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Inleiding
De stichting is opgericht in 1998 en 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
mensen wordt bevorderd en zij op termijn weer voor zichzelf kunnen zorgen.
Hierbij wordt als principe gehanteerd dat elk mens recht heeft op huisvesting,
voeding, kleding, medische zorg, scholing en warmte.
Prioriteit wordt gelegd op hulp aan kinderen, zieken, bejaarden en gehandicapten.
De activiteiten worden uitgevoerd in de vorm van projecten. Om deze te kunnen
realiseren is de Stichting volledig afhankelijk van giften.
Hierbij is ons uitgangspunt dat elke Euro bestemd voor een van de projecten of
mensen voor honderd procent naar het project of persoon gaat. Er vindt geen
aftrek van beheers- of administratiekosten plaats. Hiervoor worden separate
bronnen aangeboord en acties gevoerd.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft statuten en een
huishoudelijk reglement. Door de Belastingdienst is de stichting aangemerkt als
ANBI organisatie.
De activiteiten zijn geconcentreerd in Roemenië en Hongarije, deze worden zoals
gezegd uitgevoerd in de vorm van projecten die in dit document nader worden
beschreven. Ook wordt hierin aangegeven op welke wijze de Stichting haar
activiteiten heeft georganiseerd en deze verantwoordt.
In beide landen wordt gewerkt met volledig betrouwbare contactpersonen.
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Recente ontwikkelingen
In december 2015 is door de Woningstichting Sint Joseph de huur van het depot,
de locatie van de stichting, aan de Ootmarsumsestraat opgezegd en per eind
december 2016 zijn de sleutels ingeleverd.
Ook hadden een 4-tal bestuursleden te kennen gegeven, na jarenlange inzet,
te willen stoppen met hun activiteiten. De samenstelling is per 1 januari 2017
aangepast.
De transporten met goederen naar Hongarije en Roemenië worden m.i.v. 2016
door een externe transporteur uitgevoerd.
Met onze contactpersonen in beide landen zijn afspraken gemaakt over de wijze
waarop de projecten worden voortgezet.
Als gevolg van de veranderingen heeft het bestuur van de Stichting besloten dat
zij de volgende projecten blijven onderscheiden:
Sponsorproject: dit richt zich op gezinnen, kinderen, gehandicapten en
bejaarden. De vorm waarin dit plaatsvindt is van een gezin in Nederland naar
een gezin in Roemenië. Behalve financiële hulp kunnen ook levensmiddelen en
goederen worden geleverd.
Voedselproject: dit project bestaat uit het leveren van zaden, pootaardappelen,
broodbeleg en kerstpakketten. De zaden en pootaardappelen worden
aangevoerd vanuit Nederland en zijn afgestemd op de lokale behoefte.
Broodbeleg en kerstpakketten worden eveneens vanuit Nederland geleverd.
Acute medische hulp: deze bestaat uit het geven van financiële steun aan
mensen die geen middelen hebben om een arts te bezoeken, een medische
behandeling te ondergaan of medicijnen kunnen kopen.
Studiefonds: dit project biedt zeer intelligente jonge mensen de mogelijkheid
een HBO of Universitaire studie te volgen.
Houtvoorziening: het kopen van brandhout voor de winter voor hen die geen
verwarming hebben.

Opmerkingen:
Twee oud-bestuursleden blijven ieder jaar de tehuizen in Hongarije bezoeken, zij
brengen verslag uit aan het bestuur. Met hen wordt afgestemd of aanpassingen
in de hulp noodzakelijk zijn.
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Doelgroepen
In Hongarije richt de hulp zich op een drietal tehuizen; in de steden Miskolc,
Nyiregyhaza en Kiskunmaysa, gelegen in het noordoostelijk en oostelijke deel van
Hongarije.
In Roemenië is de hulp geconcentreerd in twee gebieden; in de omgeving
van Oradea, in het noordwestelijk deel van Roemenië en in de omgeving van
Petrosani, gelegen in de zuidelijke Karpaten.
De projecten zijn kleinschalig, laagdrempelig, hebben minimale risico´s en zijn
opgezet op basis van haalbaarheid. Uitgangspunt bij het geven van hulp is het
bevorderen van de zelfwerkzaamheid van mensen en investeren in de toekomst,
bijvoorbeeld door kinderen de mogelijkheid te bieden te studeren.

