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Jubileumjaar 2017
De dagen gaan lengen en de tijd van overdenkingen nadert snel. 2017 was een jubileumjaar
voor IBO. We bestaan al ruim 60 jaar en we zijn
er trots op dat we springlevend zijn, zoals ook
bleek uit het enthousiasme voor onze Jubileumklusdag in Nijmegen. De hulp die we bieden is
nog steeds hard nodig. Dat merken we aan de
respons van de diverse projecten. Niet alleen
voor de mensen die die hulp ontvangen, maar
ook voor de mensen die de hulp bieden, is IBO
belangrijk. Het geeft vaak een heel nieuwe kijk
op alledaagse dingen. Veel van die doorsnee
zaken blijken niet zo vanzelfsprekend.
We willen stimuleren dat zoveel mogelijk
mensen zich inzetten als vrijwilliger, zowel
individuele vrijwilligers als mensen die als

groep, met hun opleiding of bedrijf, willen
bijdragen aan een makkelijker leven voor
anderen. Door met elkaar te helpen, ontstaat er
vaak een heel andere dynamiek bij de collegae.
Zo brengt zo’n gezamenlijk doel, weg van de
sleur van alledag, vele mooie momenten. We
proberen om ook in 2018 van die mooie momenten te blijven bieden.
Op kantoor in Nijmegen wordt alweer volop
gewerkt aan het nieuwe seizoen. Er staan
alweer 47 projecten voor het komende jaar op de
website van IBO-Nederland. We hopen dat
velen van jullie de weg naar IBO-Nederland
weer weten te vinden. Onze medewerkers zijn
enorm enthousiast om hierbij te helpen. Meld
snel aan en deel mee in die levenservaring.

We wensen iedereen heel fijne feestdagen en
een fantastisch begin voor het nieuwe jaar. Met
uw hulp in de vorm van vrijwilligerswerk of
donaties kunnen we voorlopig ons werk
voortzetten en hebben we vertrouwen in de
toekomst. We zien uit naar 2018.

Leonie van de Ven
Voorzitter IBO-Nederland

Griftland College in Roemenië
De eindexamenleerlingen van het Griftland
College uit Soest hebben zich een werkweek
lang ingezet voor Stichting Timulazu in Roemenië. Vijf leerlingen namen het initiatief om
dit te organiseren en gingen op zoek naar een
mooi project dat de inzet van 20 enthousiaste
scholieren zou kunnen gebruiken. IBO-Nederland kon ze deze kans bieden!
Twintig jongeren en twee leerkrachten vertrokken eind oktober 2017 naar camping Timulazu
bij het dorpje Sanmarghita in Roemenië. Deze
camping is onderdeel van Stichting Timulazu,
een organisatie die jongeren begeleidt die op
hun 18e uit een kindertehuis komen. Zonder
steun zouden deze kwetsbare jongeren gemakkelijk op straat terecht kunnen komen, waar het
pad naar het criminele circuit of (gedwongen)
prostitutie voor ze open ligt. Timulazu wil ze
een ander perspectief bieden door ze in een
tweejarig traject vaardigheden te leren en te
begeleiden naar een baan en zelfstandige
woonruimte. De jongeren wonen op het campingterrein en doen daar hun eerste werkervaring op.

De leerlingen van het Griftland hebben zich
vol overgave ingezet om dit mooie project te
steunen. Zij hebben een week lang keihard
gewerkt om appartementen klaar te maken
voor een nieuwe groep jongeren: laminaat

Naast al het werk dat de Griftlanders gedaan
hebben, hebben zij Stichting Timulazu ook nog
financieel gesteund. Ze hebben de hele school
ingeschakeld om fondsen te werven voor hun
project. Hele klassen hebben actie gevoerd om
geld in te zamelen, bijvoorbeeld met een talentenveiling, een loterij, een sporttoernooi, auto’s
wassen, een benefietavond en cakeverkoop.

