
 
 
 

 
ACTIVITEITENVERSLAG 

Versie januari 2020 
 

Voorwoord: 
In dit activiteitenverslag vindt u een overzicht van de activiteiten die door de stichting 
uitgeoefend worden. Het betreft uiteraard een momentopname. Jaarlijks wordt het activiteiten 
verslag geactualiseerd. Om u een goed beeld te geven van het verloop van de activiteiten 
vullen we het overzicht jaarlijks aan. De activiteiten van 2019 vindt u vanaf pagina 9 van dit 
document. 
 
Activiteiten in chronologische volgorde: 
De activiteiten zijn gestart in het jaar 2002. In de beginjaren werd er uitsluitend hulp geboden 
aan een deel van de bevolking in Aszalo en Kiskinics. Beide plaatsen liggen in het 
Noordoosten van Hongarije.  
 
Toen de activiteiten grotere vormen gingen aannemen en er ook meer geld mee gemoeid 
raakte is in 2005 besloten een stichting op te richten. Op 21 juni 2005 passeerde de 
oprichtingsakte bij de notaris en was de stichting een feit. 
 
 
In 2008 heeft de stichting in Hongarije een 
werkvakantie voor circa 20 jongeren 
georganiseerd. Zowel in Aszalo, in Kiskinics 
en een paar naburige plaatsjes werden een 
aantal gebouwen deels opgeknapt. Het 
varieerde van schilderwerk tot het vervangen 
van een complete vloer in een pastorie. Ook 
werd een buitengevel geheel opnieuw 
gestukadoord en geschilderd. De grootste klus 
was een nieuw hekwerk plaatsen rond de kerk 
van Kiskinics. 
 
 
 
Vanaf 2009 zijn de activiteiten verlegd naar Roemenië. Inmiddels lopen daar diverse 
projecten. Door een nauwe samenwerking met een Nederlands echtpaar dat in Roemenië 
(Marghita) woont kunnen we zeer slagvaardig te werk gaan.  
 
Onderstaand volgt een overzicht van de thans lopende projecten. 
 

• Opvang van ernstig lichamelijk en/of geestelijke zieken in Dumbrava en omgeving 
• Opvang ouderen in Marghita 
• Ondersteuning ziekenhuis in Marghita, voornamelijk de kinderafdeling 
• Ondersteuning van een individueel gezin in Sallard wegens ziekte van de kinderen 



• Samenwerking met en ondersteuning van stichting El Sadai in Oradea ten behoeve van 
de opvang van jong volwassen wezen 

• Naschoolse opvang in een door de stichting aangekocht gebouw in Dumbrava 
• Hulp aan een aantal gezinnen en de kerk in Popesti (circa 35 kilometer vanaf 

Marghita)  
• Tijdelijke en incidentele hulpverlening aan personen in Nederland die onvoldoende in 

staat zijn voor zichzelf en/of hun gezin te zorgen. 
 
Vormen van hulpverlening: 
Er wordt op verschillende manieren hulp geboden. Het gaat vaak om een combinatie van het 
leveren van goederen en financiële middelen. Hierover kunt u meer lezen in het beleidsplan 
van de stichting. 
 
Benodigde goederen: 
In het depot in Nijkerk worden de hulpgoederen ingezameld. Vrijwilligers, waaronder de 
bestuursleden zetten zich doorlopend in om de juiste goederen te bemachtigen. In sommige 
gevallen worden hulpgoederen aangekocht. 
 
Transporten: 
Jaarlijks gaan er één of meerdere opleggers met hulpgoederen richting Roemenië. In 2013 
werd een record gevestigd. Door de grote vraag en de eveneens grote aanvoer van goederen 
gingen er dat jaar maar liefst 4 grote opleggers naar Roemenië. Totaal goed voor circa 360 m3 
hulpgoederen. Veel vrijwilligers waaronder uiteraard de chauffeurs hebben dit mogelijk 
gemaakt.  
 
Inventarisatie en afstemming: 
Minimaal 1 keer per jaar worden de projecten bezocht door bestuursleden van de stichting. Er 
wordt dan geïnventariseerd waaraan behoefte is en tevens wordt gecontroleerd of de goederen 
en eventuele gelden volgens afspraak zijn ingezet. Met de contactpersonen ter plaatse worden 
de plannen voor de toekomst besproken. 
 
