Reisverslag transport april 2022
Wat blijft de mens tenslotte over? HOOP!!
Woensdag 20 april
In de ochtend de ingebrachte goederen in dozen gepakt zodat dit ook nog
meekan. De vrachtwagens worden in Rotterdam en Den Haag opgehaald. Om
17.30 uur staan deze klaar voor het magazijn om volgeladen te worden.
Wat heerlijk zoveel hulp om de 1.260 dozen, 50 matrassen,
ruim 200 dekens/dekbedden/kussens, 20 rollators enz. op
de rollerbaan en de transportband te plaatsen om
vervolgens te stapelen in de vrachtwagen. Dat is ook een
kunst hoor om geen plekje onbenut te laten.
Veel dank aan de 3 scouts van
Kimball O’Hara . Fijn om ook
nieuwe gezichten te zien die onze
stichting willen helpen. Om 18.30
uur gestart en om 21.30 uur het
magazijn leeg op 30 dozen na (dat mag geen naam
hebben).
De vrachtwagenchauffeurs vertrekken naar Lódz in Polen;
de particuliere auto volgt om 0.00 uur.

Donderdag 21 april
Een vlotte rit, zonder files en om 14.00 uur komen we bij het
opvanghuis voor mannen aan. Er wordt gelijk gestart met
uitladen. Een aantal bewoners die in staat zijn te helpen doen
hun uiterste best. Te weten dat er 80%
niet in staat is te helpen, veelal op bed
ligt, is dit een huis met veel zorgen en
verzorging. Velen hebben dementie en
zijn geestelijk/lichamelijk zeer beperkt.
Door medewerkers moet er begeleid
worden zoals regelmatig douchen,
persoonlijke verzorging anders lopen ze
de hele week in dezelfde kleren en ongewassen. En met 8 op
een kamer is dat niet zo fijn.

1

Nadat we de inhoud, een halve vrachtwagen, hebben gelost krijgen we een lunch,
dit smaakt ons goed na een nacht en ochtend gereden te hebben.
Tijd om ons hotel op te zoeken. Een glaasje prik, een heerlijke maaltijd (met lenteuitjes!!) en om 21 uur gaan we slapen.
Vrijdag 22 april
Na een prima ontbijt gaan we op weg naar het 2e
mannenhuis. Hier worden we verwelkomd door een
medewerkster die er flink de wind onder heeft. Zeker 20
mannen helpen met uitladen. Hier verblijven 150 mannen
waarvan velen een betere conditie
hebben dan in het 1e huis. Wat opvalt is
dat de meeste mannen schoenen
dragen en niet op slippers/pantoffels
lopen.
De leiding probeert bv mannen een half
jaar geen alcohol te laten gebruiken, ze
hebben dan een baantje en verdienen wat geld. Maar helaas
de meeste vallen weer terug in het oude patroon. Alcohol in
het opvanghuis is verboden maar buiten het hek is iedereen vrij (het is geen
gevangenis!).
Mannen die fysiek wat minder sterk zijn helpen in de
keuken. Op de foto zijn ze rode bieten aan het schillen
en raspen. Er is één mevrouw die kookt; 100 liter
pannen worden gebruikt om 150 mensen eten te
geven. Bewoners helpen met schillen van
wortelen/aardappelen. Dit zijn de hoofd ingrediënten
voor de warme maaltijden. Bewoners krijgen drie
maaltijden per dag. Groente en fruit krijgen ze van
grote bedrijven uit de stad.
Er zijn ook dozen bij voor twee andere
huizen die geen opslagruimte hebben. Het
zijn een dameshuis en een huis voor moeder
en kind. Vanuit het mannenhuis worden
deze goederen gedistribueerd. Diezelfde
middag gaat er al een stapel dozen heen.
Op dit moment hebben ze de twee huizen
bij elkaar gedaan (60 vrouwen en kinderen)
om zo een huis vrij te krijgen waar nu
vluchtelingen uit Oekraïne geplaatst zijn.
Deze mensen zorgen voor zichzelf maar de
kleding die wij gebracht hebben zijn ook
voor hen bedoeld.
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Na het uitladen is er thee/koffie en lekkers en hebben we een
gesprek met de directrice van de stichting Brata Alberta waar
deze opvanghuizen onder vallen. Gelukkig kan de tolk alles voor
ons vragen en vertalen. Het is nu duidelijk wat wij voor hen het
volgend jaar kunnen betekenen.
Wat nog nooit gebeurd is de laatste 20 jaar, is dat we tijd
hebben om de stad Lódz onveilig te maken. Na een stevige
wandeling weer terug in het hotel. Na een goede maaltijd op
tijd naar bed, want morgen om half acht rijden we weer terug
naar Nederland.

Zaterdag 23 april
Een vlotte terugreis, geen files maar wel drukker dan de heenreis. De particuliere
auto is om 20.00 uur in Voorschoten en de vrachtwagens zijn er voor middernacht.
Elk transport heeft zijn charme. Het is steeds weer anders. Dit keer maar 2 huizen
bezocht. In oktober hopen we 5 huizen te bezoeken en goederen te brengen.
Hopelijk wilt u ons hier financieel bij steunen, NL29 TRIO 0788 84 75 54 t.n.v. de Club
van Polen.
De kosten zijn dit transport hoger uitgevallen omdat de huur van de vrachtwagens
en de diesel/benzinekosten meer zijn dan andere jaren. De vrijwilligers / chauffeurs
die mee gingen, betaalden zelf hun hotel en eten.
Heel veel dank aan allen die ons hebben geholpen op welke manier dan ook om dit
transport mogelijk te maken.

Adrie Ferguson - de Feijter ,
secretaris van de stichting De Club van Polen) te Voorschoten.

Totaal reden beide vrachtwagens plm. 4.700 km.
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