
Verslag ledenbijeenkomst PCOB-afdeling De Bjirmen-Tzummarum op 3 mei 2022 
 
Welkom: Voorzitter Toos Wiersma heet ons van harte welkom op deze laatste bijeenkomst in het seizoen 
2021-2022, in het bijzonder onze gast, de heer Wessel Veenstra uit Franeker. Hij houdt deze middag een  
presentatie over het kindertehuis ‘Nikki’s Place’ in Thailand. Een aantal leden zijn met kennisgeving afwezig.    
Opening: Toos opent de bijeenkomst met gebed en een meditatie met als titel ‘Verhalen vertellen’. Dit in 
verband met de 4 en 5 mei viering op de dagen na onze bijeenkomst. Daarna leest ze nog Psalm 118: 1 t/m 9. 
Presentatie: Aansluitend krijgt Wessel het woord. Hij is 45 jaar bij de politie werkzaam geweest. De laatste 
jaren was hij de baas van de recherche in Fryslân. In 1998 hoorde hij voor het eerst over Nikki’s Place, dat 
geopend is in 1996 en de naam draagt van het eerste kind dat werd opgevangen, nadat haar ouders aan aids 
zijn overleden. Toen nam Wessel zich al voor om na zijn pensioen een aantal maanden vrijwilligerswerk te 
doen in het kindertehuis in Chiang Mai. En zo gebeurde, in 2019 is Wessel voor 4 maanden in Thailand            
geweest en heeft hij daar zijn handen uit de mouwen gestoken. Naast het werk met de kinderen, heeft           
Wessel laten zien dat hij van vele markten thuis is, van verzorgen van kinderen tot het aanleggen van een 
nieuwe oprit. Hij realiseerde zich dat er iedere maand opnieuw veel geld nodig is voor de opvang van ruim 
100 weeskinderen tussen 0 en 21 jaar. De overheid betaalt alleen de medicijnen tegen het HIV virus, dat aids 
veroorzaakt en waarmee 60% van de kinderen in Nikki’s Place besmet is. Alle andere kosten moeten door                   
sponsoren en giften bij elkaar worden gebracht. In Thailand is er geen sociaal vangnet. Het tehuis verricht 
letterlijk levensreddend werk. Baby`s, die binnenkomen, hebben anders geen kans. In Nikki’s Place krijgen ze      
onderdak en een liefdevolle opvang en verzorging door Thaise medewerkers. Verder krijgen ze de mogelijk-
heid om naar school te gaan en een vak te leren, zodat ze op eigen benen kunnen staan als ze volwassen zijn. 
Deze kinderen gun je toch hetzelfde als onze kinderen? Wessel zet zich daarom al vanaf 2019 met hart en 
ziel in om financiële middelen te vergaren om het kindertehuis draaiende te houden. Hij heeft al vele              
projecten weten te realiseren, samen met zijn trouwe achterban. Begin dit jaar is hij opnieuw voor ruim                 
3 maanden naar Chiang Mai geweest om de helpende hand te bieden en eind dit jaar hoopt hij weer te gaan. 
Zijn inspiratiebron vormen de woorden uit 1 Korintiërs 13: 1 t/m 13, die gaan over ‘De liefde’.  
Halverwege de presentatie is er een 1e pauze met koffie/thee en oranjekoek. Wessel krijgt na afloop een 
groot applaus voor zijn indrukwekkend verhaal en Toos onderstreept onze dank door hem een gift voor 
Nikki’s Place te overhandigen. PCOB-leden kunnen Nikki’s Place steunen door een bijdrage over te maken 
op rekening NL26 RABO 0320 496 511 ten name van de ‘Stichting Nikki’s Friends’. Deze stichting heeft een 
ANBI-status, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting. Meer informatie is te vinden op de website: 
nikkisfriends.nl en op de facebookpagina’s van Nikki’s Place Agape Home en Wessel Veenstra.   
Pauze: In de 2e pauze krijgen we nog een keer koffie of thee. 
Verslag bijeenkomst van 5 april 2022: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. 
Jaarverslag 2021-2022: Ook dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. 
Financieel jaarverslag 2021: Grietje Janzen geeft een korte toelichting. De kascommissie, bestaande uit Lida 
Bouma (Sexbierum) en Hieltje Kasma (Tzummarum), heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en                
adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen. Dit advies wordt door de aanwezigen met applaus 
bekrachtigd. Hiermee is ook het jaarverslag vastgesteld met dank aan Grietje, onze penningmeester. 
Pauze: In de 3e pauze krijgen we een hapje en drankje.   
Afscheid bestuurslid: We nemen deze middag afscheid van Eppie Bruinsma als bestuurslid. Zij heeft 12 jaar 
het bezoekwerk gedaan bij verjaardagen, jubilea en ziekte van de leden in Sexbierum-Pietersbierum. Ook 
zorgde ze ervoor dat het Lief & Leedpotje regelmatig rondging op onze bijeenkomsten en was ze een tijdje 
de coördinator voor de verspreiding van ons ledenmagazine. Toos bedankt Eppie voor haar jarenlange inzet, 
wenst haar alle goeds voor de toekomst en overhandigt haar namens ons allen een mooie bos bloemen en 
een cadeaubon. Eisje Wissmann (Sexbierum) gaat haar opvolgen. Zij kon deze middag niet aanwezig zijn en 
wordt daarom nog officieel verwelkomd tijdens de 1e bijeenkomst in het nieuwe seizoen.     
Rondvraag: Lida Bouma stopt na 2 keer als kascommissielid. Harm Westra (Oosterbierum) is bereid haar taak 
volgend jaar over te nemen. 
Sluiting:  Toos bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst ons een fijne zomerperiode. Ter afsluiting 
zingen we het lied: ‘Hear, wês mei ús oant in oare kear’.  
 
Aanwezig: 40 leden en 3 gasten           Jan v.d. Meulen, secretaris (0517-591748/famjvandermeulen@ziggo.nl) 
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