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STEUN VOOR SOFT TULIP  

 

 
 

In de aanloop naar de vastentijd lag het in de bedoeling om steun te geven aan een 

gezondheidsproject in Bolivia. Maar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne diende zich 

een ander doel met een hoge urgentie. Daarom is besloten SOFT TULIP te ondersteunen 

nadat de nood in Bolivia gelenigd is met enkele particuliere giften. Het antwoord op ons 

voornemen onderstreept dit goede doel: 

  

Datum 11 maart 2022 

Aan: Jan Broeders  

 

Beste Jan, 

 

Wat fijn om een bericht van je te ontvangen!!! Een lichtpuntje in deze uiterst donkere tijd. 

Ons ‘gewone’ werk is helemaal stil komen te liggen. Ik word 100% in beslag genomen door 

de oorlog in Oekraïne en alle consequenties daarvan voor mijn grote netwerk aan partners 

daar, en voor de vluchtelingen met een beperking. Sommige van mijn partners (uit het 

gebombardeerde Kharkiv) zijn zelf vluchteling geworden.  

Ik probeer fondsen te werven voor de steun aan mijn partners, voor interne vluchtelingen met 

een beperking, voor transport naar en onderdak in Nederland. Zaterdag komt de eerste groep 

met 39 vluchtelingen aan in Huizen. Dit zijn mensen/kinderen met een handicap en hun 

verzorgers (meestal familie).  

We hebben inmiddels ruim 300 gespecialiseerde opvangplekken en er komen nog meer. Ook 

ben ik op Europees niveau actief met de EASPD om steun voor mensen met een handicap een 

centrale plek te geven in de steun van de EU. Dat laatste lijkt trouwens te slagen! 

 

Ik word bestookt met mails, appjes, via LinkedL, Faceboek, telefoontjes en moet ook nog 

omgaan met mijn eigen verdriet, boosheid en wanhoop. 

 

Afijn, elke financiële bijdrage is meer dan welkom! 

 

Met hartelijke groet en mooie herinneringen over onze samenwerking, 

 

MSc. FJHM (Eric) Bloemkolk 

Director Soft Tulip  

 

 

 



Giro 555 voor Oekraïne  

In februari is in onze kerk en in De Burcht gecollecteerd voor de noodhulp aan Oekraïne. Het 

bestuur van de Martinusparochie in Cuijk had een sponsor die het ingezamelde bedrag zou 

verdubbelen.  

 

Tijdens de twee inzamelmomenten in Linden is voor Giro 555 het bedrag van € 454, - 

opgebracht. Met de verdubbeling erbij een mooi bedrag. 

Hartelijk dank aan iedereen die meegedaan heeft. 

 

 

 

 


