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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)
Margriet Plakmeijer, secretaris
Wilma van de Streek, penningmeester
Arie Schuurman Diaken/bestuurslid
Gerrald Kwakkel, bestuurslid
Petra Lugthart, bestuurslid
Het bestuur heeft in het verslagjaar twee 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 wilden we proberen om een grote wens
van het bejaardentehuis te verwezenlijken nl. een personenlift.
Zowel in Nederland als in Roemenië heeft Covid 19 het leven voor een groot gedeelte
lam gelegd, en zijn het geplande concert, de sinaasappelactie en de jongerenreis niet
doorgegaan.
Wel hebben wel opdracht gegeven voor het plaatsen van een lift in bejaardentehuis
Siloam. Er waren 3 bedrijven die een goed voorstel hadden ingediend, waarvan we
uiteindelijk met 1 bedrijf dit project hebben gerealiseerd . Het bestuur van het
bejaardentehuis ging hiermee akkoord.
Toen alles weer een beetje opgang kwam zijn in juli 2020 de werkzaamheden
begonnen. Binnen enkele weken was de lift geplaatst, en konden de bewoners met de
lift naar boven.
Deze lift zorgt ervoor dat de mensen in het tehuis wat meer mobiel worden en dat b.v.
de mensen die op de eerste etage wonen en de trap niet af kunnen, ook weer beneden
en buiten kunnen komen.
Zoals iedereen kan begrijpen waren ze ontzettend blij met deze lift en dankbaar dat
deze lang gekoesterde droom uitkwam.
Doordat er dit jaar geen groep jongeren naar Roemenië kon voor een werkvakantie
zijn de kamers op de eerste verdieping nog niet opgeknapt maar zodra ze weer naar
Roemenië kunnen zal dit ongetwijfeld gebeuren.
We hebben van een aannemer een aanbod gehad om diverse hotelkamers leeg te
ruimen en het interieur mochten we gratis meenemen om dat naar Roemenië te
brengen. Begin september zijn er enkele gemeenteleden naar Amsterdam afgereisd
om de inboedel in een vrachtwagen te laden die door een gemeentelid beschikbaar is
gesteld. Alles heeft een paar weken in de Hoeksteen gestaan en op maandag
21september is er een volgeladen vrachtwagen naar Roemenië gereden. Op woensdag
23 september is de vrachtwagen met behulp van enkele Roemenen geleegd en kunnen
ze alles in gebruik nemen. Ze waren ontzettend dankbaar voor alles wat ze kregen.
Zodra het weer mogelijk is hopen we onze acties weer op te pakken om zo weer geld
bij elkaar te sparen voor het volgende project. Het isoleren van het dak.
Ze kijken nu tegen de dakpannen aan waardoor er veel warmte verloren gaat. Het is
een groot gebouw. Dus er is nog veel werk te verzetten.

4. Public Relation
Er is publiciteit gegeven aan het werk van onze stichting in het kerkblad en op de
website.

5. Plannen voor 2021
De plannen voor het isoleren van het dak van het bejaardentehuis, de
jongerenwerkvakantie, het concert en de sinaasappelactie kunnen vanwege de
coronapandemie geen doorgang vinden.
6. Financieel verslag
Zie bijlage.

