
Bussumse Krant,  nr.17, 27 april  2006, pagina 7

InterMediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaThuiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567  
of info@intermedicare.net

COURTINE GROEP
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC  Naarden

Postbus 241, 1400 AE  Bussum • Telefoon: 035 - 69 44 844 • Fax: 035 - 67 80 312

Email: info@courtinegroep.nl • Website: www.courtinegroep.nl

administraties - belastingen - internetboekhouden

Courtine_advert_155x100mm_zw.ind1   1 14-3-2006   10:51:01

Historische Kring Bussum ...
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Informatie
Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 
of stuur een e-mailtje naar:
hist.kring.bussum@planet.nl 
Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor
informatie bij het bezoekerscentrum van de
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg
terecht.

Voorjaar 1906: lentekriebels!
nummer 17

Iemand uit Den Haag is op een mooie
pinksterdag bij het sporten verliefd
geworden. Maar waar is Bussumse Marie
gebleven? Wie weet lezen de (klein)kinderen
van “Mr.Guilaume” en Marie deze rubriek en
herkennen ze het verhaal van opa’s
wanhopige zoektocht via de Bussumsche
Courant.

De spannende maanden van het jaar zijn
aangebroken. Het kermisvolk is in aantocht
en de Bussumse jongens en meisjes
verheugen zich op vier dagen van vertier.
Alles in het net natuurlijk. En burgemeester
Van Suchtelen beschermt de jeugd tegen
waarzeggers en krachtmeters.

Intussen gaat het leven in Bussum gewoon
zijn gang. Alhoewel, gewoon? Tijdgenoten
herinneren zich dat de schrijver-arts Frederik
van Eeden met de groentekar door het dorp
rijdt. Romantiek heeft vele vormen.

september 1903
••••Hans Jonker 

Wordt verwacht!
Op 20 maart 2006 gaf de Bussumse
gemeenteraad groen licht voor de verhuizing
van het Filmhuis naar het voormalige
winkelpand Brediusweg 1.
De Historische Kring Bussum besteedt bij de
opening aandacht aan dit karakteristieke
gebouw (bouwjaar 1926) en aan de
geschiedenis van de bios in Bussum. Ooit
telde het dorp drie bioscopen. Toegang: alle
leeftijden.  

Website!
Bezoek de website www.histkringbussum.nl
van de Historische Kring Bussum. Daar kunt
u de laatste nieuwtjes vinden.

Eigen doelstelling
De organisaties die Operatie Schoenen-
doos in Nederland organiseren, willen 
zich meer gaan richten op hun eigen 
doelstelling. Edukans helpt kinderen 
in ontwikkelingslanden naar school 
en betrekt scholen in Nederland bij 
ontwikkelingssamenwerking. Bij Actie 
Schoenmaatjes gaat het om een cadeau 
van kind tot kind als een persoonlijk 

en concreet gebaar van betrokkenheid. 
In de uitdeellanden gaan de schoe-
nendozen naar kinderen in moeilijke 
situaties. Samaritan’s Purse is een 
interkerkelijke organisatie die overal 
ter wereld noodhulp en ontwikkelings-
projecten uitvoert in de ruimste zin 
van het woord. Met Operation Christ-
mas Child voert de organisatie een 
internationale actie om aan kinderen 

die in uitzichtloze situaties leven een 
cadeau te geven als teken van hoop 
vanuit christelijk perspectief. Daarom 
zal Samaritan’s Purse – in tegenstel-
ling tot Edukans – in landen waar dat 
mogelijk is een bijbels stripverhaal bij 
de doos blijven uitdelen.

Operatie Schoenendoos
Operatie Schoenendoos ging – in 

navolging van andere landen – elf jaar 
geleden in Nederland van start en is 
inmiddels uitgegroeid tot een groot-
schalige hulp- en bewustwordingsac-
tie. Kinderen in Nederland vullen een 
schoenendoos met schoolspullen en 
speelgoed voor kinderen in moeilijke 
situaties, zoals armoede en oorlog. 
In de afgelopen elf jaar zijn vanuit 
Nederland meer dan 1 miljoen dozen 
uitgedeeld. Door mee te doen aan de 
actie leren Nederlandse kinderen op 
een concrete en aantrekkelijke manier 
wat geven en delen is.

Verschillende doelgroepen
Besloten is om de doelgroepenver-
deling te handhaven. Edukans blijft 

zich als onderwijsorganisatie op de 
scholen richten, terwijl Samaritan’s 
Purse de kerken en de overige doel-
groepen benadert. Kerken en scholen 
zijn uiteraard vrij om te kiezen voor 
de organisatie waar zij zich het meest 
bij thuis voelen wat betreft de doel-
stelling.

Toekomst
De organisaties verwachten dat er in 
de nieuwe situatie een groter aantal 
schoenendozen wordt uitgedeeld, 
waardoor nog meer kinderen in moei-
lijke omstandigheden blij gemaakt 
kunnen worden.

Nieuwe start voor Operatie Schoenendoos
De bekende kinderactie Operatie Schoenendoos gaat dit jaar een nieuwe fase in. De actie 
werd tot nu toe gezamenlijk georganiseerd door Edukans en Samaritan’s Purse Nederland. 
Daar komt nu verandering in. Edukans gaat het project voortzetten onder de naam Actie 
Schoenmaatjes. Samaritan’s Purse Nederland gaat verder onder de internationale naam 
Operation Christmas Child.