Nieuw project, De Winckelsteegh
De Winckelsteegh in Nijmegen is één van de
locaties van Pluryn, een landelijke zorginstelling voor mensen met complexe problematiek.
Pluryn ondersteunt bij het vergroten van kansen
op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke
plek in de samenleving. De eigen kracht en
toekomstwensen zijn het uitgangspunt. De Winckelsteegh is een instelling voor mensen met
ernstig meervoudige beperkingen.
Alle voorzieningen bevinden zich bij De Winckelsteegh op één terrein. Hierdoor kunnen
de bewoners zich vrij en veilig bewegen. Per
persoon wordt de juiste balans gezocht tussen
rust en activiteit. Waar de een vooral veel
verzorging nodig heeft, wordt de ander intensief
begeleid bij gedragsproblemen.
In de zomerperiode gaan veel medewerkers
van de Winckelsteegh op vakantie. Het is niet
gemakkelijk om voor deze periode voldoende

Enerzijds ga je als vrijwilliger helpen bij allerlei
klusjes op de groepen, zoals helpen bij ontbijt,
lunch en avondeten, tafels dekken en afruimen,
afwassen, opruimen, etc. zodat de medewerkers
zich kunnen richten op de benodigde zorg voor
de bewoners. Aan de andere kant geef je als
vrijwilliger wat extra aandacht aan de cliënten.
Denk aan simpele activiteiten, zoals wandelen
met cliënten, een eenvoudig spelletje doen,
‘tutten’ of snoezelen, naar het dierenweitje
gaan, een rondje over het terrein racen op de
skelter, schommelen, etc. Op het terrein is ook
een eigen manege en een zwembad aanwezig,

Voor de eindexamenleerlingen zelf was het een
onvergetelijke ervaring om samen te werken
voor een goed doel in een ander land. “Als
jongere ga je niet zo snel zelf naar een land
als Roemenië. Daarom moesten we deze kans
gewoon grijpen!”
gelegd, muren geschilderd, hout gehakt en
beton gestort. Allemaal zonder ervaring vooraf
en onder professionele begeleiding van Wim,
de ‘klusjesman’. Daarnaast heeft de groep een
spelletjesmiddag-met-lunch georganiseerd
voor Romakinderen uit het dorp, een groep die
in grote armoede opgroeit. Een middag als deze
betekent veel voor ze: ze krijgen de boodschap
dat zij het waard zijn om iets voor te doen.

Via IBO-Nederland gaan elk jaar verschillende
schoolgroepen naar een vrijwilligersproject in
het buitenland. Zij komen terug met de ervaring
van hun leven. Kent u een school die nog een
zinvolle invulling zoekt voor bijvoorbeeld een
werkweek? Neem dan gerust contact op. Wij
denken graag mee!

Samenwerking met
de Nederlandse
Kampeerautoclub

de winter. Zij wonen vaak in erbarmelijke omstandigheden, kapotte ramen, tochtende kieren
en te weinig brandhout om de winter door te
komen. Van 27 augustus t/m 16 september 2018
gaat een groep van maximaal 20 vrijwilligers
hier concrete hulp bieden.

IBO-Nederland en de Nederlandse Kampeerautoclub (NKC) hebben de handen ineen geslagen
om in 2018 twee IBO-projecten te ondersteunen.

Het doel van de reis naar Roemenië is om, in
drie weken tijd, huizen van oudere dorpsbewoners op te knappen en activiteiten te organiseren voor de kinderen uit de buurt. Deze vrijwilligersreis is van 14 mei t/m 9 juni 2018 gepland.
De vrijwilligers rijden zelf met hun camper
naar de projectlocaties en overnachten in hun
eigen huisje-op-wielen. Natuurlijk zullen zij,
naast al het werk, in hun vrije tijd de prachtige
omgeving verkennen en mensen uit hun doelgroep mee uit nemen in de camper. Dat is voor
iedereen gegarandeerd een belevenis!
NKC is een vereniging van camperaars. De
reizen staan open voor leden (met voorrang)

en niet-leden, iedereen die met een, eigen of
gehuurde, camper wil deelnemen is van harte
welkom! Kijk voor meer informatie maar eens
op de website van NKC, www.nkc.nl/camperreizen, en kies de Klussen en Camperen-groepsreizen in Roemenië en Moldavië.

waar vrijwilligers ingezet kunnen worden bij
activiteiten met de bewoners. In de tweede
week van dit project is de Nijmeegse Vierdaagse (17 – 20 juli 2018). Op de Winckelsteegh wordt
in die week de eigen Winckelsteegh-vierdaagse
georganiseerd en ook hierbij wordt de inzet van
vrijwilligers zeer gewaardeerd! Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe meer cliënten mee kunnen
doen met deze vierdaagse ‘wandel’-tocht.

