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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 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 gebeurd en gedaan. Het past 
ons op de eerste plaats de dankbaarheid jegens God uit te spreken voor het feit 
dat wij dit werk konden en mochten doen. Hij gaf ons de kracht en het inzicht 
om ons ook dit jaar in te zetten voor onze verre arme naaste in Roemenië. 
  
Wij mochten ook het afgelopen jaar weer hulp bieden aan diverse zigeuner 
gemeenten in Roemenië. Hoe schrijnend is het contrast van hier in Holland en 
daar bij de zigeuners in Roemenië. Wat mogen wij de Heere danken dat, toen 
wij 10 jaar geleden in Uioara kwamen er ongeveer 17 personen waren die met 
het Woord bezig waren, nu is dit aantal gegroeid naar 180; Mensen in hun ar-
moede hunkerend naar het Woord. Hoe dikwijls is het hier in Holland geen 
uiterlijke schijn en vertoning. Men wil graag degelijk zijn, probeert zich dege-
lijk te kleden en zwaarwichtig te spreken. Wie liever modern wil zijn, zoekt 
vlottere kleding en probeert populair te praten, enzovoort. Maar God kijkt 
dwars door dit alles heen. Hij doorziet de buitenkant tot het binnenste van ons 
hart. Hij ziet dat hooghartige, dat egoïstische, dat jaloerse, dat onoprechte, 
zelfs als je oprecht de Heere wilt dienen. 
  
De Heere ziet het hart aan. Wat dat betreft valt het op dat de Heere heel anders 
kijkt dan wij. Hij kijkt niet naar datgene wat indruk maakt in de wereld. Het 
lijkt wel of Hij er een heilig behagen in schept om de zaken te keren. Bij hem 
ben je niet in tel vanwege je geld, Hij heeft juist oog voor de armen. Bij hem 
doe je niet mee vanwege interessante contacten, maar Hij heeft juist een voor-
keur voor mensen die niet in de picture staan. Bij hem scoor je niet met gouden 
medailles, Hij ontfermt Zich bij voorkeur over hen die zwak zijn, gehandicapt 
of ziek. In de eerste Korinthebrief staat het als volgt: Maar het dwaze van de 
wereld heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen, en het zwakke van 
de wereld heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen. En het onaan-
zienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, 
om wat iets is teniet te doen, (1 Korinthe 1:27-28) 
  
Waarom doet de Heere dat? Om ons te leren dat we het niet van onszelf moe-
ten hebben, maar dat we het van Hem moeten hebben. Gods Geest snijdt alle 
vertrouwen op onszelf af. Hij leert ons te vertrouwen op Christus en Zijn ge-
rechtigheid alleen. Hij leert ons af van alle roemen in ons zelf, opdat we roe-
men in de drie-enige God. 
  
J. van der Made 
voorzitter 
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2. Bestuurlijk 

In 2014 kwamen we als bestuur 7 keer bij elkaar.  Omdat er tussendoor wel 
eens acute en belangrijke zaken besproken moesten worden zijn we tussen-
door ook nog enkele malen bij elkaar geweest en vond er veel mail en tele-
foon verkeer plaats. Alles wat op de vergadering besproken en besloten 
wordt moet via een vertaling ook weer in Roemenië terecht komen. Soms 
leidde dit tot nogmaals overleg omdat de situatie in de tussentijd veranderd 
was of omdat er nog wat onduidelijkheden waren.  
  
De vergaderingen zijn ook afgelopen jaar weer gehouden in het vereni-
gingsgebouw “de Hoeksteen” van de Hervormde kerk te Middelharnis. Al-
tijd stond de koffie met een koekje voor ons klaar! Bedankt voor deze gast-
vrijheid!  
De vergaderingen hebben altijd genoeg stof tot overleg en discussie. Vaak 
beginnen we in ons enthousiasme met allerlei ideeën en zaken die we graag 
zouden realiseren. We weten ons hierin afhankelijk van onze Hemelse Va-
der en alleen met Zijn onmisbare Zegen zijn we instaat dit werk onder onze 
broers en zussen in Roemenië te doen. Hun dankbaarheid is enorm en sti-
muleert ons om steeds weer met ideeën en plannen ter tafel te komen. We 
zijn een gemêleerd gezelschap uit verschillende kerkelijke achtergronden 
maar we dienen dezelfde Almachtige God en in Zijn Koninkrijk mogen we 
dienstbaar zijn ook voor onze arme broers en zussen! 
  
