Stichting Oost Europa / WezepH’broek
p/a Ernst Casimirstraat 2, 8091 WC Wezep, tel 038-3762421 E-mail w.pelleboer@chello.nl

Jaarverslag
2015

Inhoud
1. Over de Stichting Oost-Europa/Wezep-H’broek
2. Diaconaal gemeenteproject 2015
3. De projecten in Roemenië
4. Acties
5. Public Relations
6. Plannen voor 2016
7. Financieel verslag

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:
Jan Willem Hoeve, voorzitter
Wim Pol, penningmeester
Maria Pelleboer, secretaris
Pieter Pols, diaken/bestuurslid
Wilma van de Streek, bestuurslid
Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd.

2. Diaconie collecte
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 kindertehuis.
Van 29 juli t/m 5 augustus is er weer een groep jongelui en begeleiders naar
Roemenië gegaan om helpen en te klussen in en rond het kindertehuis Bethesda in
Zsobok.
Er is gewerkt aan het Immanuelhuis. Dit huis staat vlak naast het kindertehuis en we
hebben dit, in samenwerking met een groep uit Veenendaal, flink gerenoveerd, zodat
het als dependance van het kindertehuis kan gaan dienen.
Daarnaast is er geschilderd in het kindertehuis en in de speeltuin en zijn kinderfietsen
gerepareerd. Verder is er gewerkt aan de website van het kindertehuis (o.a. is een
Agendafunctie toegevoegd).
Wat ook belangrijk was, was het contact met de kinderen van het kindertehuis. Er
werd elke dag een programma georganiseerd en er was volop gelegenheid om
aandacht te schenken aan de kinderen.

Een beeld van de werkzaamheden aan het Immanuelhuis

Een groepsspel met de kinderen in Zsobok:

Gemeente Uileacu de Beius
Er is in het voorjaar een verzoek van ds. Boros gekomen voor een financiële bijdrage
voor een uitgebreide verbouwing van de kerk
in Uileacu. Dit is door onze Stichting met de
diaconie besproken en er is een gift gedaan
van € 2.500.
Tijdens de werkweek van de jongeren is
JanWillem Hoeve op bezoek geweest. Hij
heeft geconstateerd dat er wel aan de
verbouwing gewerkt wordt maar dat e.e.a. wel
uitloopt. Ook hoorde hij dat ds. Boros in maart
2016 met emeritaat gaat. De vraag is hoe
daarna de contacten zullen gaan verlopen.
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 april is er weer 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.

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 2016
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 een concert met een mannenkoor uit Urk.

7. Financieel verslag
Zie bijlage.

