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De stichting stelt zich ten doel materiële en financiële hulp te bieden aan de allerarmsten, mensen
levend aan de rand van de samenleving, ongeacht geloofsovertuiging, zodanig dat zelfwerkzaamheid
wordt bevorderd en mensen op termijn weer voor zichzelf kunnen zorgen.
Meer specifiek: hulp wordt gegeven aan tehuizen en daklozen in Hongarije en in Roemenië aan
bejaarden, gezinnen, gehandicapten, studenten en aan groepen mensen in nood.
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Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Joke van Dijk
Secretaris: Inge Jansen
Penningmeester: Herman Jansen
Verdere taken: beheer van het depot, uitvoering van transporten en de coördinatie van de projecten in
Hongarije
Lid: Rob Bekke
Tevens 2e penningmeester en belast met Publiciteit
Lid: Ada Hoornweg
Tevens belast met de organisatie van markten, het maken en verkopen van kaarten
Lid: Jerry van den Bos
Verdere taken: 2e voorzitter, belast met de geldwerving, de sponsorprojecten en de coördinatie van de
projecten in Roemenië
Lid: Jan Gerrits
Tevens de rol voor algemene ondersteuning.

Contactpersonen Hongarije:
Julia Zolscak in Nyiregyháza en Kiskunmaysa
Gálné Acs Mária in Miskolc

Contactpersonen Roemenië:
Tavy Pantis in Oradea
Cornel Manea voor dorpen in Moldova
Eugen Stoica in Petrosani
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Inleiding:
Als bestuur willen wij allereerst alle vrijwilligers, donateurs en sponsoren hartelijk bedanken voor hun
persoonlijke inzet, bijdragen en giften in welke vorm dan ook. Uitsluitend door uw inzet konden alle
voorgenomen projecten worden gerealiseerd.
Ook willen wij langs deze weg u allen de hartelijke dank overbrengen van onze contactpersonen Gálné
Acs Mária, Julia Zolscak van de tehuizen in Hongarije en pastor Eugen Stoica en Tavy Pantis, de
contactpersonen in Roemenië, voor alle steun en hulp die zij in het afgelopen jaar voor de mensen
hebben ontvangen.
In dit jaarverslag van 2013 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen in de
tehuizen in Hongarije en de activiteiten in Roemenië, de stand van zaken rond de verschillende
projecten en een overzicht van de lokale activiteiten.

Hongarije:
De budgetten van de tehuizen in Hongarije zijn niet aangepast aan de gestegen kosten. Om reden van
kostenbesparingen zijn ook mensen ontslagen, de directe zorg voor de patiënten is hiermee opnieuw
verminderd.
De leiding van het tehuis in Miskolc slaagde er het afgelopen jaar opnieuw in de bewoners zo goed
mogelijk hulp te bieden, de leiding van het Magdaléneum helaas beperkt. De afwezigheid van Julia
Zolscak was een belangrijke oorzaak, zij is vanwege kanker een tijd uit de roulatie geweest.
Inmiddels gaat het goed met haar, zij heeft haar activiteiten, op part time basis, weer kunnen
oppakken.
Naar het tehuis Lorántffy Zsuzsanna in Miskolc heeft twee maal een transport plaatsgevonden. Met
deze transporten werden bedden, bedlinnen en kleding afgeleverd.
Tevens is extra voeding in de vorm van potten en blikken groente en broodbeleg geleverd. T.o.v. een
jaar eerder was de hoeveelheid veel minder.
Het Magdaléneum in Nyiregyhaza heeft eveneens twee transporten met goederen mogen ontvangen
met bedlinnen, kleding, medicijnen en incontinentiemateriaal.
Ook zij hebben via speciale acties, potten en blikken groente en broodbeleg gekregen.
In het programma van de stichting is vorig jaar ook een tehuis in Kiskunmaysa opgenomen. Hier
verblijven bejaarden en dementerenden. Naast deze zorg wordt tevens een vorm van thuiszorg
geboden, “Tafeltje Dekje”.
Naar dit tehuis heeft een eerste transport met goederen plaatsgevonden. Dit bestond uit
ziekenhuisbedden, hulpmiddelen, kleding, en incontinentiemateriaal.
Voor dit tehuis is Julia Zolszak onze contactpersoon.
De twee gezinnen in het sponsorprogramma zijn bezocht, zij hebben groentezaden, pootaardappelen
en een kerstpakket ontvangen.

Roemenië:
Medio 2013 heeft pastor Traian Pantis zich, om privé redenen, teruggetrokken van zijn activiteiten
voor de stichting. Deze heeft hij overgedragen aan zijn zoon Tavy Pantis.
Met hem is inmiddels een goede en betrouwbare relatie opgebouwd.
De werkzaamheden vinden nu plaats vanuit de stad Oradea.

