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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2016 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 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 arme naaste in Roemenië.
Met grote dankbaarheid mogen wij u melden dat de Heere door gaat met zijn werk in
Roemenië. Op een heel eenvoudige, maar indringende wijze mag ds. Husar, zoals u
weet, een zigeuner onder de zigeuners het Woord verkondigen. Op de dinsdag en
donderdagavond en op zondagmorgen en middag zit het kerkje in Uioara vol met
ouderen, jongeren en kinderen. Wat is het groot om te mogen zien hoe groot de honger is naar het Woord dat door ds. Husar of anderen mag worden verkondigd. Gezinnen, zoals wij hebben gehoord, die bijna twee uur komen lopen om toch maar niets
te hoeven missen van de woorden van troost en verlossing.
Dan hebben wij ook nog de dorpjes en de echte zigeunerkampen waar door de week
diensten worden gehouden. In de dorpjes gaat het nog een beetje, daar staan huisjes
als je het dikwijls huisjes mag noemen, maar dan in de kampen, het is onbeschrijfelijk wat een ellende en armoede daar heerst. Bouwvallen zonder ramen en deuren, en
dan in de winter als het soms meer dan 20 graden vriest, kunt u het voorstellen? Dikwijls zonder eten. Wij mogen komen in Silivas een groot kamp waar ongeveer 15
gezinnen tot geloof zijn gekomen, levende in bittere armoede en dan klinkt het, en zij
hebben niets, weg wereld, weg schatten gij kunt niet bevatten wat Jezus ons bied, wij
hebben alles verloren maar zijn uitverkoren door die grote Zaligmaker wiens eigen
wij zijn. Het maakt ons als leden van de werkgroep wel eens stil. Dan komt ook bij
ons boven de tekst uit 1 Korinthe 2 de verzen 27 en 28, Maar het dwaze der wereld
heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijze beschamen zou; en het zwakke der wereld
heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets
is, teniet zou maken. Toen wij afgelopen najaar daar waren mochten wij kennis maken met twee nieuwe gemeenten, de plaatjes Cistei en Viseu een dorpje diep in de
bergen. Toen wij een kleine 10 jaar geleden onze weg mochten vinden naar Uioara
waren er twee zigeuner gemeenten waar ds. Husar in voorging. Nu zijn dit er inmiddels 8, en de gezondheid van ds. Husar is ook niet optimaal, maar iedere keer mag
hij het ondervinden kracht van Boven te krijgen om zijn heerlijke werk te mogen
doen.
Dankbaar zijn wij dat de winkel en de opslagloods goed mogen lopen, dat is het materiële, maar grotere dankbaarheid vervult ons hart dat God zo werkt door zijn
Woord bij deze zigeunermensen. Dat wij de kracht en zegen mogen ontvangen om
ook in het jaar 2017 ons in te zetten voor deze mensen. Gedenkt u ons, en de mensen
uit Roemenië in uw gebeden?
J. van der Made, voorzitter.
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2. Bestuurlijk
In 2016 kwamen we als bestuur 6 keer bij elkaar. Tussen de vergaderingen
door spreken we elkaar als bestuursleden regelmatig via telefoon, mail en
tijdens de activiteiten in de loods!
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!
Zoals elk jaar bevatten 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 zigeunerbevolking. We merken dat geleidelijk aan de zaken door de
zigeuners steeds meer worden opgepakt en neemt de zelfstandigheid heel
voorzichtig toe. Ze zijn erg gemotiveerd en welwillend om naar onze adviezen te luisteren. Zowel de zigeuners als wij weten ons hierin afhankelijk van
onze Hemelse Vader. Hun dankbaarheid is enorm en stimuleert ons om
steeds weer met ideeën en plannen ter tafel te komen.
Ook dit jaar mogen we met dankbaarheid terug kijken op een jaar waarin
bereidheid en enthousiasme van de bestuursleden om zich in te zetten voor
onze kansarme broeders en zusters in Roemenië groot was en 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 eerlijkheid en daar willen we ons als bestuur graag voor inzetten om ons gezamenlijk belang steeds weer voor ogen te houden!
In verband met de verhuizing van twee van de bestuursleden, namelijk de
loods beheerder Rien Ista en de secretaresse Janneke de Rover, zijn we per
direct op zoek naar vervanging voor deze functies.
Het bestuur bestond in 2016 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. Projecten
Als stichting hebben we als primair doel: hulp onder de armste Roemeense
bevolkingsgroep, nl. de Roma-zigeuners. Zowel in praktische zin, maar ook
in de vorm van steun aan de evangelisatie onder deze etnische minderheid in
het land. Roemenië is een land dat op dit moment als EU-lidstaat aan een
behoorlijk inhaalslag bezig is, maar helaas profiteren daar lang nog niet alle
inwoners in dat land van. Letterlijk soms aan de rand van de samenleving
leven straatarme zigeuners in hun eigen kampen of bouwvallige woningen.

