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 vianen • Schoolmeubilair van De 
Wegwijzer en De Voorhof, complete 
hotelinrichtingen van Van der Valk, 
dozen vol spullen van particulieren 
die eens goed opruimen: Stichting 
Contacten Roemenië-Vianen heeft 
niet te klagen over gebrek aan good-
will of materiaal voor de goederen-
transporten. Sjaak van der Leij, sinds 
1996 betrokken bij de stichting en 
sinds 2017 voorzitter: “Het is een win-
winsituatie. Spullen die hier vervan-
gen worden kunnen nog prima jaren 
mee. Zonde om weg te gooien. En in 
Roemenië zijn ze blij met alles.”

    Daarmee beantwoordt hij meteen de 
vraag of hulptransporten dertig jaar 
na de val van het communistische re-
gime en ruim tien jaar na de toetre-
ding tot de Europese Unie nog wel no-
dig zijn. “Er is zeker meer welvaart ge-
komen in Roemenië, maar veel 
overheidsgeld gaat nu naar de EU en 
niet meer naar bijvoorbeeld opvang-
huizen voor wezen en ouderen. Die 
hebben het dus moeilijk.”
    Jan van Beek, sinds 2011 penning-
meester van de stichting: “Incontinen-
tiemateriaal bijvoorbeeld wordt daar 
gewassen om het nog een keer te kun-
nen gebruiken, terwijl het bedoeld is 
voor eenmalig gebruik. We zijn dus 
blij als er in Nederland een keer een 
pallet vol over is.”
    De spullen worden door bedrijven of 
particulieren bij de opslagruimte ge-
bracht, of vrijwilligers van de stichting 
halen het op afspraak op en sorteren 
het. Twee keer per jaar gaat een vracht-
wagen vol naar Roemenië, waar de 
stichting zo’n veertig projecten onder-
steunt. “We hebben gelukkig betrouw-
bare contactpersonen die precies re-
gistreren welke spullen waarnaartoe 
gaan. Minstens één keer per jaar gaan 
er ook bestuursleden naar Roemenië. 
We ontmoeten dan ook altijd de bur-
gemeester; goede contacten met de 
overheid zijn belangrijk”, vertelt 
Sjaak.

    Het is dus een geoliede machine, 
maar toch zijn er zorgen, al noemt 
Sjaak het liever ‘uitdagingen’. Op de 
stichting nog subsidie krijgt van de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is 
onduidelijk. En nog nijpender is het 
tekort aan opslagruimte per oktober. 
“We hebben nu behalve de loods aan 
de Lange Dreef ook ruimte in gebruik 
van een voormalige fruitteler, maar 
die ruimte wordt binnenkort ver-
kocht”, legt Jan uit. De zoektocht naar 
gratis opslagruimte is dan ook in volle 
gang. Veeleisend is de stichting niet. 
Sjaak: “Het belangrijkste is dat de lo-
catie goed toegankelijk is voor een 
vrachtwagen.”
    Beide bestuursleden hebben duidelijk 
hun hart verpand aan het Oost-Euro-
pese land. Bij Sjaak gebeurde dat toen 
er via zijn werkgever, toen nog de PTT, 

bedrijfskleding werd geschonken aan 
de stichting. “Er zaten verouderde lo-
go’s op, maar verder was het nog 
prima bruikbaar. Dat soort situaties 
maken we dus vaak mee.”
    Jan zocht en vond vrijwilligerswerk 
toen hij met pensioen ging: “Het is 
prettig om dienstbaar te kunnen zijn 
aan mensen die het minder hebben, 
en daarnaast geniet ik ook van de con-
tacten met de mensen daar en van het 
schitterende landschap.”
    Er is hen en de andere vrijwilligers dan 
ook veel aan gelegen dat ze het werk 
van de stichting kunnen voortzetten. 
“Gezien het aanbod moeten we wel 
twee transporten per jaar organiseren 
om weer ruimte te maken voor nieuwe 
spullen”, zegt Jan van Beek. Dit jaar 
gaat de stichting zelfs drie keer op 
pad. “Zo’n transport kost 2500 euro. 

Als we minder geld of minder ruimte 
krijgen, moeten we misschien terug 
naar één keer per jaar, of helemaal 
stoppen.”
     
