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Bussum/Vreeland Terwijl ze
echt wel wat gewend is, de Bussum-
se Eveline Smits van Oijen. Vier jaar
lang zamelde ze in voor Syrische
vluchtelingen, met als motto ’elke
Gooise matras komt van pas’. ,,Maar
dit is zo totaal anders”, verzekert ze,
in de Groene Ruijter op de hoek van
de Heinlaan en De Ruijterlaan in
Bussum. ,,Oekraïne is dichtbij hè.
Vrijwilligers melden zich massaal
aan, ook uit Oekraïne en Rusland”,
zegt ze, terwijl de stapels dozen,
pakken en zakken bijna onafgebro-
ken worden binnen gebracht. ,,Ik
heb zoiets als dit nog nooit meege-
maakt”, zegt ze, zichtbaar onthutst.

De deuren zijn begin van de mid-
dag dan ook dicht gegaan voor deze
inzameling voor Kinderen in Nood,
met bestemming Oekraïners in
Hongarije, er is al veel te veel. Buiten

op de Heinlaan in Bussum blijft het
intussen een af en aan rijden. De een
komt op de fiets met een tas en een
groot pak toiletpapier, een ander
met een wagen vol dozen. Een bord
verwijst naar een opslag aan de Can-
neburgerweg in Ankeveen, waar ie-
mand spontaan een loodsbeschik-
baar heeft gesteld. Omdat de ver-
slaggever daar ook wel even wil kij-
ken, wordt diens auto dan maar
volgeladen, want niet iedereen heeft
de tijd daarheen te rijden. ,,Wij heb-
ben op KDV De Bommelburcht in-
gezameld, we hadden pauze en kon-
den net even weg”, vertellen twee
jonge vrouwen. Isabelle Venema
heeft drie dozen achterin haar auto.
,,Jassen, potten, kleren, tandenbor-
stels. Ik las op buurtapp Nextdoor
van dit”, verklaart ze.

Smits van Oijen benadrukt dat er
momenteel de meeste behoefte is
aan spullen als voeding, zoals blik-

ken en pasta, medicijnen, zaklan-
taarns, powerbanks en verband- en
hygiënemiddelen. ,,Kleding hebben
we eigenlijk al te veel. ,,Twee trucks
gaan sowieso rijden, maar er heeft
zich al een derde gemeld. En moch-
ten ook andere mensen voor vervoer
kunnen zorgen, graag. We hebben
hier inmiddels al een gymzaal vol

spullen.”
Even later gaan de deuren toch

weer open. Een eerste vrachtwagen
voor Kinderen in Nood wordt volge-
stouwd, dus er kan weer wat bij. 

Vreeland

Ook op een inzamelpunt in Vree-
land van een andere spontane actie
is het een komen en gaan van gulle
gevers, die met de auto en soms op
de fiets spullen komen afleveren. Op
sociale media gonst het van het me-
deleven en de hulp. ,,Wat loskomt in
Vreeland is niet normaal”, vertelt
Mendy Drabbe, terwijl ze spullen
langs komt brengen bij de inzame-
lactie aan de Kleizuwe. ,,In de Vree-
landse vrouwenappgroep gaat het
helemaal los. Er worden linkjes ge-
deeld en wat voor spullen er nodig
zijn.” Haar tweejarige zoon Stan
komt een doosje brengen waar zijn
naam op staat. ,,Toen hij hoorde dat

er dozen nodig waren, wilde hij de-
ze geven.”

Initiatiefnemer Liesbeth Beuke-
boom-De Jong is overdonderd door
alle giften. Maar het is zo mooi om te
zien wat er allemaal gebeurt. Zon-
dag konden we niet eens weg. Er
bleven maar auto’s met spullen ko-
men. Mensen die echt hun kasten
hebben leeggeplunderd. Soms knijp
ik mezelf als ik naar die grote hoe-
veelheid zakken en dozen kijk. Dan
denk ik staat dat er nou echt? Men-
sen met een klein budget die toch
veel geven. Er zijn zo veel mooie
mensen langsgekomen”

De Jong: ,,Er kwam ook een meis-
je op de fiets uit het dorp, zo schat-
tig. Ze had een grote tas en zei ‘dit
pas ik toch niet meer’. Nou ja, deze
laarzen nog wel een beetje, maar doe
die er ook maar bij. Ik krijg nog
haast tranen in mijn ogen als ik het
vertel.”

INZAMELEN Inwoners in de rij met dozen, pakken en zakken bij spontane initiatieven in regio

Massale steun Oekraïne
,,Dit is ongekend, de boel lijkt op sociale media wel ontploft. Mensen komen van heinde en verre om spul-
len voor Oekraïne te brengen. Wat een impact heeft dit. Ik sta hier elke vijf minuten te huilen.”

van onze verslaggevers

Liesbeth Beukeboom en Daphne van Nieuwenhuizen: ,,Ik heb de fabriekshal maar leeggehaald.” MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE
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’Mensen komen uit de hele

regio. Echt bizar. Ik weet nog niet

wat er gebeurt, wat ik meemaak’

’Oorlog mag niet ook hier een

wig tussen mensen drijven’