Werkwijze
De aansturing en coördinatie van alle activiteiten vindt plaats onder leiding van
het bestuur, deze bestaat uit 5 leden. Binnen het bestuur zijn alle disciplines
vertegenwoordigd, elk lid legt verantwoording af over de uitvoering van zijn of
haar activiteiten en de stand van zaken rond de verschillende projecten.
Het secretariaat van de Stichting is gehuisvest aan de Gerard Doustraat 2,
7606GB Almelo.
De contacten tussen de Stichting en de contactpersonen in Hongarije en
Roemenië worden onderhouden door twee coördinatoren, t.w. één voor
Hongarije en één voor Roemenië.
De berichtgeving over ontwikkelingen en actualiteiten van de Stichting vindt
plaats door het uitgeven van nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via de
website: www.helpoosteuropa.nl en informatie via Facebook.
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De keuze van de projecten, de opzet hiervan en de wijze waarop hieraan
uitvoering wordt gegeven vindt altijd plaats in nauw overleg met de lokale
contactpersonen in genoemde landen, hun keuze is bepalend.
De financiering vindt plaats door een actieve geldwerving bestaande uit: giften
en donaties van individuen, bedrijven en de verkoop van kaarten.
Sinds de sluiting van het depot is er geen opslagruimte, anders dan dat een
transportbedrijf welwillend is ruimte beschikbaar te stellen voor opslag van
sponsorpakketten gedurende een aantal maanden voorafgaand aan een
transport. De transporten worden uitgevoerd door een externe transporteur.
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Verantwoording
De controle op de financiën van de Stichting vindt jaarlijks plaats door een
Register Accountant.
In Hongarije en Roemenië vindt jaarlijks een controle plaats door een lid van
het bestuur (de coördinator voor het betreffende land), door overleg met de
betreffende contactpersonen over de voortgang van de projecten en inzage van
de relevante documenten.
Door het bestuur van de Stichting wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over
haar financiële beheer, publicatie over het verloop van de projecten en haar
activiteiten middels een Jaarverslag.
Eén maal per twee jaar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan alle
sponsoren en donateurs in een gemeenschappelijke bijeenkomst.

Samenwerkingsverbanden
Sinds de sluiting van het depot zijn er geen externe contacten meer, anders dan
het uitwisselen van ervaringen of raadplegingen.
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Projecten
De Stichting onderscheidt de volgende projecten:

- Tehuizen Hongarije
- Roemenië
- Sponsorproject
- Voedselproject
- Acute medische hulp
- Studiefonds
- Houtvoorziening
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Tehuizen Hongarije
Recente internationale ontwikkelingen hebben geleid tot verbeteringen aan de
3 tehuizen waar de stichting hulp heeft geboden en biedt. Door subsidies van de
Europese Unie zijn allerlei aanpassingen doorgevoerd, waardoor de kwaliteit van
de huisvesting en daarmee deels de kwaliteit van de leefomstandigheden sterk
zijn verbeterd.
Ook de ontwikkelingen binnen de stichting hebben geleid tot aanpassingen
m.n. de vorm waarin hulp wordt gegeven. Dit betekent dat deze zich beperkt
tot het leveren van voedsel zoals broodbeleg, pootaardappelen, zaden en
kerstpakketten. Beperkt van omvang is er een sponsorproject, gericht op
financiële hulp aan enkele personen.
Momenteel worden twee keer per jaar levensmiddelen geleverd en één maal per
jaar een bezoek gebracht..

