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Containers vol over zee
“Every change
comes from an action” is de leus van
Stichting MissIQ. Als je wilt dat de
wereld beter wordt, moet je er zelf
wat aan doen en er vooral ook over
vertellen.
En dat doen we graag in dit verslag
over onze activiteiten in 2017.
We gaan 2018 met volle inzet tegemoet. Er zijn goede contacten met
scholen, ook op Aruba. Er is voldoende
aanbod van materiaal van diverse
scholen in Nederland.
We blijven ons inzetten om de
financiële middelen bijeen te krijgen
om de spullen naar de juiste plek
te transporteren.
Donaties zijn van harte welkom.
Ruth Groenewoud, voorzitter
Februari 2018

Begin 2017 hadden wij in onze opslagruimte zoveel
schoolmateriaal verzameld, dat we niet de gebruikelijke
2 zeecontainers, maar liefst 7 containers konden verzenden.
Om de verzending gefinancierd te krijgen hadden we ons
Projectplan naar diverse fondsen gestuurd en een donatie
gevraagd voor de verzendingen van 6 containers.
De AFAS Foundation organiseerde op 5 juli 2017 een
AFAS Foundation Challenge waarbij verschillende
stichtingen werden uitgenodigd om hun project te pitchen.
MissIQ heeft deze kans met beide handen aangepakt.
En met succes!
Gelukkig maakte de AFAS Foundation met een grote
sponsorbijdrage onze droom waar.
MissIQ is dit fonds zeer erkentelijk.
In augustus zijn 4 containers verscheept naar Curaçao.
En in december nog 3. Alles verliep voorspoedig.

Geen overbodige luxe

Het eerste dat we altijd doen voor het verschepen van
containers is contact opnemen met de douane voor de
vrijklaring van de containers. Daarna gaan we naar het agentschap, overhandigen daar alle benodigde papieren. En dan
is het een kwestie van wachten, totdat de telefoon gaat voor
akkoord. Vervolgens afspraken maken met Pim Steinmeijer
(directeur van AFAS op Curaçao) en aangeven wanneer de
containers bij de scholen geopend gaan worden.

In het algemeen is iemand van MissIQ aanwezig als de
containers arriveren. Meestal ben ik, Ruth Groenewoud, dat.
Dat is geen overbodige luxe, want onze aanwijzingen en
bewijzen zijn nodig om de containers te openen. En
langdurig wachten op de kade zorgt alleen maar voor
oplopende kosten.
Zo vlak voor de feestdagen was het wel even spannend,
maar het ging goed. Alle 3 containers konden op dezelfde
dag geopend worden.

Pim Steinmeijer was in augustus aanwezig bij het openen
van containers. De scholen hadden de lokale pers op de
hoogte gebracht. Ook vanuit Nederland hebben wij persberichten verstuurd. De Amigoe heeft daarover uitgebreid
bericht.

En zo zijn Fundashon Bos di Juventud, Skol Dr. Nelly Winkel,
Pedro Luis Brion school, Prof. Dr. I.C. van Houteschool, de
Kolegio Alejandro Paula en de Prins Bernardschool voorzien
van schoolmeubilair. De scholen weten dat AFAS dit mede
mogelijk heeft gemaakt.

De verzendingen, transportkosten en opslagmogelijkheden in Nederland, zijn
mogelijk gemaakt dankzij
bijdragen van:
● Aad Renses, Autobedrijf;
● Rob Burgering, Verpakkingen
● Andre Köhne, Containerbox
● Halo Removal Logistics
● Van Truijen Transport
● Nirint Shipping B.V.
En niet te vergeten alle
vrijwilligers die zich in het zweet
hebben gesjouwd..

IRMA laat ons schrikken

Toen begin september de orkaan IRMA enorm veel schade
toebracht, met name op Sint Maarten, was dat ook voor
MissIQ schrikken. We hebben toen meteen besloten ook
onze hulp te richten op de scholen op Sint Maarten. Het
heeft vervolgens enige tijd geduurd voor we voldoende
financiële middelen bijeen hadden. Begin januari 2018 zijn
2 containers naar Sint Maarten gestuurd.

Nog meer welgemeende
woorden van dank

Het Verbond van Verzekeraars verraste MissIQ met een
schenking van 10 computers voor een basisschool op
Curaçao. De computers zijn in perfecte staat.
De heer Aat van Uytrecht deed een donatie die ten goede
komt van een kind op Curaçao.
Mede dankzij de heer Boelsma, rector van Vellesan
College in IJmuiden, mochten wij meubels ophalen op
zijn school. Hij werkte ook nog een dag als vrijwilliger
mee.

John Pronk Transport BV uit Avenhorn stelde gratis een
grote vrachtwagen met aanhanger beschikbaar om schoolmaterialen van IJmuiden naar Alkmaar te vervoeren.
Chauffeur Henk Prins en zijn helpers hebben zich in hun vrije
tijd belangeloos ingespannen.
Elk jaar kiest de Jeugdkerk van de wijkgemeente Nieuwe
Badkapel/Zorgvlietkerk in Scheveningen een goed doel.
In 2017 was dat MissIQ. Na een aankondiging van het goede
doel startte de verkoop van eigengemaakte lekkernijen na een
kerkdienst. Het leverde een mooi bedrag op.
De Haagse Hogeschool schonk meubels aan goede
doelen in Caribisch Nederland. Jolanda van der Toorn en
Milly Kock van de Projectgroep Caribisch Nederland van de
Faculteit Sociaal Werk en Educatie hebben zich lange tijd voor
dit initiatief ingezet. MissIQ verscheepte de meubels naar de
eilanden en zorgde dat alles op de juiste
plek terecht kwam.

Waarom we het doen

Stichting MissIQ wil kansarme kinderen en jongeren in het Koninkrijk der
Nederlanden een kans bieden op een
betere toekomst. Met IQ (= Intelligentie
Quotiënt) geven we aan dat intellectuele ontwikkeling belangrijker is dan
uiterlijk. Het woord ‘Miss’ is een knipoog
naar de Missverkiezingen waarbij het
wèl om het uiterlijk gaat.
MissIQ zet zich in om middelen bijeen te brengen waarmee kinderen en
jongeren hun innerlijke kracht kunnen
ontwikkelen. Dit heeft o.a. geresulteerd
in ondersteuning van basisscholen in
achterstandswijken wijken op Curaçao.
Daarnaast biedt MissIQ mogelijkheden
en middelen voor een betere toekomst
voor jonge moeders en hun kinderen in
Nederland.
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