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Tâureni, een dorpje met straatarme bewoners.
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Wilt U meer weten over onze activiteiten of heeft U vragen?
Kijk eens op onze website: www.oosteuropa-werkgroep.nl
of stuur een email naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl

Dirk Bossstraat 23, 3241 GE Middelharnis
KvK 24449448
ANBI 820242950
IBAN NL97RABO0342007408
Hulp aan arme mensen in Oost Europa
Hulpgoederen inzameling 1e zaterdag van de maand:
Industrieweg 17 Middelharnis.
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Voorwoord.
Voor u ligt het jaarverslag van 2017 van de Stichting Oost Europa werkgroep
Middelharnis. Het is een opsomming van feiten, gegevens en cijfers. Het is een
samenvatting van wat er het afgelopen jaar is gedaan en gebeurd. Het past ons
op de eerste plaats de dankbaarheid tegenover God uit te spreken voor het feit
dat wij als leden van de werkgroep dit werk konden en mochten doen. Hij gaf
ons de kracht en het inzicht om ons ook dit jaar weer in te zetten voor onze arme
zigeunerbroeders en -zusters in Roemenië.
Met grote dankbaarheid mogen wij u nu ook melden dat de Heere doorgaat met
zijn werk. Wij als leden van de werkgroep zijn dankbaar dat het in de winkel en in
de opslagloods goed mag gaan. Vele transporten, zoals u in de verslagen kunt
lezen, zijn richting Uioara vertrokken. Spullen hier ingeleverd, opgeslagen, per
grote opleggers verzonden naar Uioara, uitgeladen, gesorteerd in de loods, en
verkocht in de winkel. Van deze inkomsten kunnen wij onze medewerkers daar
betalen en de allerarmsten een maaltijd bezorgen. Maar zoals ik schreef, de Heere werkt, dat mogen wij zien hoe ds. Husar, ook een zigeuner, zich inzet voor de
verkondiging van het Evangelie, bijgestaan door twee van zijn ouderlingen. Iedere keer opnieuw horen wij dat zij weer in een ander zigeunerkamp zijn geweest,
het woord hebben gebracht, en er zigeunermensen tot geloof mochten komen.
Helaas moeten wij ook melden dat niet altijd de mensen gehoor geven aan zijn
oproep en vijandig zijn, het is dan ook beter om niet meer terug te gaan naar dat
kamp. Zij leggen dit neer voor de Heere, en wij lezen in Marcus 6 vers 11. En als
er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schudt het stof af dat
onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. En in vol vertrouwen op hun
Meester gaan zij weer op bezoek bij een ander kamp. Bij dit schrijven moest ik
denken aan Paulus en Silas toen zij in de gevangenis zaten, baden zij, en zongen
Gode lofzangen. Wat zij gebeden hebben weten wij niet. Maar ze leggen hun
leven en werk biddend in de handen van God. Nooit kan het geloof te veel verwachten. De Heere zal niet laten varen het werk dat Zijn hand begon. Dan kun je
met elkaar Gods lof zingen, zelfs in de nacht. Laat satan het maar proberen om
de monden van Gods knechten te sluiten, om ze te ontmoedigen en tot zwijgen
te brengen. Als de Heere opent, zal satan nooit kunnen sluiten. Ook in Uioara
toont God Zijn almacht om mensenmonden te openen tot gebed en lofzang, ondanks alles wat er tegen in gaat. Wij bidden dat de Heere ds. Husar en alle andere predikanten, de ouderlingen, en allen die om hen heen staan, kracht en wijsheid wil schenken om dit mooie werk voort te zetten. Bidt u ook mee?
J. van der Made
voorzitter.
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Bestuur
Als bestuur van de stichting Oost Europa Werkgroep vergaderden we in 2017
zes keer. De vergaderingen werden gehouden in verenigingsgebouw “De Hoeksteen” wat we gratis mochten gebruiken op de maandagmorgen waarop de
vergaderingen gehouden werden.
Afgelopen jaar ontstonden er in het bestuur 2 vacatures. Rien Ista verhuisde
naar Stellendam en Janneke de Rover verhuisde naar Hardinxveld-Giessendam.
Beiden mochten jarenlang als coördinator van de loods en secretaresse deel
uitmaken van de werkgroep.
Intern werd het secretariaat overgenomen door Wim Hoogmoed, en eind 2017
mochten we een nieuw werkgroep lid verwelkomen, n.l. Dolf Klooster.
De vacature van loods coördinator werd helaas nog niet vervuld.
Binnen de werkgroep zijn er de verschillende taken zoals de voorzitter, penningmeester en secretaris, de coördinator loods en 3 P.R. leden. De werkzaamheden zijn onderling verdeeld, en er werd een taakomschrijving gemaakt.
De toenemende omvang van de projecten in Roemenië, het vele werk wat in
het kader van P.R. gedaan moet worden, het coördineren van het werk door
vrijwilligers hier en het maken van beleid voor de toekomst is een punt van
aandacht voor het komende jaar.
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:

J. van der Made, voorzitter
W.L. Hoogmoed, secretaris
W. Faasse, penningmeester
M.H. Baan PR en fondsenwerving
W.M. Kardux, PR en fondsenwerving
A.J. Klooster, PR en fondsenwerving
M.P. Ista, transporten en beheer hulpgoederen
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Projecten
De projecten van de werkgroep betroffen, evenals voorgaande jaren:

Kerkelijke zigeunergemeenten Uioara e.o.
Het kerkje in Uioara de Sus wordt al meerdere jaren door de werkgroep ondersteund. Ds. A. Husar, de plaatselijke predikant, en twee broeders uit de gemeente bezoeken
ook de zigeunerkampen in de
omliggende dorpen. Daar heerst
de allerergste armoede.
Grote gezinnen wonen in bouwvallen, en zelf getimmerde houten optrekjes. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk, en
niet te vergelijken met onze begrippen. Maar ook voor Roemenië, waar toch
meer en meer welvaart gaat komen als EU land is het een schrijnende uitzondering op de situatie in de grotere plaatsen en rijkere streken van het land.
Voor deze missie kregen zij in 2017 elke maand een bijdrage van 330,00 euro.
Een deel van de bijdrage wordt gebruikt voor de reiskosten van ds. Husar voor
pastoraat en kerkdiensten.
In 2016 is er in een nabijgelegen dorpje Cisteiu een nieuwe gemeente ontstaan.
Eerst kwamen er enkele mensen uit het dorp naar de kerk in Uioara, maar deze
groep werd groter, en er was behoefte aan een eigen plaats van samenkomst in
het dorp. Groot was de verwondering toen er van de gemeente toestemming
kwam om een behoorlijk stukje grond tussen 2 woonhuizen in gebruik te nemen. Het terrein mag zelfs 30 jaar vrij gebruikt worden...voor niets…!
Als werkgroep hebben we plannen om het stuk grond te gebruiken om een gebouwtje neer te zetten voor samenkomsten van de plaatselijke gemeenteleden.
Het kan gebruikt worden voor kerkdiensten en ook andere activiteiten voor alle
mensen in het dorp. De rest van de grond kan gebruikt worden voor kleinschalige land– of tuinbouw. We zoeken nog iemand die dit uit wil gaan voeren, waarbij de opbrengst dan natuurlijk weer bestemd is voor kerkelijke en diaconale
doeleinden.
Jaarverslag 2017
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In het afgelopen jaar bleek de auto van Ds. Husar zwaar versleten en was dringend aan vervanging toe. Voor zijn pastorale bezoeken in de omliggende dorpen, maar ook verder weg in het dunbevolkte deel van Roemenië is een auto
voor de dominee een onmisbaar vervoermiddel.
Via de heer Blok (voorheen garage Delta)
kwamen we in contact met een VW garage in Krimpen aan de IJssel. Hier stond een
schitterende Golf variant diesel van december 2013. De prijs was 8.500,00 euro
plus 4 winterbanden minus de BPM voor
de export. Diaconieën in MiddelharnisSommelsdijk hebben dit ondersteund met een bijdrage van 3150,00 euro.
Deze auto hebben wij met twee leden van de werkgroep naar Uioara gereden.
Na een veilige autorit kwamen we aan in Uioara. De andere dag (woensdag) is
met een “smoesje” ds. Husar naar de kerk gevraagd. Het was een enorme verrassing dat deze schitterende auto voor hem bleek te zijn. De voorzitter van de
werkgroep, overhandigde hem de sleutels van deze auto.
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Kringloopwinkel Tabita
In Uioara is een winkeltje met de naam “Tabita”. De winkel fungeert als een
“kringloopwinkel” waar de minderbedeelde zigeuners van het dorp tegen geringe prijzen inkopen kunnen doen. De opbrengt komt ten goede aan de kerkelijke gemeente.
Ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Cluj-Napoca ligt het dorp Ocna Mures.
Op een industrieterrein bij dit dorp hebben we een aantal ruimtes binnen een
opslagloods in gebruik. Daar komen de vrachten met de hulpgoederen binnen
die we vanuit Nederland naar Roemenië transporteren. In deze loods werken
dagelijks een aantal mensen die uiteenlopende taken hebben. Corina is elke
morgen aanwezig om de binnengekomen kleding uit te pakken en te sorteren.
Zij zorgt dat de voorraad uit de winkel op peil blijft, zorgt dat de zomer- en wintercollectie op tijd wordt gewisseld, en sorteert ook kleding uit die als donatie
aan de allerarmste gezinnen uitgedeeld wordt. Ook pakt zij de dozen uit met
huishoudelijke spullen, speelgoed, keukengerei e.d. en zorgt dat alles gesorteerd wordt voor verkoop en donatie.

