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alleen een tafel met wat stoelen in huis. Dat vind ik schrijnend. Dit kan 
gewoon niet in een land waarin alles in overvloed is.”                                                                                                                                      

CONTACT EN VERBINDING
Eveline aarzelde geen moment en maakte meteen een Facebook-
pagina aan om een inzameling te starten. Raoul Kuiper uit Naarden 
sloot zich bij het initiatief  aan. En ook Najjar, evenals de Syriërs 
Khader en Zaher en de Ethiopiër Kamel maken inmiddels deel 
uit van de organisatie. “Als ik zie hoe positief  iedereen in het Gooi 
reageert, maakt me dat blij”, vertelt Eveline. “Soms kopen mensen 
zelfs speciaal nieuwe dingen. Een vriendin van me heeft een eigen 
bedrijf  en ontwerpt beddengoed en badjasjes voor kinderen. Die 
heeft ze ons geschonken. We nemen alles aan wat je zelf  ook nog 
zou willen gebruiken. Zou je het zelf  weggooien, dan is het meestal 
niet geschikt. Denk aan een beschimmeld gourmetstel wat we eens 
kregen, kapotte kleren of  volledig afgetrapte schoenen. We maken 
een selectie en onbruikbare spullen gaan naar de afvalcontainer.”                                                                                                                                 
Hoewel Eveline moeder van vier kinderen is, voor twee halve dagen 
als secretaresse werkt en een man heeft die tachtig uur per week werkt, 
besteedt ze vrijwel al haar overige tijd aan het project Elk Gooisch  
Matras Komt Van Pas. “Het is een fulltime-baan geworden. Ik ben 
twee dagen in de gymzaal, maar onderhoud daarnaast de Facebook-
pagina, beantwoord vragen en regel allerlei zaken voor vluchtelingen. 
Ik doe dit met heel mijn hart. Deze mensen verdienen hulp. Ik zeg 
er meteen bij: ook Nederlanders die in armoede leven zijn welkom. 
Gelijke monniken, gelijke kappen.”                                                                                                               
Natuurlijk heeft Eveline het nieuws gevolgd en geschokt gereageerd  
op de aanrandingen in Duitsland. “Maar de negatieve  
berichten over vluchtelingen die daar vervolgens uit voortvloeien, 
staan haaks op mijn eigen ervaringen. Ik maak alleen maar positieve 
dingen mee. Keer op keer raakt het me als ik zie hoe  
mensen hier met elkaar omgaan. Een van onze vrijwilligers reed 
bijvoorbeeld eens een Syrisch gezin met een ziek dochtertje naar 
het ziekenhuis, maakte hen wegwijs en fungeerde als tolk. Dat is 
toch prachtig? Het gaat om menselijk contact, om verbinding.”                                                                                                                       
Eveline is geboren en getogen in Bussum, kent de mores van het Gooi 
en is zelf  nooit iets tekort gekomen. Toch voelde ze al van jongs af  aan 
de drang om anderen te helpen. “Ik vind het daarom ook belangrijk 

ANDERE INITIATIEVEN IN 
HET GOOI
Vluchtelingen ’t Gooi Hulpgroep

Een netwerk van betrokken vrouwen die 

zich willen inzetten voor een warm en veilig 

ontvangst van vluchtelingen in ‘t Gooi, bijvoor-

beeld door te koken voor en met de vluchtelin-

gen, samen te wandelen en een maatjes-pool 

opzetten. De vrouwen zijn verbonden via 

facebook waar ook andere vrouwen zich 

kunnen aansluiten.  facebook.com/groups/

vluchtelingentgooihulpgroep

INZAMELINGSACTIE VAN 
SCHOOL IN BUSSUM                                                                                               
Kinderen van basisschool De Hoeksteen in 

Bussum zamelen kleding in voor vluchtelingen. 

Initiatiefnemer Tim (7) heeft samen met zijn 

moeder Meike een spullen-inzamelingsactie 

opgezet op zijn school. Naast kleding zamelen 

ze ook toiletartikelen in en maken ze met de 

hele school tekeningen voor de vluchtelingen 

om ze welkom te heten.

HILVERSUMSE 
VROUWEN NAAR LESBOS
Ingeborg Robijn en Tukkie Tuk konden het 

vluchtelingendrama niet langer aanzien, 

zamelden spullen in en reisden af naar het 

Griekse eiland Lesbos om zelf te helpen.

‘SOMS KOPEN 
MENSEN SPECIAAL 
NIEUWE SPULLEN 
OM TE DONEREN’

HET GOOI GEEFT
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