We hebben afscheid moeten nemen van het bestuurslid dhr. W. v.d. Meij 
die helaas door lichamelijke omstandigheden zijn functie niet meer kon 
waarnemen. Op de vergadering van 14 januari hebben we hem bedankt 
voor zijn jarenlange inzet voor de werkgroep en afscheid van hem geno-
men. 
Op de vergadering van 18 november mochten we Dhr. W. Kardux verwel-
komen als nieuw lid en als opvolger van dhr. v.d. Meij.  
 
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: 
Hr. J. van der Made voorzitter 
Mw. J. de Rover  secretaris 
Hr. W. Faasse  penningmeester 
Hr. M.P. Ista  transporten en beheer hulpgoederen 
Hr. M.H. Baan  PR en fondsenwerving 
Hr. W.L. Hoogmoed PR en fondsenwerving 
Hr. W. Kardux  PR en fondsenwerving 
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3. Doelstellingen 

Ook dit jaar hebben wij vanuit onze werkgroep een aantal al lopende pro-
jecten ondersteund. Dit konden we doen door middelen die we ontvingen in 
de vorm van giften (geld) en middelen (ingezamelde goederen). Tijdens een 
bezoek met een afvaardiging van de werkgroep in maart 2014 hebben we 
ons op de hoogte kunnen stellen van de voortgang van deze projecten, en 
hebben we met raad en advies onze contactpersonen in Roemenië persoon-
lijk ondersteund. Het gaat hier om de onderstaande al lopende projecten: 
 

FCA Cluj-Napoca 
Het gaat hier om de Fundația Creștină de Ajutorare (Stichting Christelijke 
Hulp) van het zeer gedreven echtpaar Petru en Rodica Morar in Cluj-
Napoca. 
Vanuit deze fundatie wordt vrijwilligerswerk verricht om mensen te helpen 
die geen andere hulp kunnen betalen. Er zijn beroepskrachten en vrijwil-
ligers aan de fundatie verbonden die de zigeunerkinderen helpen integreren 
in het reguliere onderwijs, en de oudere jeugd voorlichting geeft op gebied 
van drugs en drank. Maar ook wordt vanuit deze stichting daadwerkelijke 
hulp verleend aan binnen de allerarmste zigeunerdorpjes, onder ander aan 
een nederzetting bij de vuilnisbelt Pata Rât aan de rand van de stad Cluj. Er 
is daar een schooltje waarin de kinderen onderwijs kunnen volgen waardoor 
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zij hopelijk een beter bestaan op kunnen bouwen. 
In het centrum van de fundatie is een ruimte voor fysiotherapie onderge-
bracht en een apotheek. Hiermee worden de mensen geholpen die de regu-
liere gezondheidszorg niet kunnen betalen. Vanuit de apotheek worden ook 
onder andere de medicijnen uitgegeven die we hier in Middelharnis ingeza-
meld hebben. Vanzelfsprekend gebeurt dit onder deskundig medisch toe-

zicht, en zijn de medicijnen uit Holland nog ruim binnen de uiterste gebrui-
kersdatum.  
Een project van deze fundatie, het mentorproject, wordt door ons onder-
steund met een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro. In 2006 startten zij met dit 
project uit behoeften die zij waarnamen tijdens hun ondersteuning van ge-
zinnen met moeilijkheden. Ze wilden iets voor de kinderen uit deze gezin-
nen doen, hen vreugde in hun leven geven, knuffels geven en aanmoedigen 
en de mogelijkheid voor onderwijs. Samen met een aantal toegewijde en 
bewogen vrijwilligers die hiervoor een deel van hun vrije tijd wilden beste-
den aan deze kinderen. Het belangrijkste in dit project is een één-op-één 
relatie tussen de mentor en het kind in een vriendschappelijke relatie. Met 
deze kinderen worden musea bezocht, bibliotheken en samen lezen, wande-
len, vissen, knutselen, koken. Kortom, alle educatieve activiteiten waarin 
het kind iets nuttigs leert en zijn leefwereld groter en rijker maakt. 
Het gaat om kinderen uit Cluj-Napoca tussen 7 en 12 jaar uit gezinnen met 
financiële moeilijkheden, alleenstaande ouders, grote gezinnen die introvert 
zijn, gebrek aan initiatief hebben en weinig zelfvertrouwen. 
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Even voorbij dit dorp ligt een kleiner dorpje, Uioara de Sus. In Uioara on-
dersteunen we als stichting een kerkelijke gemeente die hoofdzakelijk uit 
zigeuners bestaat. De gemeente wordt geleid door een predikant, ds. A. 
Husar. In het verleden hebben we het kerkje van deze gemeente helpen bou-
wen, en op de bovenverdieping is een logeerkamer en een werkruimte voor 
de dominee. Veel meubilair, en ook de stoffering van de kerk is uit Middel-
harnis afkomstig! 