Nadere Project- en activiteiteninformatie:  
Op de website worden regelmatig verslagen over de projecten en de activiteiten geplaatst. 
Ook wordt er informatie verstrekt via de Facebook pagina. 
 
 
ACTIVITEITEN 2014: 
 
In 2013 werd reeds de wens geuit om te komen tot een opvanghuis voor zigeunerkinderen in 
Dumbrava. Het huis zou gebruikt moeten gaan worden voor naschoolse opvang en tevens de 
mogelijkheid moeten bieden de kinderen te helpen bij hun overige ontwikkelingen.  
 
Tot ons grote genoegen konden we in maart 2014 overgaan tot de koop van een gebouw. In de 
periode van april tot oktober werd het huis volledig verbouwd. Na de opening op 10-10-2014 
zijn begin november de activiteiten gestart.  
 
Twee jonge mensen (Dani en Lavi) zorgen met steun van Stichting Hoepel voor de dagelijkse 
gang van zaken. Het slaat gelukkig goed aan en er is sprake van een opkomst die ver boven de 
verwachting is. In 2015 hopen we het project nog beter vorm te geven en structuur aan te 
brengen. Maandelijks krijgen we vanuit Roemenië een keurig verslag van de voortgang. 



 
In Oktober zijn er weer twee opleggers richting Roemenië gegaan. In totaal weer circa180 m3 
aan hulpgoederen. Direct na aankomst zijn veel goederen naar het “Hoepelhuis” gebracht 
zodat dit nog net voor de opening ingericht kon worden. De overige goederen waren eind 
november ook allemaal op hun bestemming aangekomen. Er konden weer veel mensen blij 
gemaakt worden. Voor de verschillende projecten waren heel gericht verschillende goederen 
op transport gegaan. 
 
De bestuursleden hebben in 2014  tweemaal een bezoek gebracht aan Roemenië. Omdat er 
veel tijd nodig was voor de organisatie van diverse zaken rondom het Hoepelhuis, zijn 
sommige projecten één keer bezocht. Ook via de mail en af en toe de telefoon is er veelvuldig 
contact met de verschillende contactpersonen van de projecten. We prijzen ons gelukkig met 
het enthousiasme van de contactpersonen ter plaatse. Met een aantal hebben we al vele jaren 
contact waardoor er een hechte band is ontstaan. Dit is een perfecte basis voor verdere 
samenwerking. 
 
Het bestuur heeft in totaal 5 keer vergaderd. De samenstelling van het bestuur is in 2014 ook 
gewijzigd. Zie voor de actuele samenstelling de gegevens op de website. Er is meer structuur 
aangebracht door te komen tot een goede taakverdeling. Door de omvang van de projecten, 
het bezit van een gebouw in Roemenië en wettelijke regelgeving is het noodzakelijk de kennis 
en kwaliteit binnen het bestuur op peil te houden.  
 
Op de projectenpagina is nog meer informatie te lezen over de activiteiten van 2014. 
Inmiddels zijn we in 2015 al weer volop aan de slag. Er gebeurt veel maar dat maakt het juist 
ook extra boeiend. 
 
 
ACTIVITEITEN 2015: 
 
In 2015 lag de focus vooral op het “Hoepelhuis” in Dumbrava. Samen met onze coördinator 
ter plaatse en de twee leerkrachten is het gelukt om een goed werkende structuur aan te 
brengen in het functioneren van het huis. Aan het einde van 2015 is de coördinator er 
tussenuit gegaan en vindt de communicatie rechtstreeks met de leerkrachten plaats. Zij hebben 
in de loop van het jaar bewezen zelfstandig deze taak op zich te kunnen nemen. Daar zijn we 
uiteraard heel erg blij mee.  
 
Door een gevarieerd programma aan te bieden zijn er steeds meer kinderen uit het dorp die 
willen deelnemen aan de programma’s. De programma’s hebben een educatief en 
evangeliserend karakter. Ook zijn sport en spel belangrijke ingrediënten om een band met de 
kinderen op te bouwen.  
 
Persoonlijke verzorging en af een toe een extra maaltijd leveren vanzelfsprekend succes 
verhalen op. Er komt steeds meer draagvlak bij de ouders van de kinderen maar ook de lokale 
overheid is enthousiast.  
 