    Mensen met tips voor beschikbare 
ruimte in een schuur of loods kunnen 
contact opnemen via 0347-377066, 06-
22522021 of j.s.vdleij@casema.nl. 
Spullen brengen kan elke laatste za-
terdagochtend van de maand, behalve 
in juli en december, in de loods aan de 
Lange Dreef 22 in Hagestein. Wie geld 
wil doneren kan het overmaken naar 
NL06 INGB 0000 0375 48 t.n.v. Stich-
ting Contacten Roemenië-Vianen te 
Vianen.
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    Janneke Boogaard   

 ‘We zijn dienstbaar en genieten ook van de contacten’   

 Opslag gezocht voor hulpgoederen   
 De hulptransporten vanuit Vianen draaien als een tierelier. Maar er zijn wel 
onzekerheden over de nabije toekomst.   

 Stichting Contacten Roemenië-Vianen   

 • De spullen worden altijd enthousiast ontvangen in Roemenië.    FOTO: AANGELEVERD   

 zijderveld • De leerlingen van groep 
van basisschool Herédium uit Zijder-
veld hebben woensdag het regionale 
schoolvoetbaltoernooi op hun naam 
geschreven. Het toernooi vond plaats 
op de velden van HSSC’67 in Hei- en 
Boeicop. 

    Tijdens het toernooi streden de groe-
pen 6, 7 en 8 van de basisscholen in 

de regio om de felbegeerde titel. Om 
de winst te vieren werd er donderdag 
voor de leerlingen een heuse zege-
tocht door Zijderveld georganiseerd. 
De kinderen mochten plaatsnemen 
in een oude brandweerauto, die ver-
volgens met loeiende sirenes door 
het dorp ging. De leerlingen konden 
zo aan alle inwoners hun gewonnen 
beker laten zien.    

 Zegetocht door het dorp 
na winst Herédium   

 • De trotse leerlingen.     FOTO: AANGELEVERD   
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Huis kopen met 
financiële hulp?

Kantoor Meerkerk
Meerkern 5

0183 - 351541

Kantoor Vianen
Jan Blankenweg 4

0347 - 323050

STEIN  DANTUMA  VERSCHUREN

Direct antwoord op uw vragen?
www.denotarissen.nl
Of stuur een WhatsApp: 06 - 30 99 44 43

Eerder deze maand was in het nieuws 

dat ouders steeds vaker financiële hulp 

aan kinderen geven bij de koop van 

hun (eerste) huis. In de afgelopen vijf 

jaar was dat bij één derde van de 

starters het geval. Het blijkt niet nieuw 

te zijn dat ouders hulp bieden, maar 

in deze mate kwam het nog niet eerder 

voor.

Dat ouders steeds meer bijspringen 

komt omdat de ‘kosten koper’ tegen-

woordig uit eigen middelen moeten 

worden betaald. Die kosten, zoals 

overdrachtsbelasting en notariskosten, 

kunnen niet langer worden 

meegefinancierd. Ook zijn er meer 

schenkingsmogelijkheden dan vroeger.

Wat kunt u doen?

Als ouders kunt u geld schenken of 

geld lenen aan uw kind. Dit geldt trou-

wens niet alleen voor ouders, ook 

anderen kunnen huizenkopers op weg 

helpen. Met een schenking kunt u, 

onder voorwaarden, tot € 100.000  

schenken, zonder heffing van schenk-

belasting. Verschillende aandachts-

punten zijn hierbij van belang:

Heeft u meer kinderen dan is meestal 

de vraag hoe u de schenkingen eerlijk 

kunt verdelen. En als uw kind met een 

partner een huis koopt, is het van be-

lang dat zij onderling vastleggen dat 

het kind meer heeft ingebracht dan de 

partner en dat die meerinbreng bij la-

tere verkoop weer wordt verrekend.

Als u geld aan uw kind wilt uitlenen, is 

het ook van belang dat de afspraken 

helder zijn. Denkt u onder meer aan 

afspraken over rentebetaling en aflos-

sing. Met name voor het geval u komt 

te overlijden zijn duidelijke afspraken 

prettig: dat voorkomt onenigheid tus-

sen de kinderen onderling.