JV2013_V0.2

3

Alle hulp van onze stichting was en blijft gericht op de vier basis elementen voor een menswaardig
bestaan. Deze zijn: voldoende voeding, een goede opleiding, adequate medische zorg en energie voor
koken en verwarming.
Deze vormen van hulp werden gegeven aan de meest kwetsbare groepen b.v. als in een familie een
van de ouders was overleden, een ouder of een kind ernstig ziek is, bejaarden en gehandicapten..
Verschillende families en sponsorgezinnen kregen te maken met ontslag van de vader. Hierdoor kwam
het inkomen volledig te vervallen. Helaas zijn er dan onvoldoende sociale voorzieningen, b.v. in de
vorm van een werkloosheidsuitkering. Men valt dan terug op alleen de kinderbijslag (€ 10,- per
maand per kind tot 18 jaar).
Gelukkig kon de financiële sponsoring aan enkele gezinnen, a.g.v. een sterk verbeterde leefsituatie,
worden verminderd of stopgezet. Wel blijft de aandacht op hen gevestigd o.a. door hen te blijven
sponsoren met zaden en pootaardappelen.
Helaas hebben ook enkele sponsorfamilies in Nederland hun financiële bijdrage per eind december
moeten beëindigen of verminderen.
De bezoeken aan de sponsorgezinnen werden ook vorig jaar zeer gewaardeerd. De prioriteit voor de
bezoeken was en is gericht op gehandicapten en de allerarmsten. Daar waar mensen niet in staat
blijken hun eigen “huishouding” op orde te krijgen wordt persoonlijke begeleiding gegeven.
Helaas hebben we moeten besluiten de hulp aan één gezin te stoppen vanwege onvoldoende eigen
inzet.

Projecten:
Voedselproject: Zaden, pootaardappelen, kerstpakketten en voedselpakketten van families.
In het voorjaar is door de sponsoren meegedaan aan de zadenactie. Veel gezinnen hadden, ondanks
een zeer droge zomer, een grote opbrengst. Verschillenden konden hiervan delen met anderen en zelfs
een voorraad aanleggen voor de wintermaanden.
De kwaliteit en opbrengst van de groenten was dusdanig goed dat door buren werd gevraagd waar de
zaden verkrijgbaar waren. Hierdoor werden mensen die men eerst niet zag staan, aangesproken, wat
voor velen een heel bijzondere ervaring is.
Ook waren enkele families in staat zelf een voorraad zaden op te slaan voor het volgende jaar.
In 2014 wordt dit project voortgezet.
Vorig jaar zijn 2500 kg pootaardappelen geleverd. De opbrengst was van zeer goed tot matig. De
zomer was heet en erg droog, sommige gebieden hadden te maken met overstromingen.
Voor mensen die in de stad op een flat wonen is een speciaal project gestart. Door een paar mensen is
het initiatief genomen aardappels te poten op een stuk land buiten de stad, De opbrengst kwam ten
goede aan families in de stad.
In het najaar is ook weer een kerstpakkettenactie gehouden. De inhoud van een pakket was zeer
omvangrijk, mede tot stand gekomen door een grote bijdrage van een Supermarkt. Inmiddels is een
hele supermarktketen betrokken bij dit project, zij hielden een emballage-actie in de maanden
september t/m januari.
Ook de voedselpakketten afkomstig van sponsorfamilies in Nederland waren een meer dan welkome
aanvulling voor de gezinnen.
Fonds Acute Medische Hulp:
Twee maal hebben we een bedrag in contanten aan Tavy Pantis kunnen geven. Het werd hierdoor
mogelijk enkele mensen te helpen die acuut hulp nodig hadden.
Tijdens de bezoeken bleken een paar mensen erg veel pijn aan hun gebit te hebben, tanden en kiezen
waren volledig verrot. Afgesproken was te proberen financiële hulp te geven vanuit twee kanten, de
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stichting en een bijdrage van een tandarts in Roemenië. Eind vorig jaar is hiervoor een arts benaderd
die haar studie heeft kunnen volgen en afronden met financiële ondersteuning vanuit het studiefonds.
Studiefonds:
Met de hulp van het ROC in Almelo en een familie hebben we een 6 -tal studenten kunnen helpen.
De keuze voor deze studenten is gemaakt op basis van de gezinsomstandigheden, zij die geen ouder of
ouders hebben of waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Alle studenten waren heel erg blij met het
geld, zij hoefden hun studie niet vroegtijdig te beëindigen maar konden deze voortzetten.
Medisch materiaal:
Medicijnen, hulpmiddelen en incontinentiemateriaal waren beperkt voorhanden. Voor zover
beschikbaar zijn deze gegeven aan de tehuizen in Hongarije.
Moldova:
Dit is een gebied in het oosten van Roemenië, grenzend aan de republiek Moldova. Het gebied bestaat
uit meerdere provincies.
Medio vorig jaar heeft een transport plaatsgevonden met goederen bestemd voor gezinnen in deze
regio. De goederen werden verdeeld over gezinnen in diverse kleine dorpen. De contactpersoon is
Cornel Manea, hij kent veel pastores en bespreekt wat nodig is. De pastor uit een dorpje komt langs,
haalt de spullen op en levert deze af bij een familie.
De transportkosten vanuit Nederland naar Roemenië zijn enorm gestegen. Hierdoor hebben wij de
transportwijze moeten aanpassen. De goederen worden nu naar Oradea gebracht, van hieruit haalt
Cornel Manea deze op en brengt ze i.o.m. de pastores naar de betreffende dorpen. Eind oktober zijn
voor het eerst goederen voor Moldova afgeleverd in Oradea.

