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De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan de allerarmsten, mensen levend aan de rand van de samenleving, ongeacht 
geloofsovertuiging, zodanig dat de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van hen worden bevorderd en zij op termijn weer voor zichzelf 

kunnen zorgen.  
Hierbij geldt als principe dat elk mens recht heeft op huisvesting, voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte. 

Meer specifiek: hulp wordt gegeven aan bewoners van een 3-tal tehuizen in Hongarije en in Roemenië aan bejaarden, gezinnen, 
gehandicapten, studenten en groepen van mensen in nood. 

Prioriteit wordt gegeven aan kinderen, zieken, bejaarden en gehandicapten. 
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1. Inleiding: 
Als bestuur willen wij alle donateurs en sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdragen en giften in  het afgelopen 
jaar 2017, en de vrijwilligers voor hun inzet in welke vorm dan ook. Uitsluitend door hun bijdragen konden alle 
voorgenomen projecten worden gerealiseerd. 
Hierbij willen wij ook de hartelijke dank overbrengen van onze contactpersonen Mária Gálné Acs en Julia Zolscak van 
de tehuizen in Hongarije en pastor Eugen Stoica en Octavian Pantis, de contactpersonen in Roemenië, aan alle 
donateurs en sponsoren voor alle hulp die zij opnieuw in het afgelopen jaar mochten ontvangen en ervaren. 
 
Helaas zijn er ook vorig jaar weer enkele sponsoren overleden. Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij hun 
bijdrage hebben willen leveren om de armoede en het leed van de allerarmsten te verlichten. 
In het voorjaar werden wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van Victor Deac. Hij en zijn vrouw boden ons 
de laatste jaren onderdak tijdens ons verblijf in Oradea. 
 
Het jaar 2017 is een stuk minder hectisch geweest dan het jaar ervoor dat in het teken stond van de ontruiming van 
het depot, de veranderingen binnen het bestuur en de aanpassingen in de omvang en uitvoering van de projecten. 
 
Eind vorig jaar heeft een wisseling plaatsgevonden in het voorzitterschap van het bestuur. Joke van Dijk heeft haar 
functie per begin 2018 overgedragen aan Rein van Dijk. 

 
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de stichting en de 
activiteiten rond de projecten in Hongarije en Roemenië. 

 
 

2. Samenstelling bestuur 2017: 
Voorzitter: Joke van Dijk, per begin 2018 is de functie overgedragen aan Rein van Dijk. 
Verdere taken: contactpersoon naar Herman Jansen voor de projecten in Hongarije. 
 
Secretaris: Dries Kromkamp 
 
Penningmeester: Meine Boetes. 
 
Lid: Dinant Pas. Verdere taken: 2e penningmeester, contactpersoon naar Rob Bekke m.b.t. beheer en onderhoud van 
de website en ondersteuning van de projecten in Roemenië. 
 
Lid: Jerry van den Bos. Verdere taken: 2e voorzitter, belast met de geldwerving, de coördinatie van de projecten in 
Roemenië en de coördinatie van de transporten naar Hongarije en Roemenië. 
 
Opmerking: Rob Bekke ondersteunt het bestuur bij de hosting van de website. 

 
Contactpersonen Hongarije: Julia Zolscak in Nyiregyháza en Kiskunmaysa. En Mária Gálné Acs in Miskolc. 
 
Contactpersonen Roemenië: Octavian Pantis in Oradea en Eugen Stoica in Petrosani. 
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3. Ontwikkelingen binnen Stichting Help Oost Europa: 
 
Alle aanpassingen ingezet in 2016, nodig als gevolg van de veranderingen binnen het bestuur, de werkwijze van de 
stichting en de uitvoering van de projecten in zowel Hongarije als Roemenië, zijn in 2017 volledig afgerond.  
Met actieve hulp van Twente Poort Logistiek uit Wierden zijn weer een 2-tal transporten naar Roemenië gerealiseerd, 
helaas in oktober met grote problemen. Door de Roemeense Belastingdienst zijn de goederen in quarantaine 
geplaatst, volgens hen waren de documenten incorrect en niet in overeenstemming met de wettelijke belastingregels. 
Er zou sprake zijn van recente wetswijzigingen, echter bij onze contactpersonen en ons niet bekend. 
Na veel en intensief overleg zijn de goederen uiteindelijk vrijgegeven. 
Naar aanleiding van het gebeurde zijn inmiddels de documenten aangevuld met gegevens die voldoen aan de 
wettelijke belastingregels voor het leveren van humanitaire goederen. Door deskundigen in Roemenië is de opzet en 
inhoud van de documenten beoordeeld en als correct bevonden. 
Tevens is er uitgebreid overleg gevoerd met de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europese Parlement om ook 
vanuit onze kant vast te kunnen stellen of de documenten voldoen aan de Europese regelgeving m.b.t. humanitaire 
transporten. Gewacht wordt op een definitief antwoord. 

