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Beste rijders en bijrijders, 
 
Soms gaan dingen sneller dan je wilt waarbij het voordeel is dat de dingen vaak sneller 
afgewerkt worden. 
Duidelijk?... Nee, natuurlijk is dit vaag… 
 
Wij zijn door Rasim gebeld die zich zorgen maakt over het toenemende verspreiding van de 
corona-virus in Bosnië. 
Het zou kunnen betekenen dat wederom de grenzen op slot gaan en we geen hulpgoederen 
Bosnië binnen krijgen. 
Je wilt er ook niet aan denken wat er gebeurd met alle spullen als de vrachtwagen 
bijvoorbeeld in Kroatië zou stranden.  
Daarom hebben we overlegd en besloten om een Bosnisch transportbedrijf te benaderen 
om komende week een transport te regelen. 
Die hebben we gevonden en hou je vast…aanstaande woensdag 26 augustus staat deze 
vrachtwagen in Andelst! 
 

 
Oeps…dat betekent dat alles in een 
stroomversnelling gaat.  
Buiten de voorbereidende werkzaamheden 
waar we nu mee bezig zijn, gaan we wederom 
een beroep op jullie doen. 
Met name deze woensdag hebben we veel 
mensen nodig om de vrachtwagen snel en 
efficiënt te laden.  
Bijkomende uitdaging is, dat de generator ook 

geladen moet worden       
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Om te beginnen hebben we vandaag met Ton geïnventariseerd wat mee moet en voor welke 
gezinnen. 
Het team van Ton zorgt dat de specifieke spullen voor de gezinnen beplakt worden met 
gekleurd plakband.  
Ook gaat Ton dinsdag spullen naar beneden halen en klaar maken voor het transport.  
 
Tja… en dan nu de oproep aan jullie allemaal… 
Kom ons woensdag helpen! 
We starten om 8.00 uur met koffie en uitleg waarna we om 8.30 uur aan de gang willen.  
Wie hebben we nodig? Alleen sjouwers? Nee zeker niet.  
We hebben mensen nodig om te schrijven, om lichte pakketten aan te voeren en voor de 
catering.  
Wij zorgen voor een broodmaaltijd tussen de middag en uiteraard iets lekkers bij de koffie. 
 
Beste allemaal, we weten dat we veel vragen aan jullie.  
Maar wij zouden het fantastisch vinden als de mensen in Bosnië toch op deze manier vóór 
de winter geholpen kunnen worden. 
 
Laat ons a.u.b. weten als je wilt komen helpen.  
Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groet 
Hans Saris 
Petra Munsterman 
Jolande Cornelissen. 
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