In 2015 is dit project getransformeerd van een project in wording naar een project wat veel 
betekent voor het dorp Dumbrava en haar omgeving. Er is nog veel mogelijk. Het bestuur 
denkt er momenteel over na om naast het huis een stuk grond aan te kopen en daarop een 
multifunctionele ruimte te realiseren. Deze plannen zijn nog in een beginstadium maar het 
bestuur ziet zeker het nut en misschien zelfs wel de noodzaak hiervan in. In 2016 hoopt het 



bestuur dit verder op te pakken. Hopelijk leest u er heel iets moois over in het 
activiteitenverslag van 2016.  
 
De overige projecten werden ook in 2015 op verschillende manieren ondersteund. Het bestuur 
geeft er de voorkeur aan ondersteuning te bieden door het verstrekken van goederen. We 
kunnen ons gelukkig prijzen met meerdere contactpersonen in Roemenië die bereid zijn ter 
plaatse de benodigde goederen namens de stichting aan te schaffen en te distribueren. 
 
In mei 2015 werden alle projecten door het bestuur bezocht. Er was voldoende tijd 
gereserveerd voor overleg met de contactpersonen. Het gebruik van de gestuurde 
hulpgoederen werd op veel plaatsen waargenomen. Het blijft leuk om in Roemenië iemand 
tegen te komen met kleding aan of een pet op die voorzien is van reclame van een bedrijf uit 
de regio Nijkerk.  
We kunnen tijdens de bezoeken ook zelf vaststellen waar het meest behoefte aan is. Hier 
kunnen we onze inzamelactiviteiten dan weer op afstemmen. In oktober kon er dan ook weer 
heel gericht een grote hoeveelheid goederen verstuurd worden. 
 
In 2015 zijn er twee transporten geweest. Een volledige vracht in mei en een deelvracht in 
oktober. Het gaat vooral om goederen die bedoeld zijn om de eerste nood te lenigen. Denk 
hierbij aan kleding en beddengoed. Maar ook medicijnen en incontinentiemateriaal. Naast al 
deze goederen worden ook specifiek goederen ingezameld en getransporteerd die nodig zijn 
voor de projecten. Dit varieert van ziekenhuisbedden voor de ouderenopvang tot potloodjes 
voor het schoolproject in Dumbrava. Er wordt gericht ingezameld zodat er niet onnodig 
transportkosten gemaakt worden. In 2015 zijn we ook gestart met het transport van goederen 
die ter plaatse goed verkocht kunnen worden. Hiermee proberen we te bereiken dat de 
projecten (deels) zelf voorzien in de exploitatiekosten. Het is nog in een beginfase maar de 
eerste resultaten zijn veelbelovend. 
 
In 2015 heeft het bestuur 5 keer vergaderd. Naast deze officiële vergaderingen is er nagenoeg 
wekelijks contact met elkaar om zaken kort met elkaar te bespreken. Veelal gebeurt dit via de 
email. De verdeling van de aandachtsgebieden zoals die in 2014 was afgesproken heeft zijn 
nut bewezen. We kunnen hierdoor effectiever onze tijd besteden en het heeft ook een 
positieve invloed op de kwaliteit. De contactpersonen in Roemenië hebben een vaste 
contactpersoon in Nederland. Dit leidt tot meer (in)zicht op de projecten en de wijze waarop 
in Roemenië vorm gegeven wordt aan de afspraken die hierover met ons gemaakt zijn.  
 
Het bestuur heeft besloten om voor de publiciteit ook gebruik te gaan maken van een 
Facebook pagina. In 2015 is dit getest. We zien dat hiervoor meer belangstelling is dan de 
website. In 2016 gaan we verder vorm geven aan dit besluit. De website blijft ook gewoon in 
de lucht en zal ook up to date gehouden worden. 
 
We kijken terug op een jaar met mooie ontwikkelingen en tegelijkertijd kijken we vooruit 
naar een jaar met mooie uitdagingen. Het geeft nog steeds veel voldoening en wat is het toch 
geweldig om te zien dat we gezamenlijk met alle vrijwilligers en donateurs een wereld van 
verschil kunnen maken voor een grote groep mensen (met name kinderen) die in een zo 
andere wereld leven. We zijn dankbaar dit te kunnen en te mogen doen.  
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVITEITEN 2016 
 
In 2016 hebben we vooral voortgeborduurd op de activiteiten van 2015. Daarom volstaan we 
dit jaar met de opsomming van de belangrijkste punten. 
 

