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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
Gerrald Kwakkel, bestuurslid
Petra Lugthart, bestuurslid
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie 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 en het bejaardentehuis Siloam in Farnas.

3. De Projecten in Roemenië
Het kindertehuis Bethesda in Zsobok is in de afgelopen jaren opgeknapt, daarom
wordt nu het bejaardentehuis Siloam in Farnas geholpen. Dit bejaardentehuis ligt op
ongeveer 10 km afstand van Zsobok. In 2020 willen we proberen om een grote wens
van het bejaardentehuis te verwezenlijken nl. een personenlift.
Op de bovenverdieping wonen mensen die niet mobiel genoeg zijn om zonder
hulpmiddelen te lopen. Ze komen zelden beneden omdat ze niet in staat zijn om via de
trap naar beneden te komen. De kamers die zich op de bovenverdieping bevinden
hebben ook een opknapbeurt nodig. Verder zijn de keuken, badkamer en buitenkant
van het gebouw ook aan een renovatiebeurt toe.
We hopen hier de komende tijd onze aandacht op te vestigen. Dit doen we d.m.v. geld
in te zamelen met acties en een werkweek voor de jongeren te organiseren .

De leidingen in de douche.

De bad- en douchegelegenheid.

De slaapkamer.

Gemeente Uileacu de Beius
De contacten met de gemeente Uileacu de Beius hebben in 2019 op een laag pitje
gestaan.

4. Acties
Op 5 en 6 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 voorjaar 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. Deze container wordt vanaf november
niet meer geplaatst. De kosten waren hoger dan de opbrengsten, er werd ook veel
kleding aangeboden wat niet schoon of stuk was.
In oktober is er een concert georganiseerd waarbij het Christelijk Genemuider
Mannekoor Stereo 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 Relation
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 2020
De stichting hoopt ook dit jaar een aantal acties te organiseren: o.a. de sinaasappelactie en in het najaar een concert met het mannenkoor Atlantis uit Heerde.
Voor de jongeren wordt er in juli een werkweek georganiseerd naar Roemenië.

7. Financieel verslag
Zie bijlage.