Lorantffy Zsuzsanna Kismamahaz
tehuis voor jonge moeders
Locatie:
Miskolc

Omschrijving:
Dit is een tehuis voor de opvang
van aanstaande jong ongehuwde
moeders die op straat leven of
verstoten zijn door hun familie. Hier
kunnen zij bevallen en mogen er
een jaar tot anderhalf jaar wonen.
In deze periode worden de moeders
begeleid en voorbereid op terugkeer
in de maatschappij. Daarnaast
wordt er vanuit het tehuis voor hen
gezocht naar huisvesting en werk.

Contactpersoon:
Gálné Acs Mária
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Magdaléneum
tehuis voor gehandicapte vrouwen en meisjes.
Locatie:
Nyiregyháza

Omschrijving:
In dit tehuis wonen geestelijk en lichamelijk gehandicapte meisjes en vrouwen. Het
biedt aan ruim 90 bewoners een permanent verblijf. Tevens zijn er twee aparte
woningen waarin volwassenen, onder toezicht permanent verblijven.

Contactpersoon:
Julia Zolscak.

Orgona
tehuis voor bejaarden en dementerenden.
Locatie:
Kiskunmaysa

Omschrijving:
Orgona is een tehuis met een viertal functies; het biedt onderdak aan bejaarden,
het is een verpleeghuis, er worden dementerenden verpleegd en het biedt een
vorm van thuiszorg. Momenteel zijn er ongeveer 150 bewoners.
De bezoeken worden niet gedaan door onszelf maar door onze contactpersoon.

Contactpersoon:
Julia Zolscak
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Roemenië
Door de grote veranderingen als gevolg van de toetreding van Roemenië tot de
Europese Unie, de sterk gestegen kosten van de eerste levensbehoeften en de
internationale crisis verkeren veel mensen in grote armoede. De kloof tussen arm
en rijk is enorm, in Roemenië bestaat geen middenklasse. De werkloosheid is erg
groot m.n. in kleine plaatsen en op het platte land, er is geen sociaal vangnet.
Geen werk betekent geen inkomen.

Locatie:
Alle projecten worden uitgevoerd in de gebieden rond de steden Oradea in het
westen en Petrosani in het zuiden. Oradea betreft de provincies Bihor en Arad.
De projecten rond Petrosani worden uitgevoerd in de provincies Hunedoara en
Oltenia.