Wanneer?
8-21 juli 2018

Wie zoeken we?
Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedoen. Er
doen ook buitenlandse vrijwilligers mee. Kijk
op onze website www.ibo-nederland.org en
schrijf je in!

IBO Jubileumklusdag bij de
Winckelsteegh groot succes!
Dit jaar bestaat de Bouworde Nederland 60 jaar!
Dit werd op 20 mei in typische IBO stijl gevierd:
tientallen enthousiaste vrijwilligers staken op
het terrein van de Winckelsteegh de handen uit
de mouwen. Niet lullen maar poetsen! Er werd
inderdaad gepoetst en ook geveegd, gespit, geharkt en geplant. Cliënten werden voorgelezen
en sommigen kregen een beautybehandeling.
Een geslaagde dag, die in een lekker zonnetje
afgesloten werd met een welverdiend drankje.
Alle vrijwilligers, De Winckelsteegh en St. Present Nijmegen: bedankt!

Op dit huifbed kunnen cliënten de lopende paarden voelen. Dit werkt ontspannend.

In memoriam:
Henk Wouters
(* Rotterdam, 19 augustus 1932 ,
† Venlo, 4 augustus 2017)
Door Maria-Rosa Wouters

NKC organiseert o.a. groeps-camperreizen. In
2018 hebben twee van de reizen een IBO-project
als reisdoel. De camperaars gaan zich vrijwillig inzetten voor het Ouderenzorgproject in Moldavië of voor de Roma-bevolking rondom het
IBO-jongerenproject in Sanmarghita, Roemenië. NKC sponsort per deelnemer een bijdrage
voor materialen, zodat er veel werk verzet kan
worden.
In Moldavië is het doel om enkele huizen van
bejaarde thuiszorgcliënten klaar te maken voor

invalkrachten te vinden. Daardoor ontstaat een
tekort aan ‘handen’ in de zorg voor de cliënten.
Als gevolg hiervan is in de zomerperiode relatief weinig tijd voor een beetje extra aandacht
voor de bewoners van de Winckelsteegh. Dit
kan deels worden opgelost door vrijwilligers in
te zetten. Doe jij mee?

Mijn vader is met zijn tweelingzus Nel in 1932 in
Rotterdam geboren. Hij werkte na zijn opleiding
in de antiekzaak van zijn vader. In de weekenden deed hij vrijwilligerswerk bij een jongerencentrum in Rotterdam. In 1956 gaf mijn vader
zich op als vrijwilliger bij de Internationale
Bouworde. Hij heeft in zijn vakanties aan heel
wat bouwkampen meegewerkt, o.a. in Nederland, Duitsland, België en Italië.
Zo kwam hij ook op het eiland Sicilië terecht, in
het dorpje Troina. Hier had Padre Ferlauto, boven op een heuvel, het kindertehuis Oasi Maria
SS opgericht. In dit tehuis zaten kinderen met
een beperking, weeskinderen en kinderen van
wie de ouders in het buitenland werkten. Een
stukje buiten het dorp bouwden ze een nieuw
gebouw. Hier heeft mijn vader aan meegewerkt.
Het beviel hem zo goed dat hij een paar jaar
gebleven is. Eerst werkte hij in de bouw, later
kreeg hij de zorg over een grote groep jongens.
Vaak ging hij met hen wandelen, bijvoorbeeld
naar een dijk waar ze ook konden zwemmen.

