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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:
voorzitter (vacant)
Wim Pelleboer, secretaris
Wilma van de Streek, penningmeester
Margriet Plakmeijer, bestuurslid
Pieter Pols, bestuurslid
Arie Schuurman, Diaken/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 en bejaardentehuis
Op maandag 30 juli is er weer een groep jongelui en begeleiders naar Roemenië
vertrokken. Omdat de jongelui er de voorkeur aan gaven om een nieuw project op te
pakken, zijn er voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd in bejaardentehuis Siloam in
Farnas. In dit bejaardentehuis is heel veel schoon gemaakt, zijn er ruimtes opgeknapt,
dingen gerepareerd en is buiten een houtopslag gemaakt. Natuurlijk werden de
ouderen niet vergeten en is er ook met hen opgetrokken en zijn er eenvoudige
spelletjes gedaan. Verder is geconstateerd dat er zeer dringend een lift nodig is om
zieke bewoners naar de begane grond te kunnen vervoeren. Dit is iets wat we met een
volgend project willen oppakken.
De groep heeft overnacht in het gastenverblijf van Kindertehuis Bethesda in Zsobok.
Hierdoor bleven de contacten met het kindertehuis ook bestaan en heeft een deel van
de jongelui ook spelletjes gedaan met de kinderen van het kindertehuis.
Al met al hebben de jongelui een goede werkweek gehad waarbij zinvolle contacten
werden gelegd.
De groep jongelui met hun begeleiders:

Schilderwerkzaamheden in het bejaardentehuis:

Schoonmaakwerkzaamheden:

De houtopslag:

Gemeente Uileacu de Beius
De contacten met de gemeente Uileacu de Beius hebben in 2018 op een laag pitje
gestaan.

4. Acties
Op 6 en 7 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 oktober is er een concert georganiseerd waarbij het Urker Visserskoor Crescendo
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 was er een
mooi financieel resultaat.

5. 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.

6. Plannen voor 2019
De stichting hoopt ook dit jaar een aantal acties te organiseren: o.a. de sinaasappelactie en in het najaar een concert met het koor Stereo uit Genemuiden. Helaas kan de
kledingactie geen verdere doorgang meer vinden.
Er zal in 2019 waarschijnlijk geen werkweek voor de jongelui worden georganiseerd.
We streven er naar om die in 2020 weer te organiseren.

7. Financieel verslag
Zie bijlage.