Contactpersonen:
Als contactpersonen treden op Tavy Pantis in Oradea en pastor Eugen Stoica in
Petrosani.
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Sponsorproject
Hulp wordt geboden aan de allerarmsten, mensen die leven aan de onderkant van
de maatschappij. Bijna in alle gevallen mensen wanneer zij geen hulp ontvangen,
geen menswaardig bestaan mogelijk. De hulp kan worden gegeven in zowel
materiële vorm als financiële. De hulp is gericht en afgestemd op de werkelijke
nood en behoefte. Voor elk mens of gezin betekent dit te allen tijde maatwerk.
In de meest brede zin wordt hulp geboden aan bejaarden, gezinnen en
gehandicapten, met als doel dat zij zich op termijn weer voor zichzelf kunnen
zorgen. De vorm van hulp wordt t.a.t. beoordeeld en bepaald in het kader van de
5 grondbeginselen voor een menswaardig bestaan.
De goederen waar behoefte aan is, zijn: kleding, schoenen, huisraad,
beddengoed, schoolmiddelen, speelgoed en geld voor financiële ondersteuning.
Goederen met een te groot volume worden niet meer vanuit Nederland geleverd.
Middels geldwerving wordt geprobeerd geld bij elkaar te krijgen zodat goederen
terplekke in een kringloop- of tweedehandswinkel kunnen worden gekocht.
Indien nodig komen deze gezinnen of alleenstaanden ook in aanmerking voor
voedsel, acute medische hulp, scholing en warmte.
De maandelijkse sponsoring vindt plaats voor een periode dat ondersteuning
daadwerkelijk nodig is.
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats en wordt per familie of persoon een termijn
vastgesteld. Verplichtingen worden aangegaan voor een periode van een jaar.
Goederentransporten vinden twee maal per jaar plaats.
De werkwijze is als volgt: Een gift van een sponsor in Nederland wordt gestort
op de rekening van de Stichting en daarna maandelijks overgemaakt naar de
rekening van de contactpersoon van waar hij het sponsorgeld kan opnemen. Van
de penningmeester van de stichting ontvangt hij een overzicht met de bedragen
die de gezinnen ontvangen. De moeder van het gezin tekent voor ontvangst.
Een kopie van het document met handtekeningen is het bewijs voor ontvangst,
een kopie wordt jaarlijks verstrekt aan de coördinator uit het land. Dit document
is zo nodig voor de sponsorgezinnen in Nederland het bewijs dat het volledige
overgemaakte bedrag ook daadwerkelijk bij het juiste gezin is terechtgekomen.
Voor de financiële hulp aan bejaarden wordt een totaalbedrag overgemaakt naar
de persoon die zich met de zorg voor de bejaarden bezighoudt. Deze bekijkt
welke specifieke hulp nodig is.
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Gezinnen worden twee maal per jaar bezocht door een lid van de stichting
samen met de lokale contactpersoon. Doel van de bezoeken is na te gaan of
de gegeven hulp ook daadwerkelijk is aangekomen en helpt verbetering in de
leefomstandigheden van een gezin of persoon te brengen. Bekeken wordt of
aanpassingen nodig zijn en dat er zicht komt over de tijdstip dat een persoon of
familie weer voor zichzelf kunnen zorgen.
Van elk bezoek wordt zowel mondeling als schriftelijk verslag gedaan aan de
betreffende sponsorfamilie in Nederland.
Naast een geldbedrag kan door een sponsorgezin ook een pakket goederen
worden meegegeven met een van de transporten. De inhoud van een pakket is
afgestemd op de behoefte van een familie.
Uitsluitend worden goederen geleverd waarvoor aanvragen zijn vanuit Roemenië.

Voedselproject
Het voedselproject bestaat uit het leveren van zaden, pootaardappelen,
kerstpakketten en pakketten met levensmiddelen.
Voor velen is het verkrijgen van voldoende voedsel een zeer groot probleem.
Velen zijn werkeloos en hebben daardoor geen inkomen, wel is er de zorg voor
een gezin, vaak zijn er veel kinderen.
De kosten van levensonderhoud zijn zeer hoog, het prijspeil van levensmiddelen
is ongeveer 20% lager dan in Nederland. De energiekosten zijn vergelijkbaar met
hier.
Het leveren van zaden en pootaardappelen geeft mensen ook werk, de opbrengst
is voldoende voor een half tot heel jaar. De kwaliteit van het materiaal is zeer
hoogwaardig, speciaal geselecteerd voor de grond in Roemenië en Hongarije. De
opbrengst is dusdanig van kwaliteit dat het ook belangstelling trekt van mensen
uit de omgeving van deze gezinnen. De arme “sloebers” worden door mensen
aangesproken, die hen eerst niet zagen staan. Zij hebben iets wat de anderen niet
hebben. Het geeft hen weer eigenwaarde en zelfrespect.
Een kerstpakket is een extraatje voor de gezinnen, speciaal voor de kerstdagen
Een pakket met levensmiddelen voor de gezinnen is welkome aanvulling.

