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1. Voorwoord. 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Oost Europa werkgroep 
“Middelharnis”. Het is een opsomming van feiten, gegevens en cijfers. Het is een sa-
menvatting 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 
mochten en konden doen. Hij gaf ons de kracht en het inzicht om ook dit jaar in te 
zetten voor onze verre naaste in Roemenië. 
Dankbaar mogen wij weer terug zien op het afgelopen jaar, hoe wij hulp mochten 
bieden aan hen die het zo veel minder hebben als wij. Als wij terug zien op de afgelo-
pen jaren vervult ons hart zich met dankbaarheid. Ten eerste dat wij mogen zien hoe 
de Heere werkt onder onze zigeuner broeders en zusters in Uioara, Lunca Mures, Silli-
vas en Gabud. Het kamp van Gabud waar enkele jaren geleden nog veel onrust onder 
de bewoners was. Onderlinge ruzies, de handen hingen erg los, totdat ds. Husar daar 
op verzoek van enkele zigeuners naar toe is gegaan, de Bijbel meegenomen en nu zijn 
er al ongeveer enkele 30 mensen die naar de kerk komen. Als wij mogen zien hoe de 
Heere het werk van de zigeuner ds. Husar zegent mogen wij alleen maar stil en ver-
wonderd zijn. 
Toen wij afgelopen voorjaar enkele weken in Roemenië waren om te helpen zouden 
wij op zaterdagmiddag boodschappen gaan doen in Turda, ongeveer een uurtje rijden 
van Uioara. Alex een jongeman van ongeveer 21 jaar oud, en die goed Engels spreekt 
wilde met ons mee. Nadat wij onze boodschappen hadden gedaan reden wij weer 
terug naar Uioara. Wij komen dan door de plaats Campia Turzii en net voorbij deze 
plaats staan enkele zigeuner koning huizen in aanbouw. Het lijken wel kleine kasteel-
tjes. Wij spraken tegen Alex, wat een complex zo groot, en dat voor een rijke zigeuner 
koning. Alex keek ons niet begrijpend aan en sprak, ach Jan mijn huis is hier boven, 
een huis niet met handen gemaakt, en als ik straks voor mijn Heer en Heiland zal ver-
schijnen, zal Hij zeggen, kom in mijn zoon en beërf het Koninkrijk. Maar deze voor het 
oog zo rijke zigeuner, als deze komt te sterven, wat zal zijn toekomst zijn. Ik moest 
toen gelijk denken aan die rijke man en die arme Lazarus. 
De rijke man, hij wordt in de Bijbel niet bij naam genoemd, men spreekt alleen van 
een rijke man. Maar hoe is het niet anders, Lazarus arm naar zijn omstandigheden 
bedelende, en onder de zweren, maar groot in zijn geloof en rijk in de Heere. Hoe was 
het bij de ander, men spreekt van een rijke man, misschien wel aan geen ding gebrek, 
alles wat zijn hart begeerde, maar straatarm in het geestelijke. Als wij dan naar onze 
zigeuner vrienden in Uioara zien, vele hebben geen werk, zijn arm, weten dikwijls in 
de morgen niet wat zij die avond zullen eten, maar dan dat grote vertrouwen op hun 
Heer en Heiland. Arm en toch zo rijk in hun geloof. De Heere alleen de eer. Wij beve-
len onze broeders en zusters in Roemenië aan in uw gebeden. 
 
J. van der Made, voorzitter. 
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2. Bestuurlijk 
 
In 2015 kwamen we als bestuur 6 keer bij elkaar. Omdat er tussendoor wel eens 
acute en belangrijke zaken besproken moesten worden vond er ook veel mail en 
telefoon verkeer plaats. Veel onderwerpen die op de vergadering besproken en 
besloten worden moeten 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 verenigingsgebouw 
“de Hoeksteen” van de Hervormde kerk te Middelharnis. Altijd stond de koffie met 
een koekje voor ons klaar! Bedankt voor deze gastvrijheid!  
Ook afgelopen jaar bevatte de vergaderingen genoeg stof tot overleg en discussie. 
Afwegingen over wie en waar geef je wel hulp en waar moeten ze de zaken steeds 
meer zelf op gaan pakken blijven vaak ingewikkeld ook door het cultuurverschil! 
Onze westerse aanpak is niet in alle gevallen realiseerbaar onder de zigeunerbevol-
king. We weten ons hierin afhankelijk van onze Hemelse Vader 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 stimuleert ons om steeds weer met ideeën 
en plannen ter tafel te komen. 
Ook hebben we voor de bestuursleden van Stichting Oost Europa Werkgroep Mid-
delharnis een uitgebreide takenomschrijving opgesteld op papier. Dit om voor ie-
der duidelijk te hebben waar de verwachtingen liggen bij de betreffende functie en 
ook om de taken goed verdeeld te hebben. Dit werkt ook bevorderlijk in de com-
municatie omdat we nu duidelijk hebben wie voor welke taak verantwoordelijk is. 
We mogen met dankbaarheid terug kijken op een jaar waarin bereidheid en en-
thousiasme van de bestuursleden om zich in te zetten voor onze kansarme broe-
ders en zusters in Roemenië. Groot is dat de onderlinge samenwerking in goede 
harmonie verloopt. We zijn allemaal uniek en mogen onze eigen gaven en talenten 
inzetten die God ons heeft gegeven, daarin weten we ons afhankelijk van Hem. Dit 
vraagt onderling respect en eerlijk zijn en daar willen we ons als bestuur graag voor 
inzetten om ons gezamenlijk belang steeds weer voor ogen te houden! 
 
Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende personen:  
Hr. J. van der Made, voorzitter 
Mw. J. de Rover, secretaresse 
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. Transporten en beheer hulpgoederen 
  
De maandelijkse inzameling van kleding en de diverse andere artikelen is t.o.v. 
het jaar 2014 fors in aantal toegenomen. Ook komt er meer aanbod vanuit andere 
gemeenten en plaatsen. Zelfs is er winkelinterieur opgehaald in Venray. 
Bij teveel aanbod wordt kleding door Vidotrans opgehaald, wat ook dit jaar is voor-
gekomen.  
Er is in 2015 bij CuraMara in de Westplaat en bij voormalig rusthuis De Goede Ree 
diverse overbodige materialen opgehaald van in totaal drie trailers en die zijn met 
transport verstuurd naar Roemenië. 
Vanuit verkooporganisatie Poppeliers in Veenendaal was een inruilactie betreft 
meubilair, het goede meubilair is door onze werkgroep in Veenendaal in drie trai-
lers geladen en verstuurd naar Roemenië. 
Ook vanuit onze loods zijn er in 2015 vier trailers geladen met humanitaire midde-
len en materialen. 
Aan onze werkgroep werd door een bedrijf 500 kg meel geschonken. 
Ook in 2015 heeft Dhr. van Dongen voor onze werkgroep diverse transporten koste-
loos naar Roemenië vervoerd en dat alleen als chauffeur.  

4. Projecten  
 
Ook in 2015 hebben wij vanuit onze werkgroep een aantal al lopende projecten 
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 af-
vaardiging van de werkgroep in september 2015 hebben we ons op de hoogte kun-
nen stellen van de voortgang van deze projecten, en hebben we met raad en advies 
onze contactpersonen in Roemenië persoonlijk ondersteund. 
 
Hieronder een overzicht van de lopende projecten: 

FCA  
Cluj-Napoca 
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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 onder de 
zigeunergroepen in Roemenië gecoördineerd. Er zijn 
beroepskrachten en vrijwilligers aan de fundatie ver-
bonden die de zigeunerkinderen helpen integreren in 
het reguliere onderwijs, en de oudere jeugd voorlich-
ting geeft op gebied van drugs en drank.  
 

In het centrum van de fundatie is 
een ruimte voor fysiotherapie 
ondergebracht en een apotheek. 
Hiermee worden de mensen 
geholpen die de reguliere ge-
zondheidszorg niet kunnen beta-
len. Vanuit de apotheek worden 
ook o.a. de medicijnen uitgege-
ven die we hier in Middelharnis 
ingezameld hebben. Vanzelf-
sprekend gebeurt dit onder des-
kundig medisch toezicht, en zijn 
de medicijnen uit Holland nog 
ruim binnen de uiterste gebrui-
kersdatum. 

Uioara, kerkelijke zigeunergemeente. 

Ongeveer 60 kilometer ten zuiden 
van Cluj-Napoca ligt het dorp 
Ocna Mures. Op een bijna verla-
ten industrieterrein bij dit dorp 
hebben we een aantal ruimtes 
binnen een opslagloods in ge-
bruik. Daar komen de vrachten 
met de hulpgoederen binnen die 
we vanuit Nederland naar Roeme-
nië transporteren. 
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Even voorbij dit dorp ligt een kleiner dorpje, Uioara de Sus. 
In Uioara ondersteunen we de kerkelijke zigeunergemeente van ds. A. Husar. In het 
verleden hebben we het kerkje helpen bouwen en op de bovenverdieping is een 
logeerkamer en een werkruimte voor de dominee. 
Veel meubilair, en ook de stoffering van de kerk is, uit Middelharnis afkomstig! 
 
Aan de andere zijde van de rivier Mures  ligt ook een klein dorpje, Lunca Muresului, 
waar ds. Husar evangeliseert en voorgaat.  

