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STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY 

BEVERWIJK - WRONKI 

Donateur worden? 
Wij zijn afhankelijk van giften om onze 
activiteiten en projecten uit te kunnen 

voeren. 
 

Daarom is 
 

Stichting Stedenband 
Beverwijk – Wronki 

 
Op zoek naar mensen of bedrijven die 

onze stichting financieel willen steunen 
Voor € 10,-* per jaar  

steunt u onze stichting. 
*Als u tenminste 10 euro overmaakt bent u donateur.             

 

En..  eenmalige een bedrag overmaken is 
natuurlijk ook een manier om ons werk te 

steunen. 

Stichting Stedenband  
Beverwijk – Wronki 

Graaf Janstraat 9 
1941 KD Beverwijk 

0685-301205 
 

KvK-nr: 41225561 
 

Rekeningnummer:  
NL 93 RABO 0107369524 

 
info@beverwijk-wronki.nl 
www.beverwijk-wronki.nl 

 
Ook op Facebook 

 

Beverwijk 
 

 Wronki 

mailto:info@beverwijk-wronki.nl
mailto:info@beverwijk-wronki.nl


 

Eerste contact ‘Help de 
Polen de winter door’…  

 

De banden tussen Beverwijk en Wronki 
dateren uit 1980.  
 
Polen bevond zich in een sociale, politieke  
en economische crisis. Nederland wilde net 
als veel andere landen in het westen op alle 
fronten de burgers in Polen helpen met 
kleding, schoeisel (baby-)voeding, en 
dergelijke.  
 
In de regio IJmond met Beverwijk als 
middelpunt werd, na eerst als hulpcomité 
gewerkt te hebben, de Stichting IJmond  
Helpt Polen opgericht.  
 
Nadat in  1980 en ’81 maanden achtereen al 
keihard was gewerkt, vond de eerste 
officiële vergadering plaats op 7 december 
1981. Deze datum wordt aangehouden als 
officieel begin van meer formele contacten 
met Polen, Wronki in het bijzonder.  
 
In overleg met het Nederlandse Rode Kruis 
in Den Haag, dat toentertijd de nationale 
hulp aan Polen coördineerde, koos de 
IJmond voor banden met de gemeente 
Wronki en omgeving. Onder het motto  
‘Help de Polen de winter door, kwamen 
meer en meer acties op gang: bedrijven, 
kerken, scholen gezondheidszorg enzovoort 
hielpen de IJmondse stichting haar doel te 
verwezenlijken.    
 
De hulpactiviteiten werden in 1987 
voortgezet door de Stichting Medische Hulp 
IJmond-Wronki, die hulp richtte zich op de 
totstandkoming van een 
gezondheidscentrum, de steun aan drie 
tehuizen voor mensen met een beperking en 
een kindertehuis. In overleg met de 
gemeentelijke sociale dienst  aldaar, 
werden specifieke hulppakketten gestuurd 
naar ouderen, aanstaande moeders, arme  
gezinnen. 
In totaal zijn zo’n 120 vrachtwagens met 
hulpgoederen uit de regio IJmond naar 
Polen vertrokken.  

De kleine transporten niet meegerekend…   

WAT DOEN WIJ? 

Stichting Stedenband Beverwijk – Wronki 

ondersteunt diverse projecten: 

 Feminaproject 

 Dagcentrum voor gehandicapten  
WTZ 

 Ouderenwerk 

 Gezondheidszorg 

 Cultuur / Sport 

Verder kent de stichting activiteiten op het 
gebied van: 

 Onderwijs / Kerken 

 Bedrijven / Overheden 

Kijk voor meer informatie over deze 
projecten op onze website of Facebook 
pagina.  

Hier vindt u ook een link naar onderstaande 
instellingen. 

 

             

 

 

G e e n  s t i c h t i n g  z o n d e r  
v r i j w i l l i g e r s  

 

Ook onze stichting  kan niet zonder 
vrijwilligers om onze activiteiten en 
projecten te kunnen uitvoeren. 

U kunt zich als vrijwilliger opgeven voor 
verschillende functies. 

 voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via: 

info@beverwijk-wronki.nl   

Of kijk op onze website. 

 

 

 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

Een derde fase van de contacten begon in 1989, 
toen de burgemeester van Wronki, Kazimierz  
Michalak - net als veel andere steden in Polen en 
Nederland - een stedenband opperde met  
Beverwijk.  
 
Een lange reeks activiteiten werd ondergebracht 
in de Stichting Stedenband Beverwijk- Wronki.  
Een breed scala, gericht op onderwijs, kerken, 
gezondheidszorg, bedrijven, overheden en  
cultuur. Met stages, werkbezoeken, 
uitwisselingen enzovoort.  
 
De stichting kent naast een bestuur ook 
projectcoördinatoren,  gastgezinnen, donateurs 
en op meer fronten veel vrijwilligers. 
 

 
 

 
 

Kinder vakantieweek 
 

 
 

Bezoek Femina Project 

 
 

Heeft u een leuk idee voor een uitwisseling, 
project of een bezoek aan Wronki.  
 
Neem gerust contact met ons op om uw idee te 
bespreken of voor meer informatie.  
 
We zijn bijvoorbeeld op zoek naar: 
sportverenigingen, koren, muziekgroepen, dans, 
organisaties op het gebied van gezondheidszorg, 

scholen, kunst en cultuur, enzovoorts. 

 

 


