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Kroatië 1 
 
We gaan weer… 
Ja, het humanitair transport komt weer in zicht. 
Om jullie optimaal te blijven informeren, schrijven wij regelmatig mailtjes met een volgnummer, 
bijvoorbeeld Kroatië 1, Kroatië 2..enz. 
Gebleken is dat dit, voor de rijders en bijrijders maar zeker ook voor ons, het beste functioneert. 
 
De laatste acties op braderieën in onze omgeving zorgen ervoor dat we haast het bedrag, wat we 
nodig hebben voor een nieuwe rolstoel voor Iva, bij elkaar hebben. 
Misschien zou het lukken om haar die rolstoel tijdens ons verblijf daar te mogen overhandigen… 
 
Verder hebben we steeds regelmatiger contact met Senad, Radovan en Renata van Dobro Dobrim. 
Binnenkort weten we dan ook iets beter hoe onze week eruit gaat zien. 
 
De crowdfunding actie “we bouwen een huis voor Mira” is gestart. 
Wij zoeken Nederlandse bedrijven en/of instellingen die dit doel willen ondersteunen. 
Ook hebben we contacten met de Kroatische ambassade in Nederland om te proberen Kroatische 
bedrijven die in Nederland gevestigd zijn te benaderen. 
 
In het stadje Sisak hebben we contacten met het plaatselijke ziekenhuis. 
Daar hebben we al verschillende keren materialen gedoneerd en komen ook dit jaar weer bij hen.  
 
Zoals jullie weten is de datum van vertrek op zaterdag 24 september en datum van terugkomst op 
zondag 2 oktober. 
Een week eerder, zaterdag 17 september vanaf 8.30 uur, gaan we de aanhangers laden.  
Direct erachteraan organiseren we de rijders en bijrijders bijeenkomst.  
Het doel is om dan met elkaar kennis te maken en het delen van de laatste informatie die we 
hebben. Hierbij zijn jullie partners ook van harte welkom.  
Willen jullie deze dag daarvoor vrij plannen? 
 
Als je zo’n humanitair transport goed wil organiseren, heb je op tijd informatie nodig.  
Jullie krijgen daarom aankomende week een lijst van vragen en verzoeken om documenten 
gekopieerd naar ons op te sturen. 

 
 
Dit was Kroatië 1 óp naar Kroatië 2… 
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