Dat kerkje was zowel van binnen als 
van buiten in erg slechte staat van on-
derhoud. Begin 2015 werd eerst de 
binnenzijde van het kerkje opgeknapt, 
met name de vloer werd opnieuw 
voorzien van plavuizen. Na ons bezoek 
in september werd ook de buitenzijde 
aangepakt. Het dak werd gerepareerd 
op kosten van de werkgroep, maar de 
werkzaamheden zelf werden door de 
gemeenteleden uitgevoerd! 
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Ook staat in Uioara een winkeltje met de naam “Tabita”.  De winkel fungeert als 
een “kringloopwinkel” waar de minderbedeelde zigeuners van het dorp tegen ge-
ringe prijzen inkopen kunnen doen. De opbrengt komt weer ten goede aan de ker-
kelijke gemeente. In het winkeltje staan om beurten twee vrouwen van de gemeen-
te klaar om de klanten te helpen. Als er mensen in de winkel komen die niet tot de 
kerk behoren, dan ontvangen 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 

 
Iedere maand ontvangen we een 
overzicht van de omzet uit onze 
winkel. Gelukkig is er een goede 
omzet, al liep het gedurende 
2015 wel wat terug. Ook zijn er 
vanzelfsprekend onkosten voor 
huur, licht en verwarming en on-
derhoud van de winkelruimte.  
 
Zoals U ziet staat het winkeltje er 
keurig bij, maar binnen is nog wel 
wat op te knappen…. 

Kringloopwinkel ‘Tabita’ 
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Ds. Husar en twee broeders 
uit de gemeente bezoeken 
ook de zigeunergehuchtjes 
buiten de dorpen. Daar 
heerst de allerergste armoe-
de. Grote gezinnen wonen in 
bouwvallen, en zelf getim-
merde houten optrekjes. Er 
wordt daar kleding uitge-
deeld, maar ook andere hulp-
goederen die uit Middelhar-
nis afkomstig zijn.  
 
 
Behalve het uitdelen van 
kleding en eten evangeliseert 
Ds. Husar onder deze zigeu-
ners, en door zijn werk zijn al 
velen tot het geloof geko-
men. 

Ds. Cornel Fedor, 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 Roemeense 
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.  
In 2015 kon ook hij een opslagloods en kringloopwinkel in Gherla realiseren. Een 
deel van onze transporten zijn nu ook voor die winkel bestemd.  
De inventaris van deze winkel  werd voor een deel geschonken uit Nederland. 
Erg blij waren we dat we gebruik mochten maken van de gebruikte winkelinventaris 
van  Modehuis Berden uit Venray.  
We kregen uit deze winkel onder andere een toonbank, enkele mooie toonkasten, 
kledingrekken en een complete wand met verlichting en toebehoren. 
Door deze geweldige gift konden we de kringloopwinkel prachtig aankleden en het 
assortiment heel aantrekkelijk aanbieden aan de klant. 
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Sponsoring 
Verrast waren we toen we het aanbod van 
Poppeliers uit Veenendaal kregen om meu-
bels uit de inruilactie op te komen halen en 
naar Roemenië te transporteren! 
 
In 2015 hebben we drie volle trailers 
gebruikte meubels van Poppeliers 
naar Gherla en Uioara, plaatsen nabij 
de Roemeense stad Cluj-Napoca 
overgebracht, waar de meubels in 
onze kringloopwinkels een weg naar 
een nieuwe klant weten te vinden.  
 
Ook met de opbrengst van deze 
meubels kunnen diverse arme gezin-
nen geholpen worden  
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Kamphuis Drakenvallei  
Dit kamphuis in de Drakenvallei in de bergen in het westen van Roemenië is eigen-
dom 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 houtbewer-
king. 
Het gebouw is nog niet geheel afgebouwd. De vergunningen dreigen te vervallen als 
er niet op korte termijn aan de voorschriften worden voldaan zoals een goede hygi-
ëne in de keuken en de toiletruimtes. Dit proberen we te voorkomen door dit pro-
ject te helpen. Elk jaar komen ver-
schillende vrijwilligers, zowel uit 
Sliedrecht als ook uit Middelharnis 
namens onze werkgroep (Janneke 
de Rover), helpen bij de afbouw en 
renovatie van het kamphuis. 
 
In 2015 is er met behulp van de 
vrijwilligers uit Sliedrecht een brug 
aangelegd over de beek die voor 
het huis stroomt.  
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Daarvoor was het kamphuis alleen 
bereikbaar via een `doorwaadbare 
plaats`, waar je ook met de auto 
gewoon doorheen moest rijden. In 
de zomer al geen ideale situatie, 
en in de winter…. 
 
Door de brug is het hele terrein nu 
prima bereikbaar!  