Een deel van deze zigeuners zijn tot geloof gekomen en vormen onderling
een kerkelijke gemeente, soms onder leiding van een ‘eigen’ predikant, of
met ondersteuning van predikanten uit de Roemeense protestantse baptistengemeenten.

Uioara, kerkelijke zigeunergemeente.
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.
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Naast de hulpgoederen die vanuit Middelharnis naar Roemenië gingen, zijn
er ook met een aantal transporten levensmiddelen meegegeven.
Van een landelijk bekende groothandel in potgroenten kregen we een tweetal
‘pallets’ met verschillende lang houdbare groenten in glazen potten.

Ook ontvingen we van een andere sponsor een partij broodmeel! Daarmee
konden veel arme gezinnen blij gemaakt worden.
In oktober werd er in de PLUS supermarkt te Middelharnis een boodschappenactie gehouden. Veel klanten van die winkel stonden vrijwillig een deel
van hun boodschappen af ten behoeve van de armen in Roemenië.
Deze actie werd een groot succes. Een groot aantal dozen met houdbare levensmiddelen konden naar de loods in Ocna Mures worden overgebracht om
uitgedeeld te worden.
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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 opbrengst komt weer ten goede aan de kerkelijke gemeente. 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.
Dit jaar is er onderhoud geweest aan de winkel. Het totaal versleten zeil op de vloer
is vervangen voor nieuw linoleum.

In 2016 bestond de winkel 5 jaar! Dat hebben we in november bij een bezoek gevierd met alle medewerkers van de loods en winkel.
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In Uioara ondersteunen we de kerkelijke zigeunergemeente van ds. A. Husar.
De kerk is in het verleden mede door onze werkgroep gerealiseerd, en op de
bovenverdieping is een kamer waarin ds. en mevr. Husar dikwijls verblijven,
en er is een logeerkamer met sanitair.

Ds. Husar 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.
Er wordt daar kleding uitgedeeld, maar ook andere hulpgoederen die uit
Middelharnis afkomstig zijn.
In 2016 is er in een nabijgelegen dorpje Cistei een nieuwe gemeente ontstaan. Eerst kwamen er enkele mensen uit het dorp naar de kerk in Uioara,
maar deze groep werd groter, en afgelopen zomer werden er diensten in het
dorpje zelf gehouden, in een geïmproviseerde tent.
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We hopen dat deze gemeente verder mag groeien, en onderzoeken of er een
mogelijkheid is om een meer permanente kerk te realiseren op een stukje
grond wat de gemeente in bruikleen gegeven heeft.

Stichting FCA Cluj-Napoca
De Fundația Creștină de Ajutorare (Stichting Christelijke Hulp) van het 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 verbonden die de zigeunerkinderen helpen integreren in het reguliere onderwijs, en de oudere
jeugd voorlichting geeft
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In het centrum van de fundatie is een ruimte voor fysiotherapie ondergebracht en een apotheek. Hiermee worden de mensen geholpen die de reguliere gezondheidszorg niet kunnen betalen.
Vanuit de apotheek worden ook onder andere de medicijnen uitgegeven die
we hier in Middelharnis ingezameld hebben. Vanzelfsprekend gebeurt dit
onder deskundig medisch toezicht en zijn de medicijnen uit Holland nog
ruim binnen de uiterste gebruikersdatum.

Ds. Cornel Fedor, Gherla (Stichting EMR)
Door de strengere regelgeving in
Roemenië, met name in het district
rondom Gherla was het ook noodzakelijk om maatregelen te nemen t.b.v.
de veiligheid en de kerken en openbare ruimten zoals winkels. Dat had ook
gevolgen voor de (zigeuner)kerken en
de 2e hands winkel van ds. Cornel.
Behoorlijke aanpassingen zoals
brandblussers en vluchtroutes waren
nodig.
Deze aanpassingen zorgden voor hoge kosten. Om het werk van ds. Cornel mogelijk te blijven maken, hebben we als werkgroep een bijdrage
geleverd aan deze kosten. De benodigde brandblussers kregen we gesponsord!
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Kamphuis Drakenvallei
Dit kamphuis in de bergen in het westen van Roemenie is eigendom van de
stichting Emmanuel Ministries Romania, EMR.
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. Hier kunnen jonge mensen worden opgeleid voor houtbewerking. Ook hieraan verlenen we onze financiële- en materiële steun.