• In 2015 hebben we kennis gemaakt met een Pastor en een aantal gezinnen in Popesti. 
Dit dorp ligt ongeveer 35 kilometer vanaf Marghita. Hier hebben we helaas gezien dat 
armoede wel heel ernstige vormen kan aannemen. Het zijn mensonwaardige situaties 
maar blijkbaar is niemand in staat om hierin echt verandering te brengen. Dat geldt 
ook voor ons als Stichting. We hebben gemeend binnen onze mogelijkheden toch iets 
te gaan doen voor een aantal inwoners. Gelukkig hebben we ook hier een goede 
contactpersoon ter plaatse. In mei 2016 zijn er diverse goederen naar Popesti gegaan 
en gedurende de winter hebben we ze financieel ondersteund om wat extra voedsel te 
kunnen kopen. Tijdens ons bezoek in mei hebben we gezien dat deze hulp, hoe klein 
dan ook vergeleken met de situatie waarin men leeft toch veel betekent. Het bestuur 
heeft de intentie hier structureel hulp te gaan bieden. 
 

• Er zijn in 2016 twee transporten geweest. Een volle oplegger in mei en een gevulde 
zeecontainer in oktober. De oplegger is op twee verschillende plaatsen gelost en de 
zeecontainer is gelost bij het Hoepelhuis. In mei heeft het bestuur tijdens haar bezoek 
meegeholpen bij de verspreiding van de goederen naar de definitieve adressen. In 
oktober hebben de plaatselijke contactpersonen dit keurig geregeld. 
 

• Het Hoepelhuis in Dumbrava heeft veel aandacht gekregen in 2016. Er zijn veel 
goederen naar dit project gegaan en ook wordt hier maandelijks een substantieel 
bedrag aan besteed. In oktober is er een zeecontainer afgeleverd die gebruikt wordt als 
opslagruimte. Het is een container van 40FT, met een lengte van 13,6 meter en een 
inhoud van circa 65 m3. Dit is een ideale oplossing voor de opslag van goederen die in 
de loop van het jaar nodig zijn voor het goed functioneren van het project. In 2015 had 
het bestuur de wens om een stuk grond naast het Hoepelhuis te kopen. Nader 
onderzoek wees echter uit dat het ook mogelijk is om een multifunctioneel centrum 
van circa 80 m2 op het bestaande eigen perceel te realiseren. De procedure voor 
vergunning en onderzoek van de bouwkosten zijn eind 2016 in een vergevorderd 
stadium. We hopen dat het gebouw medio 2017 in gebruik genomen kan worden. 
 
Helaas kregen we te horen dat het echtpaar dat het Hoepelhuis volledig runt ons per 
augustus 2017 gaat verlaten. Gelukkig hebben ze zelf een echtpaar voorgedragen als 
mogelijke opvolgers. Na een aantal gesprekken heeft het bestuur besloten in dit 
voorstel mee te gaan. Dit echtpaar zal vanaf maart 2017 starten zodat ze 5 maanden 
volledig kunnen samenwerken en in die periode alles goed kunnen overdragen. Na 
deze 5 maanden hebben we een professional achter de hand om het nieuwe echtpaar 
nog tijdelijk te coachen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 
 
Tijdens de naschoolse opvang is er ook aandacht voor evangelisatie. In 2016 heeft dat 
er toe geleid dat er nagenoeg iedere zondag een groep bewoners (voornamelijk 
vrouwen en kinderen) bij elkaar komt. Op natuurlijke wijze is hier iets prachtigs 
ontstaan. Er zijn meerdere vrijwilligers uit de regio aangehaakt om hier verder vorm 



aan te geven. Het bestuur beschouwt dit als een geweldige “bijvangst” van het project 
en is ontzettend dankbaar dat dit zo gegaan is. 
 

• Gedurende het gehele jaar was er veelvuldig contact met de contactpersonen van de 
overige projecten. In mei zijn alle projecten bezocht en hebben we gelukkig weer 
kunnen vaststellen dat we het allemaal niet voor niets doen. Soms kunnen een paar 
zakken kleding, een bed, een matras, speelgoed, een rollator, een rolstoel, medicijnen 
of incontinentiemateriaal een groot verschil maken.  
 