 
 

4. Voortgang projecten: 
 
4.1 Hongarije: 

De woonomstandigheden in de 3 tehuizen is sterk verbeterd, echter het tehuis in Miskolc zit overvol. 
Aan het begin van 2017 is een bezoek gebracht aan het Magdaleneum in Nyiregyhaza.  
Met een bus zijn allerlei goederen meegenomen, zoals incontinentiematerialen uit het hospice in Wilnis, (verlate) 
kerstpakketten, broodbeleg, groentezaden en pootaardappelen. 
Ook is een bezoek gebracht aan een sponsorgezin, waarvan de leefomstandigheden a.g.v. ziekte en overlijden 
van de echtgenoot erg moeilijk zijn en helaas zonder perspectief. 
Met opnieuw bijdragen van de 4 PlusMarkten in Almelo hebben wij de bewoners in de tehuizen kunnen helpen. 

 
4.2 Roemenië: 

Sponsorproject: 
In 2017 hebben opnieuw 30 gezinnen hulp ontvangen en 20 bejaarden. 
De meeste sponsorgezinnen hebben geen inkomen. Het enige inkomen is de kinderbijslag, deze bedraagt € 20,- 
per maand per kind. In geval van ziekte en/of medicatie hebben de gezinnen te maken met zeer hoge kosten. 
Gelukkig waren er ook gezinnen waarmee het beter ging. Hierdoor kon de financiële sponsoring worden 
verminderd of geheel beëindigd.  
Wij blijven als stichting de ontwikkelingen van de mensen volgen, ook al maken zij geen deel meer uit van het 
sponsorprogramma. 
Gelukkig komt hulp niet meer alleen uit Nederland, maar ook van derden uit Roemenië zelf, zoals kerken en 
personen. 
 
Project nieuwbouw huisje Buteni: 
N.a.v. de voorjaarsreis in 2017 naar Roemenië is het plan ontstaan voor de bouw van een huisje voor de familie 
Ardelean. De staat van hun “huisje” was erbarmelijk en tegelijkertijd was en is hun zoon ernstig ziek. Hij moest 
vele operaties ondergaan, naar verwachting blijft dit nodig totdat hij 18 jaar is en uitgegroeid. 
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Penticostalkerk Efrata in Oradea en de PGA kerken in 
Almelo. Beide kerken dragen gelijkelijk bij in de kosten van de bouw. De realisatie vindt plaats met vrijwilligers van 
de kerk uit Oradea. 
De bouw heeft echter enkele vertragingen opgelopen maar zal binnen korte tijd zijn voltooid. 
 
Voedselproject: 
In het voorjaar is door alle sponsoren meegedaan aan de zaden- en pootaardappelenactie. Bijna alle gezinnen 
hadden opnieuw een uitstekende oogst. Verschillende mensen konden van de opbrengst delen met anderen of 
zelfs een voorraad aanleggen voor de wintermaanden.  
Veel families hebben extra pakketten zaden gekregen om deze cadeau te geven aan hun buren. De uitwerking is 
geweldig, inmiddels zijn er voorbeelden van verbeterde relaties. Sponsorgezinnen en buren helpen elkaar met 
klusjes.  
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In het najaar is ook weer een kerstpakkettenactie gehouden. De inhoud van een pakket was weer zeer 
omvangrijk, mede tot stand gekomen door grote bijdragen van de 4 Plus supermarkten in Almelo. De kerstdozen 
zijn beschikbaar gesteld door DS Smith Packaging Division in Almelo. 
Ook de voedselpakketten gegeven door sponsorfamilies in Nederland waren voor de gezinnen een meer dan 
welkome aanvulling.  
 
Fonds Acute Medische Hulp:  
Tweemaal hebben we een bedrag in contanten kunnen geven aan Octavian Pantis en Eugen Stoica. Hierdoor 
werd het mogelijk enkele mensen te helpen die acuut hulp nodig hadden.  
 