Incidentele hulp
Een zwaar gehandicapte jongen uit de kerkelijke gemeente van Uioara had
een hulpmiddel nodig om zelfstandig te kunnen zitten, én om met hetzelfde
apparaat te kunnen staan. Dit om zijn spieren soepel te houden en te trainen.
Het hulpmiddel hebben we geschonken aan de hulpstichting FCA die het tegen geringe vergoeding beschikbaar stelt.
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Al in 2015 kregen we een huispijporgel aangeboden van een sponsor in Sommelsdijk. Het doel was om dit orgel te schenken aan een kerkelijke gemeente
in Roemenië.
Na veel overleg en voorbereiding konden we het orgel begin 2016 overbrengen naar de Hongaarse Reformatorische kerk in Blajel, na bemiddeling door
ds. Lorincz Istvan.

Tijdens een bezoek aan Roemenië in april 2016 kon het orgel in de kerk worden opgebouwd en waren we aanwezig bij de plechtige ingebruikname tijdens een kerkdienst op zondagavond.

12

Jaarverslag 2016

4. Financieel Overzicht
Baten

Werkelijk 2016 Begroot 2016

Werkelijk 2015

Algemene giften

18857

18000

19831

Bestemde giften

1517

1000

9179

11493

10000

13897

6405

6000

5369

Giften deurcollectes
Opbrengst promotiekramen
Overige baten

95

800

362

38367

35800

48638

Werkelijk 2016 Begroot 2016

Werkelijk 2015

Totaal

Lasten
Voorbereiding/begeleiding

3829

2700

4103

Werving baten

775

600

374

Inzamelen hulpgoederen

979

2000

1231

36219

29600

39447

859

900

1123

42661

35800

46278

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie
Totaal

Percentages
Bestedingspercentage baten

106,9%

Kosten fondsenwerving in procenten eigen fondsenwerving

4,3%

Kostenratio (kosten beheer/totale lasten)

2,0%

Verdeling van de algemene giften
Kerkelijke gemeenten
Bedrijven
Particulieren
Totaal

Verdeling Doelstellingen

11238
6672
947
18857

Omdat we alleen met vrijwilligers
werken zijn de beheerkosten erg
laag en komt (bijna) alles ten
gunste van onze projecten.

Werkelijk 2016 Begroot 2016

Werkelijk 2015

Zigeunerkerk Uioara

3825

3200

4044

Kringloopwinkel Uioara

1966

1800

1800

FCA Mentorproject Cluj-Napoca

5000

5000

5000

EMR Hulpstichting Gherla

8469

5000

15126

Voedselhulp

1874

2600

2285

Hulptranporten

11900

11000

11115

Algemene ondersteuning
Totaal

3185
36219

1000
29600

77
39447
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5. Activiteiten
Veel activiteiten zijn ook in 2016 georganiseerd en waren hoofdzakelijk gericht op fondsenwerving en bekendmaking. In de regiokrant het Eilanden
Nieuws heeft u veel daarover kunnen lezen.
Veel inspanning is er geleverd voor het collecteren huis-aan-huis in elk dorp
op ons eiland wat het prachtige bedrag van 11493 euro heeft opgebracht.
Hiermee zijn de transportkosten voor het grootste gedeelte gedekt.
In de Plusmarkt in Middelharnis zijn voedselinzamelingen gehouden waarmee we een deel van de voedselpakketten konden maken voor de mensen die
niets hebben. Ook hebben we weer enkele pallets potgroenten ontvangen die
we bij deze pakketten konden verpakken. In deze Plusmarkt mochten we ook
enkele dagen staan om appelflappen te verkopen waarvan de opbrengst bestemd was voor onze stichting.
Tevens waren we te vinden op de braderiedagen in Middelharnis en elders
om producten aan de man te brengen en gelijk de gelegenheid hadden over
onze doelstellingen te vertellen. Ook tijdens de inzameling van de hulpgoederen stond bij de ingang van de opslag een kraam met allerlei producten om
daarmee de transportkosten te helpen bekostigen.

Klaarmaken van de voedselpakketten in Roemenië
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6. Hulpgoederen beheer en transport
In het jaar 2016 zijn veel hulpgoederen ontvangen in onze opslag in Middelharnis. Naast veel kleding ook allerlei huishoudelijke artikelen en kleine
meubelen. Kleding die meer is binnengekomen dan in onze projecten geplaatst konden worden zijn doorverkocht aan een andere hulpstichting, dus
hadden we hiervan de geldelijke opbrengst. Alle ontvangen kleding kwam
toch op plaatsen waar die in dank werden ontvangen.
Door de vele ontvangen hulpgoederen konden we zeven volle trailers versturen naar onze projecten. Eén van deze vrachten is gesponsord door een
bedrijf. De overige zes transporten kostten ons totaal 11.900 euro. De collectebus bij de ingang van onze opslag voor deze transportkosten bracht het bedrag op van 1517 euro.
U begrijpt dat dit vele uren arbeid voor ons als werkgroep betekent voor het
inzamelen, verpakken en opslaan, maar is door alle vrijwilligers met plezier
gedaan.
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