Rugtasactie 
Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met de Groen van Prinsterer school 
twee keer een rugtasactie gehouden. Dit was een enorm succes! De kinderen heb-
ben een korte presentatie gekregen waar en voor wie de tassen bestemd waren. In 
totaal zijn er ruim 150 zeer rijk gevulde rugtasjes naar Roemenië gegaan en zijn zeer 
arme zigeunerkinderen enorm verrast met alles wat in de tasjes zat, van prachtig 
speelgoed, schoolmateriaal tot toiletartikelen.  
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5. Activiteiten 
 
De werkgroep is verheugd dat ieder jaar opnieuw blijkt dat velen op ons eiland we-
ten wie we zijn, wat we doen en waar we werken en hoe we  in Roemenië betrok-
ken zijn bij onze projecten. Allerlei acties die ook in 2015 zijn georganiseerd hebben 
die bekendheid alleen maar doen vermeerderen. Zelfs tot ( ver) buiten ons eiland 
zijn er diverse mensen die d.m.v. onze activiteiten een warm hart voor onze stich-
ting hebben gekregen en ook regelmatig spullen naar onze loods in Middelharnis 
brengen bestemd voor Uioara.  
Vorig jaar werd in het jaarverslag verteld dat we in één jaar wel vijf grote transpor-
ten  naar Roemenië konden organiseren. Dat was in de jaren daarvoor nog nooit 
voorgekomen. Maar wat te denken van de hoeveelheid transporten in 2015? Onge-
kend: wel 10 transporten zijn naar Roemenië gegaan.  En in de eerste helft van 
2016 gingen reeds 5 transporten naar de plaatsen waar we onze projecten in Roe-
menië hebben.  
Hier volgt een overzichtje van onze activiteiten in 2015. 
* Begin van het jaar kon ieder een uitgebreid verslag met vele mooie foto’s van 
onze activiteiten lezen in Eilanden-Nieuws 
* In maart vond de jaarlijkse appelflappenactie in de Plus Winkel te Middelharnis 
plaats 
* Ook op de braderiedagen was onze stichting present. Vier maal hebben we onder 
aan het Zandpad gestaan met een drietal kramen en diverse producten aan de man 
weten te brengen. Alles ten bate voor onze stichting 
* De laatste zaterdag van augustus kunt u ons vinden op de boerenmarktdag in El-
speet. Dat was ook in 2015 het geval. Het was toen een warme zonnige dag met 
zeer veel publiek. Velen bezochten onze kraam ne namen kennis van ons werk in 
Roemenië 
* Op diverse plaatsen werden PowerPoint presentaties gegeven 
* In 2015 is er in ieder dorp een huis-aan-huiscollecte gehouden . Meer dan 200 
collectanten gingen op pad. Hulde aan al die mensen, jong en oud. Vele van hen 
collecteren al jaren voor onze stichting. 
* Elke eerste zaterdagmorgen van de maand met uitzondering van augustus konden 
de mensen allerlei spullen brengen in de loods aan de Industrieweg te Middelhar-
nis. Tijdens die openingsuren werd groenten, fruit , koek en kaas en vis verkocht, 
naast nog verschillende andere producten, soms ook wat souvenirs uit Roemenië 
* Tenslotte vermelden we met dankbaarheid dat de kerken in Middelharnis met 
regelmaat ons werk in Roemenië aan de Heere opdragen. Vijf kerken zijn nauw bij 
ons werk betrokken en collecteren elk jaar twee maal voor de stichting.  
Net als in andere jaren werd in 2015 in verschillende kerkbladen maandelijks ver-
slag gedaan van het reilen en zeilen bij onze zustergemeenten in Uioara.  
 Wilt u meer weten van ons?  
Kijk dan eens op onze website: www.oosteuropa-werkgroep.nl 
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6. Jaarresultaat 

Baten Werkelijk 
2015 

Begroot 
2015 

Baten fondsenwerving 39.601 32.900 

Overige baten 9.037 2.000 

Som der baten 48.638 34.900 

      

Lasten     

Doelstellingen 39.447 29.100 

Voorbereiding en coördinatie 5.334 4.000 

Totaal besteding doelstellingen 44.781 33.100 

Bestedingsratio 92,1% 94,8% 

      

Kosten fondsenwerving 374 380 

In % fondsenwerving 0,9% 1,2% 

      

Beheer en administratie 1.123 1.420 

Kostenratio 2,4% 4,1% 

      

Som der lasten 46.278 34.900 
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Begroting 

Baten 2016 2015 

Fondsenwerving 34.000 32.900 

Overige baten 1.800 2.000 

Som der baten 35.800 34.900 

      

Lasten     

Doelstellingen 29.600 29.100 

Voorbereiding en coördinatie 4.700 4.000 

Totaal doelstellingen 34.300 33.100 

Bestedingsratio 95,8% 94,8% 

      

Kosten fondsenwerving 600 380 

In % fondsenwerving 1,8% 1,2% 

      

Beheer en administratie 900 1.420 

Kostenratio 2,5% 4,1% 

      

Som der lasten 35.800 34.900 
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