  
Het echtpaar Verhoeven heeft de prijs in ontvangst genomen.
De weldoener sinds een kwart eeuw.
Johan en Margreet Verhoeven, Nederlanders die sinds 25 jaar samen met Veghel
Ontvangt Kinderen, een vakantie voor kinderen organiseren, bezochten het Stadhuis in
Tychy, waar ze symbolisch de titel Weldoener/Vrijwilliger van het Jaar in
ontvangst hebben genomen.
Het officiële gala vond plaats op 7 mei 2015. Deze dag zijn er verschillende Poolse
vrijwilligers genomineerd in de categorie: sport en cultuur. Toen kon het Nederlandse
echtpaar niet aanwezig zijn. Maar elk jaar komen ze naar Tychy in de vakantie tijd in
verband met het organiseren van de volgende vakantie voor onze kinderen. Op
maandag 6 juli 2015 ontmoetten Johan en Margreet Daria Szczepañska, een
vicepresident van sociale zaken van Tychy. Zij heeft aan hen een van de werken van
een zeer getalenteerde fotograaf – Ryszard Czernow gegeven. Traditioneel krijgt elke
Weldoener van het Jaar een prijs van een artiest die ook in hetzelfde jaar een prijs heeft
gewonnen.
Jullie activiteit duurt al 25 jaar, dit is echt een fenomeen, zegt Daria Szczepañska.
Jullie zouden een prijs voor Weldoener van een kwart eeuw moeten krijgen. Deze prijs
wordt sinds zes jaar uitgereikt, maar van alle mensen die deze onderscheiding mochten
krijgen, was er nog geen een waarvan de activiteit al zo lang bestaat.  
Maar ik verzeker jullie, jullie bevinden zich in prima gezelschap. Vicepresident
Szczepañska heeft benadrukt dat de hulp, georganiseerd door Johan en Margreet al
verschillende generaties van kinderen heeft bereikt.
Het echtpaar Johan en Margreet Verhoeven zijn nu de vertegenwoordigers van
de Stichting Veghel Ontvangt Kinderen. In 1990 heeft een groepje vrijwilligers van de
katholieke parochie het initiatief genomen om kinderen uit Silezië, een sterk vervuilde
industriestreek in Zuid-Polen, te helpen. Sinds deze tijd werken ze samen met de
afdeling van Tychy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stichting Vrienden van Kinderen)
en organiseren ze elk jaar een vakantie voor de kinderen uit Tychy.  

  

