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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:
Jan Willem Hoeve, voorzitter (tot augustus 2017, nu vacant)
Wim Pelleboer, secretaris
Wilma van de Streek, penningmeester
Margriet Plakmeijer, bestuurslid
Pieter Pols, bestuurslid
Diaken/bestuurslid (vacant)
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 Bethesda.
De gebruikelijke werkweek heeft in 2017 door verschillende omstandigheden niet
plaatsgevonden. Er is nl. in dezelfde periode ook een werkweek georganiseerd in
Ghana waar veel jongeren van onze gemeente naar toe zijn geweest.
Verder is er nog onderzocht of we de bestrating bij het kindertehuis konden
aanpakken maar hiervoor hebben we niet voldoende deskundige vrijwilligers
(stratenmakers) kunnen vinden.

Kindertehuis Bethesda

Catharina van der Beek.
Onze stichting heeft al een aantal jaren contact met Catharina van der Beek. Catharina
is werkzaam onder de Roma’s in de regio Reghin Roemenië. De Roma’s worden in
Roemenië erg gediscrimineerd en door het geven van praktische hulp en onderwijs
probeert ze de situatie van de Roma’s enigszins te verbeteren.
We hebben een donatie gedaan van € 250 voor het repareren van de dakgoten van een
opslagruimte en als bijdrage in de stookkosten.

4. Gemeente Uileacu de Beius
De contacten met de gemeente Uileacu de Beius zijn niet zo intensief geweest in
2017. Wim en Riet Niesing zijn in september op bezoek geweest bij de gemeente
Uileacu de Beius en ook bij ds. Boros. Tevens is kennis gemaakt met de nieuwe
dominee (voornaam Janos). Tijdens de gesprekken is naar voren gekomen dat de
contacten met de gemeente uit Wezep nog steeds op prijs worden gesteld. Wim
Niesing doet dan ook de suggestie om de contacten te intensiveren en te overwegen
om weer een uitwisseling te organiseren.

Via Wim Niesing ontvingen wij van de gemeente in Uileacu onderstaand bedankje:
Beste Wim en Riet, Bedankt voor jullie vriendelijke bezoek aan UdB. Bedankt voor de
navraag over de diakonale ondersteuning die vorig jaar werd gezonden, op 20
december 2016, door de Wezeper gemeente. Het ontvangen bedrag bedraagt 885,65
euro, en de bankrekening was compleet. Ons presbyterium zal dit op passende wijze
aan de gemeente besteden, waarover we nauwkeurig zullen rapporteren.
Wij wensen iedereen goede gezondheid en veel vreugde voor de herfst maanden!
Parókia Belényesújlak

5. Acties
Op 7 en 8 april jl. is weer de 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 ook dit jaar weer 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 november is er een concert georganiseerd waarbij het Urker Mannenkwartet o.l.v.
Gerwin van der Plaats heeft opgetreden. Dit concert is gehouden in de Vredeskerk. Er
was een redelijk goede opkomst en de reacties van de bezoekers waren erg positief.
Ook waren we tevreden over het financiële resultaat.

6. Public Relations
Er is publiciteit gegeven aan het werk van onze stichting in het kerkblad en op de
website. Van de verschillende acties is ook melding gemaakt in de huis aan huis
bladen.

7. Plannen voor 2018
De stichting hoopt ook dit jaar een aantal acties te organiseren: o.a. een kledingactie,
de sinaasappelactie en in het najaar een concert met het Visserskoor Crescendo uit
Urk.
Tevens wordt er naar gestreefd om weer een werkvakantie voor de jongeren te
organiseren.

8. Financieel verslag
Zie bijlage.