Studiefonds:  
Met de hulp van het ROC in Almelo en een sponsorfamilie hebben 3 studenten hun studie kunnen afronden.  
Hierdoor werd het mogelijk opnieuw 3 studenten te sponsoren. Mede door deze hulp zijn zij zeer gemotiveerd en 
hun studieresultaten zijn zeer goed. 
 
Houtvoorziening: 
Een aantal gezinnen is financieel geholpen bij de aanschaf van hout voor verwarming, voor hen was de hulp meer 
dan welkom. De winter is afgelopen periode zeer streng en langdurig geweest met temperaturen van minder dan 
– 20 graden C. Door velen moest extra hout worden gekocht. 

 
5. Lokale activiteiten: 

 
5.1 Financiën:  
De financiële situatie is in 2017 gestabiliseerd. De inkomsten en uitgaven zijn in juiste balans gebleven met elkaar. De 
staat van inkomsten en uitgaven ziet er als volgt uit: 
 

 
 
In algemene zin kan opgemerkt worden dat de extra inkomsten voortkomen uit de verkoop van de vrachtwagen en 
aanhangers (€ 5.000). Dit is besteed aan extra uitgaven naar sponsorgezinnen (€3.124), transportkosten (€234) en ter 
dekking van de kosten voor de ontruiming en opheffing van het depot (€984). Het restant is toegevoegd aan het 
banksaldo.  
De Belastingdienst heeft de Stichting Help Oost Europa als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Dit 
betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.  

 
 
 
 
 
 
 



 

File: JV2016_V1.0 

5.2 Giften: 
Van verschillende instellingen en bedrijven zijn weer giften ontvangen, in de vorm van geld of goederen. Het zijn 
de volgende bedrijven en instellingen: 

       -    Hospice in Wilnis: incontinentiemateriaal voor tehuizen in Hongarije 
       -  PlusSupermarkten Almelo: opbrengst emballageactie t.b.v. aanschaf broodbeleg tehuizen in Hongarije 
       -  Bakkerij Deterd: kerstkoekjes voor de verkoop 
       - Werkgroep Oud Papier Pniëlkerk Almelo: een gift t.b.v. de aanschaf van zaden en pootaardappelen voor 

gezinnen in Hongarije en Roemenië 
       -     Twentepoort Logistiek BV in Wierden: een gift voor zaden en pootaardappelen en support bij de opslag van 

pakketten en inpakken van kerstpakketten. 
       -     Heutink Primair Onderwijs Rijssen: gift voor de transporten 

-     DS Smith Packaging Division in Almelo: kerstdozen. 
-     SKN Machinebouw BV in Neede: giften 
-     MAROTechniek in Zutphen: giften 

 
5.3 Sponsoren: 

Helaas zijn enkele sponsoren overleden. Daarentegen hebben verschillende sponsoren hun eerder afgesproken 
sponsorperiode verlengd, waardoor de toezeggingen aan hulp ook voor het nieuwe jaar kunnen worden 
nagekomen. 
Er blijven verzoeken binnenkomen voor hulp, m.a.w. er zijn steeds weer nieuwe sponsoren nodig. 

 
5.4 Kaartverkoop:  

De verkoop van kaarten stond voornamelijk in het teken van het project “huisje voor de familie Ardelean” in Buteni 
Roemenië. De opbrengsten waren boven verwachting. 
Ook in december zijn in de Pniëlkerk weer kaarten, kerstkoekjes en kerstartikelen verkocht met een hoge 
opbrengst.  

 
5.5 Publiciteit: 

Middels reisverslagen, nieuwsbrieven, informatiebrieven en Facebook is bekendheid gegeven aan actuele zaken. 
www.facebook.com/StichtingHelpOostEuropa  en via onze website: www.helpoosteuropa.nl. 
De reacties zijn zeer positief, ook vanuit diverse delen van het land weten steeds meer mensen ons te vinden. 
Vorig jaar is de website van de stichting volledig vernieuwd. 

 
5.6 Communicatie: 

Meerdere keren zijn er contacten geweest met alle sponsoren in Nederland. Deze werden door alle partijen als 
zeer positief ervaren en zullen ook in het nieuwe jaar op dezelfde wijze worden voortgezet. 
De communicatie met de contactpersonen in Hongarije en Roemenië verloopt, naar beider ervaring, zeer goed en 
zal op dezelfde wijze blijvend worden gecontinueerd. 

http://www.facebook.com/StichtingHelpOostEuropa
http://www.helpoosteuropa.nl/