Nelutu en Cornel zorgen voor de klein meubelen en groot meubilair wat binnenkomt uit Nederland. Ze zetten de kasten e.d. in elkaar, zoeken tafels en
Jaarverslag 2017
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stoelen bij elkaar, controleren elektrische apparatuur op de goede werking, en
doen kleine reparaties. Ook zorgen zij voor het etaleren van de meubels in de
centrale ruimte van de loods. Al het meubilair wordt vanuit deze ruimte verkocht aan klanten die bij de opslag langs komen overdag of op een aantal zaterdagochtenden.
Nicusor zorgt dat alle artikelen die verkocht worden van een juiste prijs voorzien worden en rekent ook af met de klanten in de loods. Hij verzorgt ook de
totale boekhouding van de loods, winkel en kerk. Een plaatselijk boekhoudkantoor houdt daar toezicht op.

Cisteiu en Taureni
Tijdens een langer bezoek in de zomer van 2017 is een aanvang gemaakt met
het gereedmaken van het terreintje in Cisteiu. Omdat er al openluchtdiensten
gehouden werden was er
behoefte aan sanitair. Voor
Roemeense begrippen is dit
een eenvoudig houten gebouwtje waar men zich kan
afzonderen, zonder riool en
wateraansluiting. Met eenvoudige materialen kon dit
worden gerealiseerd als
noodvoorziening.

Verder werd afgelopen zomer een hekwerk rondom
het terrein geplaatst, en
werden er toegangspoorten
gemaakt aan de straatzijde
van het terrein. Hiermee is
het terrein officieel in gebruik genomen, en mogen
we dit kosteloos gebruiken voor een periode van 30 jaar, aldus een officieel
document van de burgemeester!
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In het afgelopen jaar werden er ook evangelisatie bezoeken gebracht aan het
dorp Taureni. Dit ligt ongeveer 5 kwartier rijden verderop, maar er waren contacten tussen familieleden uit Uioara en Taureni.
Begonnen werd met een openlucht kerkdienst met zang en bijbeluitleg bij een
gezin aan huis. Inmiddels mocht deze groep groeien, en worden er wekelijkse
diensten gehouden in een wat groter woonhuis.

Ook hier is het een zigeunergemeenschap in een arme buitenwijk van het dorpje.
Dat ook hier het werk gezegend wordt
blijkt uit het feit dat er in 2017 al 2 diensten werden gehouden in Uioara waar
een groep mensen uit Taureni gedoopt
werden!
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E.M.R Gherla.
Naast ons hoofdproject in Uioara, wordt jaarlijks door onze stichting ook hulp
verleend aan nog enkele andere projecten in Roemenië.
De stichting EMR in Gherla heeft ook meerdere gemeenten waar kerkdiensten
worden gehouden en veel mensen worden geholpen en ondersteund. Bij het
kerkje in Alunis is een sanitair en badruimte gebouwd zodat er voor de mensen
een gelegenheid is om zich te kunnen wassen. Hiervoor is door de werkgroep
een bijdrage gegeven van 1000,00 euro, naast de 100,00 euro die zij elke
maand ontvangen.
In Gherla is ook een kringloopwinkel geopend. Goederen die men daar kan kopen zijn ook afkomstig uit Middelharnis. Een opslagloods is er gebouwd en regelmatig gaan vrachtwagens daarheen om de loodsen en de winkel te bevoorraden.
De inkomsten uit die winkel worden gebruikt voor hulp aan een vijftal zeer arme zigeunergemeenten, die door een predikant uit Gherla, ds. Cornel Fedor
worden bearbeid. Verschillende malen heeft onze werkgroep samen met die
predikant vorig jaar heel wat voedsel en kleding gebracht bij arme zigeunerfamilies, die in erbarmelijke omstandigheden in kampen in en rondom Gherla
leven.
Naast voedsel, kleding en schoeisel wordt er extra aan de kinderen gedacht. Zij
ontvingen wat snoepgoed en knuffels en kleurboekjes en kleurpotloden enz.
Bijzonder was de uitreiking van tientallen gevulde rugzakjes aan de kinderen
van deze arme gezinnen. De rugzakjes met inhoud waren gegeven door de kinderen van de Groen van Prinstererschool in Middelharnis. Dank aan de kinderen van
die school
en aan hen
die meegeholpen hebben om die
actie te laten slagen.
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F.C.A. in Cluj-Napoca
In Cluj worden bij een bevriende Fundatie eigenaar, dhr. Petru Morar, al sinds
jaar en dag medicijnen, incontinentiemateriaal en apparaten voor
fysiotherapie, rollators enz. gebracht. De hulp, vanuit de Fundatie is geheel gericht op arme mensen. Hulp wordt gratis verstrekt door bevoegden artsen. Patiënten worden gevraagd een vrijwillige gift te geven indien mogelijk. Veel van
bovenvermelde spullen zijn in 2017 bij de Fundatie gebracht, afkomstig van ons
eiland.
Via de Fundatie steunt de Werkgroep een project dat hulp biedt aan
kansarme kinderen, afkomstig uit verwaarloosde gezinnen of verblijvend in
krotten op de vuilnisbelt in Cluj.

