NIEUWSBRIEF ZOMER 2020
Bestuurswisseling
Bergen, juni 2020
Beste lezers,
Zoals eerder aangekondigd in ons verslag over 2019 staat het nu toch echt te gebeuren. Per 1 juni
j.l. heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden binnen WWvK.
Voor mij zeer dierbare mensen met wie ik heb mogen samenwerken zullen niet langer het bestuur
vormen, maar met grote vreugde kan ik u schrijven dat het nieuwe bestuur met groot
enthousiasme staat te popelen het stuur over te nemen. Zij zullen WWvK naar grotere hoogte
stuwen qua naamsbekendheid en nog meer gerichte en adequate hulp waar het onze kinderen
betreft in soms zeer spannende en benauwende situaties waar ook ter wereld.
De voorzittershamer zal worden overgenomen door Annemieke Floor die zich even verderop in
deze nieuwsbrief aan u zal voorstellen net als het nieuwe bestuur dat zitting zal nemen. Ik ben
ronduit gelukkig dat Annemieke de plaats van voorzitter wil gaan innemen en ik ben ervan
overtuigd dat WWvK verder zal bloeien en groeien met haar. Het team zal buiten Annemieke Floor
bestaan uit: Marijke Berk, Nico van der Ree en Jan-Pieter Bijkerk, een mooi en solide team dat een
grote passie deelt, waar het hulp bieden aan kinderen betreft. WWvK is bij hen in veilige handen.
Mijn grote dank gaat uit naar Astrid de Vries die mij, in de functie van vice voorzitter, met raad en
daad heeft bijgestaan en dit op zeer adequate wijze en liefdevol heeft gedaan, doortastend en
visie delend. Het maakte dat het hele bestuur van WWvK goed kon functioneren en wij als
organisatie floreerde. Ook in de afgelopen transitie periode was haar inzicht en inzet
typerend voor wie ze is en hoe ze werkt.
Tevens wil ik Theo Stolp bedanken. Onze bewaker van de schatkist die vaak sprak over het “goede
geld” dat hij mocht beheren als penningmeester. Hij toonde onvermoeibaar zijn passie voor hulp
aan kinderen, bij het beheren van onze financiën. Een man uit één stuk altijd gericht op de
medemens en de toekomst. Het goede geld was bij hem in veilige en solide handen. Theo was
het langstzittende bestuurslid en hij heeft ons veel geleerd!
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Ria Lonte die, de afgelopen twee jaar in het bijzonder, heeft gewerkt
aan de opbouw van ambassadeursnetwerk in Nederland, dat WWvK in de
gemeenschappen vertegenwoordigt. Dat heeft zij met verve heeft gedaan. Haar aantrekkelijk en
aanstekelijk enthousiasme is er mede de oorzaak van dat de ambassadeurs een solide basis zijn
om ook in de toekomst een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de groei en bloei
van WWvK.
Harry Roos die op een rustige en bedachtzame wijze zijn input leverde bij het onderdeel
communicatie. Hoewel deze in veel gevallen naar binnen was gericht, durf ik te zeggen dat de
rustige manier van vraagstelling en vasthoudendheid ons vaak aan het denken heeft gezet over de
manier waarop we naar buiten moesten treden…dat begint altijd eerst binnenskamers ☺.
Tot slot wil ik ook Markku Willems noemen. Jarenlang heeft hij voor ons het secretariaat bemand.
Precies en met passie hebben we hem zien werken en zijn we hem, mede door het werk wat hij
voor ons heeft gedaan op ICT, zeer dankbaar. Markku hield ons met de “waarom vraag” scherp en
op de tenen, dat deed hij altijd op constructieve wijze.
Namens het bestuur maar ook namens duizenden kinderen wil ik u, als donateurs, heel hartelijk
danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de gulle gaven aan WWvK gedaan. Telkens weer stil
makend als we maandelijks de “staat” opmaakte en er weer geld ter beschikking werd gesteld om
kinderen waar ter wereld ook, ver weg en dichtbij, te helpen. Dank voor uw vertrouwen in ons!
Met een hartelijke groet,
Carlo Barendregt
…………………………………………………………………………………………………………………
Als afgetreden bestuur brengen wij graag en van harte dank aan onze voorzitter, Carlo Barendregt,
die met visie, elan en doorzettingsvermogen het bestuur heeft geleid. Met elkaar hebben we veel
kunnen bereiken voor kinderen werelwijd.
…………………………………………………………………………………………………………………

Van harte wensen wij u mooie zomermaanden te beleven

De introductie van het nieuwe bestuur treft u op blz. 3
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Beste WWvK geïnteresseerde,
Tijdens een rondreis door Zuid-Afrika in de zomer van 2019 raakte ik diep onder de indruk van het leven
daar: de armoede en de ongelijkheid tussen wit en zwart en tegelijk de prachtige natuur, de gastvrijheid en
geestdrift voor een betere toekomst.
Wij, een gezin met twee kinderen van 13 en 15 jaar, reden in een luxe touringcar door het land terwijl we
kinderen passeerden die aan de kant van de weg spullen verkochten of op hun kapotte slippertjes langs de
weg naar school liepen, vol gevaar en onder het stof van het
langsrazende verkeer.
Wij sliepen in prima hotels en bezochten in onze mooie kleren
met glimmende zonnebrillen en onze mobieltjes in de aanslag
voor een foto de sloppenwijken, waar de kinderen nauwelijks
voldoende te eten hebben en niet naar school kunnen omdat
er geen geld is voor een schooluniform.
Het contrast tussen arm en rijk was zo duidelijk zichtbaar en
bezorgde me een gevoel van bewogenheid
Thuisgekomen bleef de compassie en vroeg ik me af wat ik zou kunnen betekenen om het leven van kinderen
in armoede een stukje beter te maken. Toen ik eind september werd gevraagd voor het bestuur van
WereldWijd voor Kinderen wist ik meteen dat ik deze kans wilde grijpen om een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan een menswaardige situatie van kinderen in de wereld, dichtbij en ver weg.
Samen met een heel nieuw bestuur gaan we vol energie aan de slag om WWvK verder te professionaliseren
en actief fondsen te werven. Opdat we nog meer voorzieningen voor kinderen kunnen verbeteren zoals
voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning bij de
opvoeding.
We kunnen dit niet alleen en hebben uw (financiële) ondersteuning hard nodig! Uw ideeën voor het werven
van donaties en fondsen en voor duurzame projecten vernemen we dan ook graag.
Wij zullen u op de hoogte houden van de stappen die we willen zetten.
Tenslotte wil ik Carlo Barendregt, Astrid de Vries, Theo Stolp, Ria Lonte en Harry Roos bedanken voor de
passie en tomeloze inzet waarmee zij WWvK jarenlang hebben bestuurd. Chapeau!
Met hartelijke groet, namens de bestuursleden van WWvK
Jan Pieter Bijkerk, vice-voorzitter
Nico van der Ree, penningmeester
Marijke Berk, secretaris
Annemieke Floor-Schreudering
Voorzitter

