 06-51421291 of rob@werkgroepderuyter.nl

Werkgroep De Ruyter zoekt vrijwilligers die mee kunnen helpen met het

organiseren van activiteiten en uitvoeren van werkzaamheden t.b.v.

bijvoorbeeld hulptransporten. Denk hierbij aan inpakkers, sorteerders,

etc. Neem contact op met Simon Mulder via  06-20426054 of

simon@werkgroepderuyter.nl

U kunt vr ienden van De
Ruyter worden,  neem

hiervoor contact op via
info@werkgroepderuyter.nl

U kunt een gift  geven door
geld over te maken 

Werkgroep de Ruyter is
door de belast ingdienst

aangemerkt als ANBI.  Dit
betekent dat giften aan de

stichting geheel  of
gedeeltel i jk  aftrekbaar zi jn

van uw belastbaar
inkomen.

Dat kan met kleding of andere hulpgoederen. Uiteraard kan de

Ruyter alleen goederen gebruiken die heel zijn en gebruiksklaar. U

kunt ons helpen met o.a.:                             

Kleding (schoon en heel), schoenen en laarzen (alle maten)
Schoolbanken, tafels, muziekinstrumenten, computers (max. 5
jaar oud) 
Fietsen, kinderwagens, rolstoelen, rollators, naaimachines                                  
Badkamer sanitair, wasmachines, wasdrogers
Speelgoed, kinderspullen
Bedden en matrassen
Tuingereedschap

HOE KAN IK HELPEN MET

GOEDEREN?

Let op!
Veiling 2021zaterdag 5 juni

HOE WORD IK VRIJWILLIGER?

HOE KAN IK DE
RUYTER FINANCIEEL

ONDERSTEUNEN?

WERKGROEPDERUYTER.NL