• In december hebben we weer de kerstbakjes actie gehouden. In 2015 werden er circa 
65 kerstbakjes verkocht. Dit jaar waren het er maar liefst ruim 120 stuks. De opbrengst 
was dan ook ver boven verwachting en bedroeg bijna € 2.700,00. Ook werden er weer 
de nodige kerstbakjes gratis verstrekt. Zo konden we ook dicht bij huis weer mensen 
blij maken. 
 

• Het bestuur heeft in 2016 in totaal 5 keer officieel vergaderd. Net als vorige jaren is er 
tussen de vergaderingen door veelvuldig overleg. De taakverdeling zoals deze in 2014 
is afgesproken heeft ook in 2016 weer prima gewerkt. We kijken terug op een perfecte 
samenwerking binnen het bestuur waarbij een ieder bereid is om de schouders er onder 
te zetten en indien nodig af en toe een extra taak op zich te nemen. De samenstelling 
van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd. 
 
We kijken met dankbaarheid terug op het jaar 2016 en gaan vol vertrouwen door op de 
ingeslagen weg. Wat gaat 2017 ons brengen? We hebben er in ieder geval nog steeds 
erg veel zin in.  

 
 
 
ACTIVITEITEN 2017 
 
Onderstaand een opsomming van de belangrijkste activiteiten in 2017. 
 

• De wisseling van de leiding bij het Hoepelhuis is in 2017 definitief ingevoerd. Het 
bestaande echtpaar, Dani en Lavi hebben circa 5 maanden samen opgetrokken met de 
nieuwkomers Costel en Lidia. In augustus hebben Costel en Lidia het stokje 
overgenomen. Dit jonge echtpaar neemt een grote verantwoording op zich door dit 
werk te doen. Ze zien het als een roeping. Maar liefst 700 kilometer weg uit je 
vertrouwde omgeving om leiding te geven aan een project van naschoolse opvang en 
evangelisatie. Dit moet wel een roeping zijn anders is het bijna ondenkbaar dat iemand 
dit doet. In 2017 is er veel tijd besteed aan de opbouw van een goede relatie met dit 
echtpaar. Doordat zij de Engelse taal minder goed machtig zijn vroeg dit wel de 
nodige inspanning. We zien gelukkig positieve ontwikkelingen en een enorme 
hoeveelheid enthousiasme om te werken met de kinderen. We krijgen keurig de 
benodigde verslagen en de bijbehorende foto’s spreken boekdelen. De kinderen zijn 
dol op dit echtpaar en andersom is het niet anders.  

• De bouw van het Multifunctionele Centrum bij het Hoepelhuis in Dumbrava is 
ondanks alle plannen die er waren in 2017 niet uitgevoerd. Regelgeving en veranderde 
inzichten hebben er toe geleid dat de plannen hoogstwaarschijnlijk herzien worden. In 
2018 moet hierover duidelijkheid komen. De wens en noodzaak voor dit MFC zijn er 
nog steeds. De keuzes die nu gemaakt worden zijn bepalend voor de komende jaren. 



Om deze reden heeft het bestuur besloten alles nog eens goed op een rijtje te zetten 
voordat er gebouwd gaat worden. Naar verwachting zal in 2018 het MFC alsnog 
gebouwd gaan worden.  

• Dankzij een aantal sponsoren uit Roemenië, Amerika en Duitsland konden de kinderen 
die regelmatig het Hoepelhuis bezoeken in de zomer van 2017 een week op kamp. Ze 
hebben erg genoten van de faciliteiten en het heerlijke eten wat dagelijks voor ze werd 
bereid. We hebben goede hoop dat de betreffende sponsoren dit de komende jaren 
gaan voortzetten. 

• In Sallard wordt al jaren een gezin financieel gesteund. Voor dit gezin verzamelen we 
ook goederen die zij op de plaatselijke markt goed kunnen verkopen. Dit is echt een 
succes geworden. Zij voorzien nu gedeeltelijk zelf in hun financiële behoefte en 
hoeven minder vaak een beroep op de stichting te doen. Hun leef- en woonsituatie is 
hierdoor aanmerkelijk verbeterd. Zelf zijn ze ook heel erg enthousiast over deze vorm 
van hulpverlening. 

• Ook werd in 2017 door twee bestuursleden een vergadering bijgewoond van een 
andere vergelijkbare stichting. We kunnen altijd iets van elkaar leren en hebben dit 
dan ook als waardevol ervaren.  

