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20 augustus 2021 

Nog ff dit…2 
 
 

“Het gaat weer als een 4X4 trein…” 
 

4WDCARE draait weer als vanouds       
In deze ‘FF dit…2’ heel veel informatie om jullie goed te blijven informeren. 
We weten dat het druk is en we veel van jullie vragen. 
We weten ook dat jullie enorm gemotiveerd zijn maar geef vooral ook aan als 
we téveel van jullie vragen. 
 
✓ Omdat het humanitair transport dit jaar naar Kroatië gaat en niet naar 

Bosnië, hebben we besloten om een vrachtwagen naar Bosnië te laten 

rijden. Deze vrachtwagen komt maandagmorgen 30 augustus in Andelst 

aan. Wij zoeken voor die dag vele handen om te komen helpen voor het 

laden en de catering. Laat ons weten of je die dag óf een dagdeel zou 

kunnen helpen. Alvast bedankt hiervoor. 

Een vrachtwagen laten rijden naar Bosnië kost 2000 tot 2500 euro 

inclusief douanekosten. We hebben van de Rotary Arnhem/Huissen 1000 

euro gesponsord gekregen       Hartelijk dank hiervoor! 

✓ De logistiek van het laden willen we deze keer anders aanpakken. Wij 

hebben de complete magazijnlijst naar de gehandicapte stichting in 

Zivinice gestuurd waarbij hun de nummers hebben aangegeven die zij 

goed kunnen gebruiken. Dat betekent dat wij niet alles voor de voet 

kunnen laden maar meer moeten zoeken en verzamelen. En laten we 

dáár nou net geen ruimte voor hebben op dit moment      We hebben 

twee oplossingen gevonden voor opslag aankomende week namelijk: 
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1. We kunnen gedeeltelijk gebruik maken van de hal tussen bedrijf 

Timmer en Art culinair met dank aan John Blom. 

2. We hebben een grote oplegger voor een week te leen gekregen. Deze 

komt op onze parkeerplaats voor de Lier te staan met dank aan 

bedrijf  “van Ginkel” uit Valburg. 

Alle bedrijven die op ‘de Schalm’ werkzaam zijn, zijn hiervan op de 

hoogte via een mail van de receptie van de Schalm.  

Aan de hand van gemaakte lijsten gaan we komende week, maandag 

t/m zaterdag, de spullen opzoeken en verzamelen in de trailer en hal.  

Buiten het huisje leeghalen in Leusden en de verbouwing van het 

magazijn heeft dit een hoge prioriteit. Wij willen daarom vragen dat 

ook mensen die komen voor kleding uitzoeken of naaiwerk dit even 

een week laten liggen en mee willen helpen met deze klus. Hans 

en/of Jolande zijn aankomende week van maandag t/m zaterdag 

aanwezig om alvast een start te 

maken. Wil je aansluiten dan horen 

we dat graag. Alvast bedankt 

hiervoor.  

✓ De verbouwing in het magazijn gaat als 

een speer. Woensdag a.s. gaan de 

mannen hiermee verder zodat 

misschien 30 augustus deze ruimte te 

benutten is.  

✓ Waar we enige tijd met zorg naar kijken 

zijn de accu’s van de heftruck. De accu’s 

lopen op hun einde en moeten 

vervangen worden. We hebben deze besteld maar moeten rekening 

houden met een levertijd van 6 tot 8 weken. Deze gel-accu’s komen op  
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een bedrag van ongeveer 2000 euro. Tot die tijd moeten we zoveel 

mogelijk de oude accu’s onder stroom houden.   

✓ Begin september gaan Hans en Jolande naar Kroatië om samen met onze 

contactpersonen daar het komende humanitaire transport verder voor 

te bereiden. Daarna rijden ze door naar Bosnië om de vorige projecten te 

bezoeken en controle te houden over de goederen die middels deze 

vrachtwagen daar gebracht zijn. Tevens is het belangrijk om na zo’n 

lange COVID-periode onze goede contacten daar te spreken en te 

onderhouden.  

✓ Zoals jullie weten gaat het humanitair transport vrijdag 1 oktober van 

start. We zoeken nog rijders en bijrijders die mee willen. Durf jij..? 

 

Nu een leuke afsluiting. 
We hebben Denise van den Berg uit Valburg bereidt gevonden om de functie 
van penningmeester in te vullen en in het bestuur te treden. Denise, van harte 
welkom! We gaan jou woensdag 25 augustus voorstellen tijdens ‘de gezellige 
bijeenkomst van 4WDCARE’ bij Nellie en Anne!  
 
Nog ff dit… 
Wij hebben de laatste weken 
regelmatig en gemeend 
bewondering en dankjewel 
ontvangen van de mensen waar we 
de huizen van hebben leeggehaald. 
Dat is voor ons super fijn om te 
horen maar wij vinden dat dit bij 
jullie hoort! Daarom dat wij dit nog 
extra tegen jullie willen zeggen.  
 
Met dank, 
Hans en Jolande 
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