Lokale activiteiten:
Financiën:
Financieel gezien was het een moeilijk jaar. Er waren forse tegenvallers in de transportkosten, deze
vielen 25% hoger uit dan begroot. Ook de begrote inkomsten van de winkel in het depot vielen tegen,
eerst in het najaar was er sprake van een fors herstel. Ook enkele toezeggingen van derden om
goederen tegen betaling mee te geven zijn niet nagekomen.
Door extra acties en daarmee financiële injecties van sponsoren is de situatie ten goede gekeerd en
hebben we eind 2013 toch met een positief saldo kunnen afsluiten.
Ondanks de tegenvallers hebben we alle geplande activiteiten en projecten in 2013 kunnen realiseren.
Voor 2014 zijn maatregelen genomen om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. De
genomen maatregelen houden in:
- Het reduceren van transportkosten door het aantal transporten te verminderen van 5 naar 3
- Geen transport meer uit te voeren naar Moldova, de goederen worden nu afgeleverd in Oradea
- Binnen het depot meer geld te generen door het aanleggen van een inleverstraat voor
cardridges, mobile telefoons, broodbeleg en levensmiddelen
- Materialen / metalen nog meer te gaan scheiden
- Intensievere sturing te geven in het depot door het herverdelen van taken.
Van de Belastingdienst is bericht ontvangen dat zij de Stichting Help Oost Europa als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben aangemerkt. De stichting voldoet aan alle door de
Belastingdienst gestelde voorwaarden.
Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst.
Depot:
Het depot van de stichting heeft ook vorig jaar haar onderkomen gehad aan de Ootmarsumsestraat.
We zijn erg blij dat de Woningstichting Sint Joseph ons deze mogelijkheid biedt. Ook de Stichting
Nusfalau is op dit adres gehuisvest.
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Begin vorig jaar is een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers werkzaam in het depot. Tijdens
deze avond is informatie verstrekt, zijn de knelpunten besproken en voorstellen voor verbeteringen
gedaan.
De kwaliteit van de ingebrachte goederen wordt steeds beter. Alle kleding wordt uitgezocht en
gecontroleerd voordat deze wordt verpakt. Mocht kleding vuil of stuk zijn, dan worden ze verkocht als
lompen.
Ook worden goederen waaraan veel metaal zit gesloopt. Per soort metaal worden deze verzameld en
verkocht.
Markten en kaartverkoop:
In 2013 zijn twee rommelmarkten georganiseerd, de opbrengst heeft aan de verwachtingen voldaan.
De opbrengst in december van de kaartverkoop, kerstkransen en kerstartikelen was boven verwachting
goed.
Helaas blijkt het steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden die de markten en / of kramen
willen bemensen.
Publiciteit:
Actuele informatie is door ons verstrekt via onze website: www.helpoosteuropa.nl
Ook zijn wij inmiddels te vinden op Facebook: www.facebook.com/StichtingHelpOostEuropa. De
eerste resultaten zijn boven verwachting, vanuit diverse delen van het land weet men ons te vinden.
Communicatie:
Meerdere keren zijn er contacten geweest met alle sponsoren (families en bedrijven). Deze werden
door alle partijen als zeer positief ervaren en zullen ook in het nieuwe jaar worden voortgezet.
Aan mensen die niet over internet beschikken zijn reisverslagen gebracht of per post gestuurd.
De communicatie met de contactpersonen in Hongarije en Roemenië verloopt, naar beider ervaring,
zeer goed en zal op dezelfde wijze worden voortgezet.
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