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1. Over de stichting Oost Europa/Wezep-Hattemerbroek
De stichting Oost Europa/Wezep-Hattemerbroek, opgericht op 20 februari 2004, is
statutair gevestigd in de gemeente Oldebroek.
Het bestuur van de stichting staat onder de verantwoordelijkheid van de diaconie van
de Hervormde Gemeente te Wezep-Hattemerbroek.
De stichting is 5 maart 2004 onder nummer 08123080 ingeschreven in het
handelsregister van de kamer van koophandel te Enschede.
Het doel van de stichting is het verlenen van immateriële- en materiële steun aan
kerken, gemeenschappen en personen in Oost Europa.
De stichting heeft ANBI status.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Dick Overweg, voorzitter
Wim Pol, penningmeester
Maria Pelleboer, secretaris
Wim Niesing, veldwerker (t/m februari 2014)
Harry Coster, bestuurslid
Jan Willem Hoeve, bestuurslid (vanaf februari 2014)
Pieter Pols, diaken/bestuurslid
Wilma van de Streek, bestuurslid
Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd.

2. Diaconaal project 2014
Ook dit jaar mochten we van de diaconie de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor
onze stichting weer in ontvangst nemen. Het geld, dat door de Hervormde Gemeente
van Wezep-Hattemerbroek bijeen is gebracht, wordt gebruikt voor het kindertehuis
Bethesda in Zsobok.

3. De projecten in Roemenië
Werkweek
De jongeren en begeleiders zijn van 21 t/m 28 juli voor de vijfde keer naar
kindertehuis Bethesda in Zsobok gegaan om te helpen klussen. Tijdens deze
werkvakantie is hard gewerkt aan het bouwen van een ketelhuis t.b.v. de verwarming.
Dit is later door locale mensen afgemaakt. (Ter info: de stichting heeft gezorgd voor
de financiering van de verwarmingsketel, de radiatoren en de arbeid).
Het ketelhuis in aanbouw:

Hert ketelhuis gereed:

Verder is er in het kindertehuis veel geschilderd en gerepareerd, de elektriciteitsinstallatie is helemaal nagelopen en op diverse punten veiliger gemaakt of uitgebreid.
Er zijn de kapotte kinderfietsen gerepareerd en is de website van het kindertehuis
aangepast. Ook was er elke dag een programma met de kinderen van het kindertehuis.
Op zaterdag hebben de jongelui uit Wezep een bezoek gebracht aan Catharina van de
Beek die nu ca. 4 jaar in Roemenië werkt en daar een schooltje heeft opgezet en les
geeft aan (achtergestelde) zigeunerkinderen.
Het kindertehuis Bethesda:

Het gastenverblijf:

20-jarig jubileum kindertehuis Bethesda
In september bestond kindertehuis Bethesda 20 jaar. Vanuit Wezep/Hattemerbroek is
er een groep van 5 personen een weekend naar toe geweest. Er waren diverse andere
sponsoren aanwezig en tevens hoogwaardigheidsbekleders (o.a. vanuit de Hongaarse
regering).
Er zijn diverse bijeenkomsten en kerkdiensten gehouden om bij dit jubileum stil te
staan. Namens onze stichting is een herdenkingsplaquette aangeboden waarop positief
werd gereageerd.
Foto genomen tijdens het jubileum:

Gemeente Uileacu de Beius
Er is door de diaconie van de Hervormde Gemeente te Wezep-Hattemerbroek in het
najaar een collecte gehouden waarvan de opbrengst is gebruikt om kerstpakketten te
kopen voor de armste gezinnen in Uileacu en voor kerstcadeautjes voor de zondagschoolkinderen.

4. Acties
In maart is er voor het eerst een sinaasappelactie gehouden. Op vrijdagavond en op
zaterdagochtend zijn de commissieleden samen met een groep vrijwilligers langs de
huizen gegaan voor de verkoop van sinaasappels. Dit was een gezellige en geslaagde
actie met een mooi financieel resultaat.
In het voor- en najaar is er een kledinginzamelingsactie gehouden. Gemeenteleden
konden, gedurende een aantal weken, elke zaterdagochtend kleding in afgesloten
zakken naar de Schakel brengen waar een container stond.
In juni is er een Roemenië markt gehouden met diverse activiteiten aan het Jan
Boerswegje.

Eind november was er voor de tweede keer een amandelstaafactie. Gemeenteleden
konden via een bestelformulier, dat in de kerkbode was opgenomen, hun bestelling
plaatsen en later ophalen in de Schakel.

5. Public Relations
Er is publiciteit gegeven aan het werk van onze stichting in het kerkblad en op de
website. Ook is er in november een informatieavond gehouden voor de gemeente.
Van een aantal acties is ook melding gemaakt in de huis aan huis bladen.

6. Plannen voor 2015
Een volgend werkbezoek van de jongeren aan Zsobok is in voorbereiding.
De stichting hoopt ook dit jaar een aantal acties te organiseren: o.a. een kledingactie,
een sinaasappelactie en de amandelstaafactie.

7. Financieel verslag
Zie bijlage.

