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Graag een fiets… 
Het is 10 voor 9, zaterdagochtend, bij 
partycentrum Concordia staan al een aantal 
mensen voor de deur. 
De kleding- en spullenmarkt zal om 10 uur open 
gaan. 
Als ik passeer, vragen ze mij of we ook fietsen 
hebben, 2 weken geleden hebben we een aantal 
fietsen kunnen aanbieden. Nu moet ik hen 
teleurstellen en zeggen dat we maar 1 fiets 
hebben. 
Ook wil iedereen weten of ze nog op de lijst 
staan, de lijst met mensen die graag een fiets 
willen. We houden de deur gesloten tot 10 uur en 
mondjesmaat druppelen de vrijwilligers van die 
dag binnen. 
 
Vooraf 
Wat is hieraan vooraf gegaan? Sinds de opening 
van de noodopvang, hoorden we eerst dat de 
mensen wel pannen hadden gekregen en een 
koffiezetapparaat, maar dat ze zelf borden, 
bestek en bekers moesten kopen en daarvoor 
budget hadden gekregen. Alleen de winkels 
waren gesloten vanwege de lockdown, of je 
moest een afspraak maken. Wij gingen dus op 
bezoek bij asielzoekers en kregen duizend 
verontschuldigingen dat ze geen koekjes op een 
schaaltje konden presenteren, maar als ik vroeg 
of ze wel een bord hadden om van te eten, dan 
was dat niet het geval. 
Ook hoorde ik dat mensen graag een fiets zouden 
hebben, en dat er kinderwagens en 
wandelwagens nodig waren. 
 
Opslag  
Mij werden veel spullen aangeboden, maar het 
mocht niet naar een plek in de noodopvang. 
 

 
 
We wilden graag dat mensen ook een keuze 
zouden hebben, dus waar kon ik een kleding- en 
spullenmarkt organiseren. In een gebouw van 
een kerk, die ons zijn gebouw heeft aangeboden  
(Rafaelgemeente Ezra), maar omdat ik ook geen 
opslagruimte had, moesten de spullen dan de 
avond ervoor worden gebracht en de volgende 
dag weer worden opgeruimd. 
Of toch een opslagruimte? Zullen we een 
container huren?  
Dan moeten we wel de gemeente bellen, om te 
vragen of we hem ergens mogen neerzetten. Zo 
gezegd, zo gedaan. Bij de gemeente werden we 
van het kastje naar de muur gestuurd en weer 
terug, tot iemand zei dat we konden vragen of we 
de container op het terrein van Concordia 
mochten zetten. Na een bepaalde periode gaan 
bewoners toch klagen, als er ergens een 
container gestald staat. Concordia is momenteel 
buiten gebruik. 
 

 
 
God voorziet 
We belden de eigenaar van Partycentrum 
Concordia en legden het idee uit. Hij vroeg ons, 
waarom wij niet vroegen of we in het gebouw de 



opslag mochten doen en meteen ook een winkel 
maken van de kleding- en spullenmarkt. 
 
Nou, dat vroegen wij niet, omdat we dachten dat 
we het niet konden betalen, maar daar dacht de 
eigenaar anders over. 
Voor ons een cadeautje! Wat mooi! Dank U Heer! 
Wat bijzonder hoe God hierin gewerkt heeft. 
 
Deze dag was de 2e openingsdag, met 6 
vrijwilligers hebben we ongeveer 60 mensen te 
woord gestaan. De eerste keer op vrijdagavond is  
met 8 vrijwilligers de ‘winkel’ volgehangen en 
gelegd met kleding, fietsen, borden en speelgoed, 
kinderwagens en schoenen. 
Komt u een keer kijken? 

               Jeannet 

 

 
 
 

Van de Achterbancommissie 
Noteer in uw agenda: woensdagavond 11 mei - 
jubileumavond Jeannet.  
Dit jaar is Jeannet 10 jaar geleden officieel als 
zendeling aangesteld door de EGHW. Maar lang 
daarvoor was ze al actief onder vluchtelingen.  
We willen daar graag bij stilstaan op een speciale 
avond in De Poort, die georganiseerd wordt door 
de achterbancommissie. U wordt van harte 
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. 
 
 
 

Behalve een terugblik op haar werk heeft Jeannet 
een muzikant gevraagd, die afkomstig is uit 
Aleppo. Ook komen er vluchtelingen aan het 
woord en is er lekkers uit verre landen. 
Mis deze avond niet! 

Pleun 
 
Van de penningmeester 
Zoals u van ons gewend bent, geven we een 
overzichtje van de inkomsten over de afgelopen 
12 maanden.  
 

 

De inkomsten per maand fluctueren best wel, 
met een mooie uitschieter in december. Maar dat 
dit fluctueert is geen probleem. Jeannet ontvangt 
hieruit een vast maandsalaris en het restant 
wordt als buffer gebruikt voor belasting, 
onvoorziene uitgaven enz. 
Hieronder een overzicht van de gemiddelde 
giften per maand over de afgelopen jaren. Het is 
fijn om te zien dat hierin een groei te zien is, met 
name vanwege jaarlijkse inflatie.  
 

 

Wij willen jullie hartelijk danken voor deze 
trouwe giften. 

       Constance  
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