Hulpgoederen
Ook in 2017 zijn er vele hulpgoederen ingezameld voor onze projecten. Het opslaan en
beheren van de hulpgoederen kost veel energie, maar gelukkig zijn vele vrijwilligers
bereid ons hiermee te helpen, zodat de kosten hiervan laag konden blijven.
Totaal zijn er dit jaar 6 transporten naar Roemenië gegaan, hiervan was 1 deelvracht en
1 volledig gesponsord transport. De totale kosten van de transporten bedroegen
8.970,00 euro

Jaarverslag 2017
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Activiteiten
Dank!
In 2017 vonden er verschillende activiteiten plaats die georganiseerd en
uitgevoerd werden door onze werkgroep. Dat deden we niet alleen,
maar ook met behulp van vele vrijwilligers die daarbij hielpen. Hartelijk
dank daarvoor!
In de eerste plaats noemen we de vele collectanten die in alle dorpen op
Goeree-Overflakkee langs de deuren gingen om een gift op te halen. Verder de vrijwilligers die hielpen in onze loods bij het ophalen-, opruimen
en sorteren van de hulpgoederen en het beladen van de transporten
naar Roemenië. Ook de vrijwilligers die hielpen bij de marktkraam op de
braderie, de verkoopacties en de boodschappenactie.

Tot slot de dames die de rugzak-acties organiseerden en ook op andere
manieren hielpen bij de realisatie van het werk ten behoeve van de bevolking in Roemenië. En natuurlijk niet te vergeten alle sponsors en gevers van materiaal en/of goederen! Dankzij uw aller hulp was het voor
ons mogelijk om onze projecten doorgang te laten vinden en iets te mogen doen voor onze naasten in Roemenië die het zoveel minder goed
hebben dan wij.
Bovenal dank aan de Heere die ons werk wilde zegenen en daarvoor de
motivatie en de kracht gaf.
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Activiteiten in Roemenie
Omdat foto’s meer zeggen dan woorden, hieronder een overzicht van de activiteiten die in Roemenië plaatsvonden.

Kinder-knutselmiddag in Uioara en gemeente Barbecue in de natuur bij de Poort van Turda.
Tassen met boodschappen voor de gezinnen in
Taureni

Kleding en gebreide mutsen en dekens
voor de armen in Gherla

Jaarverslag 2017
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Activiteiten op Goeree-Overflakkee
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Financieel Overzicht
INKOMSTEN

Rekening

Begroting

Rekening

2017

2017

2016

Giften en donaties

15.034

19.837

18.858

Eigen Fondsenwerving

21.052

18.000

17.992

518

100

95

36.604

37.937

36.945

Overige baten
Totaal Inkomsten
UITGAVEN
Ondersteuning doelstellingen

Rekening

Begroting

Rekening

2017

2017

2016

17.289

21.200

28.148

Hulpgoederen

9.053

8.837

11.564

Administratie en beheer

1.240

1.060

859

Kosten werving baten

713

800

775

28.296

31.897

41.346

Kerkelijke Gemeenten

9.199

61,2%

Bedrijven

1.667

11,1%

Particulieren
Bestemde giften

1.018
3.150

6,8%
21,0%

15.034

100,0%

Totaal Uitgaven
Toelichting giften en donaties

Totaal
Percentages
Bestedingspercentage baten

72,0%

Kosten fondsenwerving

3,4%

Kostenratio (kosten beheer/totale lasten)

4,4%

Toelichting doelstellingen
Zigeunerkerk Uioara e.o.
Kringloopwinkel Uioara

4.551
7

FCA Mentorproject Cluj-Napoca

5.153

EMR Gherla hulpstichting

2.260

Voedselhulp

2.038

Algemene Ondersteuningen

1.097

Voorbereiding/coördinatie

2.183

Totaal
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