• Al jaren is er contact met de stichting Flevoland Helpt Oost Europa uit Lelystad. Deze 
stichting was helaas genoodzaakt te stoppen wegens gebrek aan financiële middelen 
en opvolgers in het bestuur. De goederen die overbleven hebben wij van hen mogen 
ontvangen. We blijven contact houden met de “oud” bestuursleden van deze stichting. 

• Om te blijven voldoen aan alle ANBI verplichtingen moesten de statuten van de 
stichting worden herzien. Dit heeft in 2017 ook zijn beslag gekregen.  

• Ook is er in 2017 geïnvesteerd in hulpmiddelen die nodig zijn voor de verwerking van 
de hulpgoederen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan 
worden en de kou in het depot moet ook regelmatig bestreden worden. Hiervoor zijn 
onder andere enkele voorzieningen aangeschaft. 

• December stond weer in het teken van de kerstbakjesacties en de kerstpakketten zowel 
in Nederland als in Roemenië. Het waren hele mooie dagen en we hebben weer veel 
mensen blij kunnen maken. Net als het jaar daarvoor was de kerstbakjesactie ook weer 
een succes. Niet alleen een financieel succes maar vooral ook zo mooi door de 
saamhorigheid en de vele ontmoetingen tijdens deze dagen.  

• Het bestuur heeft in 2017 zes maal vergaderd. Dit is wat vaker dan gemiddeld en heeft 
te maken met het feit dat de statuten aangepast moesten worden en de voorstellen 
hiervoor in een vergadering vastgesteld dienden te worden. 

• In januari heeft het bestuur een bezoek gebracht aan het Hoepelhuis in verband met de 
voorgenomen bouw van het MFC. Ook zijn er toen diverse zaken besproken over de 
het vertrek van Dani en Lavi en de opvolging door Costel en Lidia. Samen hebben we 
een dienst van Woord en Gebed gehouden waarvoor ook de plaatselijke bevolking was 
uitgenodigd. Een mooie manier om samen te zoeken naar de weg die we mogen gaan 
en elkaar op deze manier te bemoedigen. Ook werd tijdens deze reis de opvang van 
ouderen op diverse locaties in Dumbrava en omgeving bezocht. Zowel Pasca Viorel 
als Adelina Pasca- Ghiurau (schoondochter van Viorel)  hadden weer tijd voor ons 
vrijgemaakt om uitgebreid bij te praten. Er gebeuren mooie dingen in de omgeving 
van Dumbrava en Pasca Viorel is de grote drijfveer achter dit geheel. Hij vangt rond 
de 200 ouderen op die anders op straat zouden leven. Wij mogen een kleine bijdrage 
leveren aan dit project door het aanleveren van diverse goederen, in het bijzonder 
linnengoed. 
In mei heeft het bestuur op één na alle projecten bezocht. Het was goed om alle 
contactpersonen weer te ontmoeten en terug te blikken en gelijk ook weer vooruit te 



kijken. We zijn rijk gezegend met de vele contactpersonen die we voor de 
verschillende projecten hebben. Dat geldt ook in het bijzonder voor het project in 
Popesti waar we nog maar kortgeleden van start zijn gegaan.  
 
We kijken weer terug op een mooi jaar waarin we weer konden rekenen op de hulp 
van de vele vrijwilligers en waar we ook financieel de nodige hulp mochten 
ontvangen. Dit alles stelt ons in de gelegenheid het werk voort te zetten. Dank aan een 
ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd. 

 
 
ACTIVITEITEN 2018 
 
De belangrijkste activiteiten over 2018 treft u onderstaand aan. 
 

• In 2017 bestond het voornemen om bij Het Hoepelhuis in Dumbrava een Multi 
Functioneel Centrum te gaan bouwen. Er waren concrete plannen maar het bestuur 
was van mening dat de noodzaak onvoldoende was onderbouwd en heeft daarom in 
2018 de plannen uitgesteld.  

• Er was regelmatig onderhoud aan het Hoepelhuis nodig. Het bestuur vindt dat dit niet 
goed aangestuurd kan worden vanuit Nederland. Het leraren echtpaar was onervaren 
op dit gebied. Het lesgeven aan de kinderen ging prima maar alle zaken er omheen 
bracht voor hen en voor ons als bestuur teveel zorgen met zich mee. Nadat alle 
mogelijkheden goed bekeken waren kwam het bestuur tot de conclusie dat het beter 
zou zijn om het Hoepelhuis over te dragen aan een Roemeense stichting waar we al 
vele jaren mee samenwerken en een supervisor aan te stellen voor het project in 
Dumbrava. De supervisor was gelukkig snel gevonden en zij voert dit werk volledig 
op vrijwillige basis uit. Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in de 
voorbereidingen van de overdracht van het huis. Helaas kon dit niet meer in 2018 
gerealiseerd worden.  

