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Editie 1: 2e kwartaal 2018

Uit de winkel

De komende tijd...

Sponsoring van goede doelen in 
de afgelopen periode

G-Korfbal Ureterp korfbalteam 

Korfbalvereniging LDODK te Gorredijk

Wandelvereniging ‘De Trochsetters’ 

Woonzorgcentrum Warrenhove te Drachten (ouderenzwemmen) 

Sportstichting VDS Dolfijn te Drachten  

Stichting Boerderij Kleurrijk te Oudemirdum (dagbesteding)

Quad Fighters rolstoel rugbyclub 

TWEE NIEUWE GEZICHTEN BIJ HART IN 
FRIESLAND 

Hielke is sinds 1 maart jl. het dagelijks 
kassateam komen versterken. Samen met 
Jelmer, Aljen en Hiske is hij het gezicht van 
onze winkel en zorgt hij voor tevredenheid 
onder onze klanten. 
Henk begint ’s ochtends nog voor dag en 
dauw en zorgt ervoor dat de winkel er spik en 
span bij staat wanneer de deuren om 10 uur 
opengaan.Ook zorgt hij samen met een team 
van vrijwilligers ervoor dat de spulletjes nog 
sneller vanuit het sorteercentrum in de winkel 
worden gepresenteerd.Kortom, binnen Hart in
Friesland werken wij altijd aan kwaliteit  

GEEN BANKEN MEER 
Per direct kunnen wij helaas geen banken 
meer aannemen of ophalen. Onze klanten 
worden steeds kritischer bij de aankoop van 
een tweedehands bank. Hierdoor verkopen 
wij steeds minder banken en wordt onze 
voorraad steeds groter. Lees meer hierover 
op onze website www.hartinfriesland.nl  

WIST U DAT... 

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk 
geweest om in het 1e kwartaal (januari / februari / maart) 2018 
donaties uit te reiken aan onder andere de volgende instanties:

... wij op de Facebookpagina van 
Hart in Friesland regelmatig over 
onze sponsorprojecten berichten?

Volg ons!
Scan de QR code met uw telefoon en 
ga direct naar onze Facebookpagina.

2 april: PAASMAANDAG 

Paasmaandag open van 10:00 - 17:00 uur

27 april: KONINGSDAG - gesloten

10 mei: HEMELVAARTSDAG - gesloten

21 mei: PINKSTERMAANDAG - gesloten
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Openingstijden Hart in Friesland: maandag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Doen wat je wilt is vrijheid, 
houden van wat je doet is geluk
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Samen met Sportstichting VDS Dolfijn hebben wij op 27 januari 2018 
het 10e Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi mogen sponsoren. 
Alle 130 deelnemers ontvingen een beker van Hart in Friesland. 

Voor de aangepaste paardensport in het algemeen hebben wij in het 
eerste kwartaal van 2018 op de locatie Zorg-en dagbesteding Bûtenút 
te Oentsjerk de volgende doelen mogen realiseren: 

Aanschaf van 3 nieuwe en jonge paarden 
Aanschaf van een professionele tillift in de nieuwe te openen rijhal 

De opening van de rijhal zal in juni/juli 2018 plaatsvinden.

UITGELICHT: 

* * * * *
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Gevecht met mezelf

Hoe kan ik de medemens nog vertrouwen? Ik heb er altijd 
in geloofd dat als je mensen je vertrouwen geeft, je dat 
over het algemeen ook weer terugkrijgt. De laatste tijd krijg 
ik echter steeds vaker twijfels. 

Mensen die ik in het verleden in goed vertrouwen heb 
geholpen - in welke zin dan ook - misbruiken mijn 
vertrouwen nu op een erg brutale wijze. Het excuus “Ik ben 
ziek” is geen vrijbrief om vervolgens te gaan stelen. 
Iedereen kan in zijn of haar leven op een punt komen dat 
het financieel even niet goed gaat. Dat begrijp ik en ik ben 
de laatste die je dan in de kou laat staan. Als je iets niet 
kunt betalen, kom dan en wees eerlijk tegen mij! Maar 
vertel me niet een zielig verhaal en ga dan achter mijn rug 
om bij mij stelen en mijn vertrouwen bedriegen. 

Gelukkig ervaar ik nog steeds veel dankbaarheid, zeker als 
we projecten kunnen sponsoren. Het plezier van de 
deelnemers tijdens het jaarlijkse G-voetbaltoernooi in 
Drachten of de ruiters die zo intens en puur genieten van 
de aangepaste paardensport, laten mij niet alleen zien 
maar ook voelen waarvoor ik mijn werk doe. Deze pure en 
oprechte gevoelens blijven voor mij een van mijn drijfveren 
om door te gaan. 

In onze winkel hanteren wij een lik op stuk beleid. Dat 
betekent dat we mensen die we op diefstal betrappen de 
toegang tot onze winkel ontzeggen. Er wordt altijd gewezen
naar buitenlanders maar ik merk de laatste weken juist dat 
het klanten zijn die erg betrokken leken bij de winkel. 

Klanten waarmee ik een hele goede band had. Klanten die 
dagelijks binnenlopen  en waarmee je zelfs persoonlijke 
dilemma’s deelt. Klanten waarmee je open gesprekken  

voert en die volledig op de hoogte zijn van de doelstelling 
van de Stichting. Des te onbegrijpelijker is het voor mij dat 
deze klanten spulletjes meenemen zonder hiervoor te 
betalen. 

Met een oude jas de winkel inlopen en vervolgens 
vertrekken in een goede 2e hands merkjas. Of 
onderdeeltjes uit elektronica apparatuur stelen. Voor mij 
blijft dit onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk. 

En kom me niet met excuses dat het maar kleine 
dingetjes zijn of wij ze “ook maar gratis” hebben 
ontvangen. Dat is ronduit beschamend. Je steelt namelijk 
niet alleen van mij maar vooral van de sporters die wij met 
onze sponsoring ondersteunen. 

Niet leuker 
Gemiddeld hebben wij 2 verdenkingen op een dag in onze 
winkel. Per week “betrap” ik zeker wel 5 mensen op 
diefstal. En dat raakt mij vaak persoonlijk. Zijn enkele 
euro’s het echt waard om de vriendschap tussen ons op 
deze manier op te zeggen? Als je deze teleurstelling dag 
in dag uit mee maakt, begin je je af te vragen, waarvoor je 
het nog doet. Het wordt er namelijk allemaal niet leuker 
op. Soms overweeg ik zelfs de winkel helemaal te sluiten. 
Het kost mij zoveel energie. Energie die ik vele malen 
liever zou steken in onze sponsorprojecten. 

Daarom mijn oproep aan iedereen die wel eens bij Hart in 
Friesland binnenloopt: Laat mijn verhaal even bezinken. 
En maak dan een keuze voor jezelf. Kom gezellig naar de 
winkel voor een persoonlijk gesprekje, een bakje koffie of 
gewoon om te sneupen en help ons met je aankopen de 
gehandicapte sporters in Friesland te steunen. 

En nog iets: Mocht je iets opvallen in onze winkel, vind je 
een situatie niet pluis of zie je iemand spulletjes 
meenemen zonder te betalen, tip mij of mijn 
medewerkers. Ik waardeer het dat klanten ons tippen. 
Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat jij en ik het weer 
gezellig hebben in kringloopwinkel Hart in Friesland. 

" Onze winkel heeft een sterke 
sociale functie in de wijde 
omgeving van Drachten."

geschreven door Jelmer Kooistra