De ontmoetingen tussen de mentor en het kind zijn drie tot vier keer per 
maand met een minimale duur van 2 uur. 
 

Uioara, kerkelijke zigeunergemeente. 
Ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Cluj-Napoca ligt het dorp Ocna Mu-
res. Op een bijna verlaten 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 transporte-
ren.  
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Ook staat in Uioara een winkeltje met 
de naam “Tabita”.  
 
Als werkgroep huren we de winkel-
ruimte. In het winkeltje staan om 
beurten twee vrouwen van de ge-
meente klaar om de klanten te helpen.  
Als er mensen in de winkel komen die 
niet tot de kerk behoren, dan ontvan-
gen die bij het verlaten van de winkel 
een evangelisatie folder.  

Op deze wijze komen steeds meer zigeuners in Uioara in contact met Gods 
Woord en zo komen er ook weer naar de kerk.  
 
In onze loods werken enkele mannen uit de gemeente. Zij lossen de vracht-
auto, sorteren de goederen in de opslagruimte en bevoorraden het winkeltje 
met de huishoudelijke artikelen, kleding, speelgoed en klein meubilair dat 
in Middelharnis ingezameld is. 
 
De winkel fungeert dus als een “kringloopwinkel” waar de minderbedeelde 
zigeuners van het dorp tegen geringe prijzen inkopen kunnen doen. De op-
brengst komt weer ten goede aan de kerkelijke gemeente.  

Kringloopwinkel ‘TABITA’ 
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Ds. Husar en twee broeders uit de gemeente bezoeken ook de zigeunerge-
huchtjes buiten de dorpen. Daar heerst de allerergste armoede. Grote gezin-
nen wonen in bouwvallen, en zelf getimmerde houten optrekjes. Er wordt 
daar kleding uitgedeeld, maar ook andere hulpgoederen die uit Middelhar-
nis afkomstig zijn. Afgelopen voorjaar hebben we meel gebracht, en deze 
winter gingen er potten conservengroenten naar toe.  
Maar ook deelt ds. Husar het geestelijke voedsel uit en evangeliseert onder 
deze mensen.  
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EMR - Emmanuel Ministries Romania, Gherla 
 
Naast onze hulp in Uioara ondersteunen we nog een andere predikant in 
Roemenië, nl. ds. Cornel Fedor uit Gherla. Deze predikant dient een aantal 
kleine gemeenten, en werkt daarnaast ook onder zigeuners. Bij deze hulp 
ondersteunen we hem financieel, omgekeerd staat hij ook ons met raad en 
daad ter zij als onze contactpersoon in Roemenië.  
 
Zijn plan is om in 2015 ook te starten met een winkeltje op dezelfde wijze 
als in Uioara. Gezien het steeds toenemende aantal transporten overwegen 
we als werkgroep om ook een aantal transporten met hulpgoederen vanuit 
Middelharnis ten goede te laten komen aan zijn winkel, en zo ook zijn hulp 
onder de arme bevolking te steunen. 

Kamphuis Drakenvallei 
 
Dit kamphuis in de Drakenvallei in de bergen in het westen van Roemenië 
is eigendom van de stichting Emmanuel Ministries Romania, EMR. Deze 
stichting heeft een niet confessionele Christelijke Missie. De oprichter van 
deze stichting is Ds. Cornel Fedor. Hij kan dit kamphuis exploiteren met 
behulp van sponsors uit Amerika en Nederland (Sliedrecht)  
Hier krijgen kinderen de mogelijkheid een week vakantie door te brengen 
op een verantwoorde wijze met een programma dat gericht is op Christelijk 
onderwijs. Ook kunnen er congressen worden gehouden. Bij dit project 
hoort ook een werkplaats voor houtbewerking. Hier kunnen jonge mensen 
worden opgeleid voor houtbewerking. 
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Het gebouw is nog niet geheel afgebouwd. De vergunningen dreigen te ver-
vallen als er niet op korte termijn aan de voorschriften worden voldaan zo-
als een goede hygiëne in de keuken en de toiletruimtes. Dit proberen we te 
voorkomen door dit project te helpen. Elk jaar komen verschillende vrijwil-
ligers, zowel uit Sliedrecht als ook uit Middelharnis namens onze werk-
groep (Janneke de Rover), helpen bij de afbouw en renovatie van het kamp-
huis. 
In 2014 hebben we als werkgroep het kamphuis bezocht en bijgedragen aan 
twee nieuwe koelkasten die voldoen aan de normen van de overheid voor 
een professionele keuken. 
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4. Activiteiten 
 