• Het leraren echtpaar werkte ook nauw samen met een aantal studenten aan een project 
in Debrecen. Omdat er geen klik was met de supervisor hebben ze in de loop van het 
jaar de keuze gemaakt zich volledig te richten op het project in Debrecen. Gelukkig 
was de supervisor in staat om snel opvolgers te regelen waardoor het project 
nauwelijks stil heeft gelegen. 

• In juni vertrok helaas één van de bestuursleden omdat het werk voor de stichting voor 
hem niet meer te combineren was met ander vrijwilligerswerk. Het bestuur moest dus 
op zoek naar een nieuw bestuurslid. In 2018 is het bestuur er helaas niet in geslaagd 
een nieuw bestuurslid te werven.  

• In mei heeft het bestuur alle projecten weer bezocht. Het is goed om te zien dat er 
lichte vooruitgang is en er nog steeds heel veel Roemenen zijn die zich ook inzetten 
voor de allerarmsten. De activiteiten van de stichting kunnen alleen maar effectief 
uitgeoefend worden door een nauwe samenwerking met betrouwbare contactpersonen 
die in Roemenië aan de projecten verbonden zijn. Gelukkig is dit bij alle projecten nog 
steeds het geval en gaat de communicatie door de moderne technieken die er zijn 
steeds beter en gemakkelijker. Alle projecten verlopen naar wens en de ontmoetingen 
waren net als de jaren daarvoor weer geweldig. Het was als altijd weer een hele 
drukke week maar we hebben er ook heel veel voor terug gekregen. 

• Het bestuur heeft in 2018 vier maal vergaderd. Los van deze officiële vergaderingen is 
er regelmatig overleg geweest in verband met de voorbereidingen van de overdracht 



van het Hoepelhuis. De uitkomsten van deze overleggen werden vastgesteld in de 
daarop volgende bestuursvergadering. 

• Helaas kregen we in 2018 ook de mededeling dat wij vanaf 1-2-2019 geen gebruik 
meer kunnen maken van het depot aan de Holkerweg in Nijkerk. Na bijna 14 jaar 
komt er helaas een einde aan het gebruik van deze prachtige schuur. Het bestuur heeft 
begrip voor deze ontwikkeling en kijkt dankbaar terug op de periode dat zij deze 
schuur mochten gebruiken. Het bestuur zal zich beraden hoe om te gaan met deze 
nieuwe situatie. Voorlopig wordt er alleen nog maar kleding en schoenen ingezameld. 
Voor de opslag hiervan is gelukkig een plek gevonden.  

• We kijken opnieuw terug op een jaar waarin de stichting haar doelstellingen kon 
waarmaken. Dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder de (financiële) steun van velen. 
Hartelijk dank aan een ieder. We gaan graag door op de ingeslagen weg en hopen 
hiermee in de toekomst nog meer mensen te helpen. Het dagelijks leven voor velen in 
Roemenië is niet eenvoudig. Soms maakt een klein beetje hulp een groot verschil en 
dat geeft voldoende energie om door te gaan met deze vorm van hulpverlening.  

 
 
ACTIVITEITEN 2019 
 
In een notendop onderstaand een overzicht van de activiteiten in 2019 
 

• Het jaar 2019 begon met het leegruimen van het depot aan de Holkerweg. Zoals al in 
het verslag over 2018 is te lezen was het depot vanaf 1-2-2019 niet meer beschikbaar 
voor de stichting. Er is veel werk verzet en op 1-2 was alles keurig leeg en opgeruimd. 
Gelukkig hadden we nog een locatie waar kleding werd ingezameld. Door het plaatsen 
van een bord met het adres van deze inzamelplaats hebben we een grote groep trouwe 
gevers van kleding kunnen behouden. Gelukkig vonden we ook al snel een locatie 
waar de kleding (tijdelijk) opgeslagen kon worden. Hierdoor konden we gelukkig 
doorgaan met het inzamelen van kleding. We moesten ons wel beperken tot het 
inzamelen van kleding. Voor andere goederen was helaas geen plaats. Dit kwam 
doordat we geen plek hadden om goederen te sorteren en in te pakken.  