Hier waren ze in het tehuis niet altijd mee eens,
maar hij zei altijd “die jongens moeten eruit,
niet de hele dag binnen zitten”. Veel van die
jongens heeft hij later nog opgezocht, toen ze
getrouwd waren. Hij deed in het tehuis ook
klusjes en veel mensen vroegen hem dan ook
om iets te repareren. Hij had een bordje opgehangen met de tekst “Domani pronto” (morgen
is het klaar). Het bordje heeft er nog jaren
gehangen.

hen in de gaten te houden. Uiteindelijk mochten
ze trouwen. Ze zijn in 1972 in het kindertehuis
door Padre Ferlauto gehuwd. Na hun bruiloft
zijn ze naar Nederland verhuisd, waar hij ging
werken als verwarmingsmonteur. Ze gingen
elke zomer terug naar Troina om familie en
vrienden op te zoeken, later ook met mijn broer
en mij erbij. We verbleven dan in het kindertehuis, wat natuurlijk erg bijzonder was. Als we
in het dorp op straat liepen, werden we altijd
hartelijk begroet door veel mensen die mijn
ouders nog van vroeger kenden.
Na zijn pensionering begon het weer te kriebelen en wilde hij weer eens op bouwkamp. Hij
vroeg zich af: “Zouden ze ouderen wel kunnen
gebruiken?”. De Bouworde zag hem graag
komen. Eerst heeft hij in Polen gewerkt, later in
Italië. Hij heeft niet alleen gewerkt, maar heeft
ook toezicht gehouden op de jongere vrijwilligers en hen wat vakkennis bijgeleerd.

Troina, 1965. Henk Wouters staat rechts.

In het tehuis leerde hij mijn moeder Angela
Fallico kennen. Ze verbleef hier al sinds ze een
baby was; haar familie kon niet voor haar zorgen. Hij kon inmiddels al aardig wat Italiaans
en kon zo dus met mijn moeder communiceren.
Om haar aandacht te trekken gooide hij in de
eetzaal kersenpitten naar haar. In die tijd mochten ze niet alleen op pad, dus als ze wilden
gaan wandelen moest een familielid mee om

Hij zei: “Een bouwkamp is hard werken, maar
het geeft zo veel voldoening. Je leert mensen
van andere nationaliteiten kennen en waarderen.” Zo heeft hij veel vrienden gemaakt, die hij
later weer opzocht of die ons kwamen opzoeken
in Nederland.
Henk is op 4 augustus overleden. Bij zijn uitvaart werd, in plaats van bloemen, een donatie
aan de Bouworde gevraagd.

“Dat de kinderen de
laatste dag echt niet meer
weg wilden, betekent dat het
ons gelukt is om een
onvergetelijke week neer
te zetten!”
Mieke Arnoldus,
NIVON vakantieweek voor vluchtelingenfamilies in Hondsrug.

Overzicht
vrijwilligersseizoen 2017
Dit jaar zijn er 161 Nederlandse vrijwilligers op projecten in het binnen- en buitenland aan de slag gegaan. Hiernaast hebben ook 42
buitenlandse vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken op
projecten georganiseerd door IBO-Nederland. Een kleine stijging ten
opzichte van vorig jaar.
Van de 161 Nederlandse vrijwilligers zijn er 86 individueel gegaan
en 75 vrijwilligers gingen in vier groepen: leerlingen van het Scalda
College uit Zeeland en het Griftland College uit Soest hebben geklust
op het project met Roma-jongeren in Roemenië. Het Rudolf Steiner
College uit Rotterdam zette zich in op het project Nemoland in Polen.
Tot slot heeft een groep jongeren van de Ontmoetingskerk uit Dieren
een speeltuin gebouwd bij een school in Ghana.
Onze vrijwilligers beoordeelden hun project gemiddeld met een 8,4!
Namens alle mensen die hulp ontvingen, willen we onze vrijwilligers
én onze donateurs ontzettend bedanken voor hun inzet!
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Het bestuur wordt gevormd door:

Stichting IBO-Nederland

Leonie van de Ven (voorzitter),

St. Annastraat 174

Lydia Verstraate en Paul Taris.

6524 GT Nijmegen

verstuurd aan belangstellenden en donateurs. De Stichting is lid van de Internatio-

tel.: 024-3226074

nale Bouworde (IBO) en stelt zich ten doel vrijwilligers uit te zenden naar lokale

e-mail: info@ibo-nederland.org

projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit of

website: www.ibo-nederland.org

levensbeschouwing. Stg. IBO-Nederland is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Nijmegen onder nummer 41055227. Giften komen voor belastingaftrek in aanmerking. Ter zake van legaten is de stichting gerangschikt in de zin van art.
24, Successiewet 1956. De ontvangst van giften van €100,- of meer kunnen, indien
gewenst, schriftelijk worden bevestigd.
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