Ook in 2014 heeft de werkgroep op verschillende wijze aan de weg getim-
merd. Mede hierdoor is de bekendheid van ons werk als stichting  toegeno-
men. Waar dat o.a. uit blijkt?  In de eerste plaats aan de vele goederen die 
maandelijks naar onze loods aan de Industrieweg worden gebracht. Dat 
heeft geleid tot  een  toename van het aantal transporten naar Roemenië. 
Nog niet eerder zijn in één jaar vijf grote transporten naar onze loodsen in 
Uioara gegaan. Vanuit die loodsen zijn de spullen naar de winkel in Uioara 
gebracht, of als het grote meubelstukken betrof, rechtstreeks vanuit de 
loodsen aan belangstellenden verkocht. Hoe is die bekendheid tot stand ge-
komen vraagt u misschien? De activiteiten van 2014 en van de jaren ervoor 
op een rijtje. 
In het begin van elk jaar krijgen de lezers van Eilanden-Nieuws een groot 
jaaroverzicht onder ogen met verschillende foto’s. In zo’n jaaroverzicht 
worden vele zaken genoemd waardoor de lezers een indruk krijgen van ons 
werk en de voortgang daarvan. Een paar maanden later, meestal in begin 
maart is er in de Plus Winkel te Middelharnis de jaarlijkse appelflappen-
actie, met verkoop van diverse artikelen en zelfs souvenirs  uit Roemenië. 
Dan volgen de huis-aan-huis collectes verdeeld over het jaar in de dorpen 
van Goeree-Overflakkee. In 2014 zijn bijna 200 collectanten actief voor de 
stichting op pad geweest. 
Een grote presentatie vindt plaats tijdens de zogenaamde Diekdagen in 
Middelharnis. Ook in 2014 heeft onze stichting daar met verschillende kra-
men gestaan en ons werk kunnen promoten. Verder heeft onze stichting 
zich ook gepresenteerd in Ouddorp op de goede doelenmarkt en is onze 
werkgroep ieder jaar te vinden achter een kraam op de boerenmarktdag in 
Elspeet, die op de laatste zaterdag van augustus aldaar wordt gehouden. 
Naast deze activiteiten heeft de werkgroep op uitnodiging van verenigingen 
PowerPoint presentaties gegeven in diverse dorpen op ons eiland.  
Tenslotte kan worden vermeld dat in de kerkbladen van de  kerken in Mid-
delharnis en Sommelsdijk die ons werk op velerlei gebied steunen, iedere 
maand een verslagje te lezen is van het reilen en zeilen in Roemenië. Elke 
eerste zaterdag van de maand waren er inzamelingen van hulpgoederen in 
onze loods en tevens gelegenheid om groente en fruit, koek en vis en vele 
andere spullen te kopen. 
Dat de bekendheid van ons werk zich uitbreidt in de loop der jaren blijkt 
ook uit het feit  dat mensen van buiten ons eiland ons weten te vinden en 
allerlei goederen regelmatig naar ons komen brengen.  
 
Wilt u nog meer van ons weten? Kijk dan eens op onze website 
www.oosteuropa-werkgroep.nl  
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5. Financieel verslag 

Baten Werkelijk 2014 Begroot 2014 

Baten fondsenwerving 32336 24600 

Overige baten 7279 7100 

Som der baten 39615 31700 

   

Lasten   

Doelstellingen 22841 28200 

Voorbereiding en coördinatie 4721 2500 

Totaal besteding doelstellingen 27562 30700 

Bestedingsratio 70% 97% 

   

Kosten fondsenwerving 332 0 

In % fondsenwerving 1,0% 0,0% 

   

Beheer en administratie 1627 1000 

Kostenratio 5,5% 3,2% 

   

Som der lasten 29521 31700 

   

Saldo baten en lasten 10094 0 

Jaarresultaat  

Doelstellingen zijn lager dan begroot. Door de opbrengsten van de kring-
loopwinkel in Uioara kunnen veel kosten daar zelf worden betaald. 
 
Nieuwe projecten zijn in voorbereiding maar hebben meer tijd nodig dan was 
voorzien. 
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Begroting  

Baten 2015 2014 

Fondsenwerving 27800 24600 

Overige baten 7100 7100 

Som der baten 34900 31700 

   

Lasten   

Doelstellingen 28900 28200 

Voorbereiding en coördinatie 4000 2500 

Totaal doelstellingen 32900 30700 

Bestedingsratio 94,3% 97% 

   

Kosten fondsenwerving 360 332 

In % fondsenwerving 1,3% 1,0% 

   

Beheer en administratie 1640 1000 

Kostenratio 4,7% 3,2% 

   

Som der lasten 34900 31700 

   

Saldo baten en lasten 0 0 
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