• In januari hebben we nog een grote vracht hulpgoederen naar de projecten laten 
transporteren. Omdat het depot op 1-2 leeg moest zijn hebben we onze volledige 
voorraad op een zaterdag ingeladen. Zoals altijd waren er weer voldoende vrijwilligers 
om te helpen. Het was wel een vreemde gewaarwording toen aan het begin van de 
middag het depot helemaal leeg was. Normaal was er altijd een geweldige sfeer als er 
goederen geladen werden maar deze keer voelde dat toch anders. Wel waren we blij 
dat alles in de oplegger paste en dat we deze grote vracht weer heek veel mensen blij 
konden maken. Alles is goed aangekomen en met dankbaarheid in ontvangst genomen. 
Tijdens ons bezoek in mei konden we gelukkig vaststellen dat alles goed was 
aangekomen. De dankbaarheid en de blijde gezichten maakten weer duidelijk dat deze 
hulpgoederen van grote waarde zijn voor de ontvangers. 

• In 2018 was een vacature ontstaan in het bestuur. Gelukkig hebben we in 2019 het 
bestuur kunnen uitbreiden met 2 personen. Hiermee is het bestuur weer op volle 
sterkte.  

• Ook zijn we er in 2019 in geslaagd het Hoepelhuis in Dumbrava over te dragen aan de 
Roemeense stichting waarmee we al jaren samenwerken. Hiermee is het beheer en het 
onderhoud voor de toekomst geborgd. Wij dragen hier nog wel financieel aan bij maar 
de organisatie en coördinatie vindt nu plaats door een supervisor die door het bestuur 
is benoemd. Dit heeft er toe geleid dat het gebouw en het terrein erom heen in 2019 



behoorlijk is verbeterd. Voor het bestuur is dit een bevestiging dat het een goed besluit 
is geweest om meer taken en bevoegdheden toe te kennen aan onze lokale 
samenwerkingspartners.  

• Het bestuur heeft in 2019 driemaal officieel vergaderd. Wel waren er regelmatig 
tussentijdse momenten van overleg. Afspraken van deze overleggen werden in de 
eerstvolgende officiële vergaderingen meegenomen in het verslag van deze 
vergadering. 

• Net als voorgaande jaren werd in mei weer een bezoek gebracht aan de projecten in 
Roemenië. Het is en blijft altijd weer bijzonder om onze vrienden daar te ontmoeten. 
Het bevestigt altijd maar weer dat we het allemaal niet voor niets doen. Ook al gaat het 
soms met kleine stapjes, we zien gelukkig wel positieve ontwikkelingen. Dit neemt 
niet weg dat er nog steeds sprake is van schrijnende armoede. Soms voor een 
individueel persoon maar vaak voor hele gezinnen. Los van het bezoek wat we 
jaarlijks in mei brengen hebben we gelukkig ook regelmatig contact via mail en 
WhatsApp. Door deze contacten kunnen we beter en sneller inspelen op de hulpvragen 
die er zijn. 

• In november hebben we een zogeheten “brainstormsessie” gehouden om de nieuwe 
bestuursleden zoveel mogelijk wegwijs te maken. Dit bleek heel nuttig te zijn. Het was 
een mooie manier om samen als (volledig) bestuur belangrijke keuze te maken voor de 
toekomst.  

• In december zijn er weer meer dan 100 kerstbakjes gemaakt en verkocht. Ieder jaar 
neemt het aantal toe en daarmee ook de opbrengst. We zijn trots op hen die voor deze 
actie minimaal twee weken vrije tijd opofferen. Het was weer een hele leuke en 
gezellige tijd. Gelukkig konden we voor deze actie gebruik maken van een leegstaande 
boerderij.  

• Ondanks het feit dat we in 2019 afscheid moesten nemen van ons depot kijken we 
tevreden terug op dit jaar. We hebben onder andere gewerkt aan de versteviging van 
onze contacten in Roemenië. Dat het bestuur weer compleet is geeft goede moed voor 
de toekomst. De projecten lopen nog steeds naar wens en financieel gaat het ook nog 
steeds goed. Dankbaarheid voet de boventoon. We zien de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. 

 
 

 
 