14

Acute Medische Hulp
In beginsel heeft elk mens, elke Roemeen recht op medische hulp, de praktijk is
echter totaal anders. In verreweg de meeste gevallen moeten patiënten betalen
voor een medische behandeling. Hebben de mensen geen geld, dan worden zij
niet geholpen.
Er kunnen zich acute problemen voordoen, waardoor mensen direct geholpen
moeten worden. Is er geen geld dan kan van direct levensgevaar sprake zijn. Vaak
lenen mensen geld, is men werkeloos en er is geen inkomen, dan kan een lening
niet worden terugbetaald.
Twee maal per jaar worden aan Tavy Pantis en Eugen Stoica een bedrag
beschikbaar gesteld, zodat acute medische verrichtingen kunnen worden
uitgevoerd om te voorkomen dat mensen in een levensbedreigende situatie
terechtkomen of het kopen van medicijnen voor ernstig zieke mensen die gaan
sterven (b.v. morfine).
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Studiefonds
Veel kinderen uit arme gezinnen blijken vaak zeer intelligent. Een enkeling is
een studie gestart met geleend geld in de hoop op termijn een financier te
vinden. Of jonge mensen zijn een studie gestart maar blijken toch de kosten van
studie of onderkomen niet te kunnen betalen. In de praktijk is gebleken dat een
student door een financiële bijdrage net over een drempel kan worden geholpen,
waardoor hij of zij een studie kan vervolgen en afronden.
Na hun studie vinden velen een baan. Met hun inkomsten zijn zij in staat ook
anderen in de familie helpen en doen dit ook daadwerkelijk. Vaak zetten zij zich
met hun verkregen kennis in voor derden.
Doestelling is jonge mensen uit zeer arme gezinnen de mogelijkheid bieden te
studeren, waardoor zij met de verkregen kennis en vaardigheden mee kunnen
helpen de omstandigheden van hun eigen familie te verbeteren en kunnen
bijdragen hun eigen land te ontwikkelen.
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Houtvoorziening
De leefomstandigheden van veel bejaarden, alleenstaanden, gezinnen en
gehandicapten zijn zeer schrijnend. De winters kunnen zeer koud en langdurig
zijn. Roemenië heeft een landklimaat. Het doodvriezen van mensen komt meer
dan eens voor. Velen zitten ’s winters letterlijk in de kou.
Mensen hebben vaak geen geld voor het kopen van hout. De prijzen van hout
zijn vergelijkbaar met hier in Nederland en liggen tussen € 30,- tot € 80,- per
kubieke meter, afhankelijk of mensen op het platte land wonen of in een stad. In
een winter heeft men gemiddeld 10m3 aan hout nodig, voor verwarming van één
kamer. In bijna alle woningen wordt hout gestookt in keramische kachels.

Opmerking:
Een financiële bijdrage wordt gegeven tot 70% van de aanschafwaarde. Voor
het overige deel moet door een gezin of persoon zelf een inspanning worden
geleverd.
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Gerealiseerde projecten
Project						Locatie 
Periode
Hongarije
Bedden voor tehuis 1)					Miskolc		
2009
Broodbeleg						Nyiregyáza	
2009
Materiële hulp tehuis Lorantffy Zsuzsanna Kismamahaz
Miskolc	
1995-2016
Materiële hulp Magdaléneum				Nyiregyháza
1995-2016
Orgona							Kiskunmaysa
2013-2016

Roemenië
Kerkgebouw: financiële bijdrage voor bouw en inrichting Borozal	
2001-2002
Lyceum: schoolmeubilair en computers 2) 		Petrosani
2001-2004
Basisschool: schoolmeubilair, verf, tegels, sanitair 2)
Petrosani2001-2002
Basisschool: schoolmeubilair en computers		
Borozel	
2003-2005
Uitbreiding medisch centrum met tandartsenpraktijk
Borod
2002
Basisschool: schoolmeubilair, schoolboren, computers
Borod
2005-2006
Basisschool: schrijfmateriaal en speelgoed 3)		 Borod
2007
Huisjes sponsorgezinnen: aankoop grond en bouw
Gepiu
2005-2007
Gevangenis: kleding en dekens				
Craiova	
2008-2010
Ziekenhuis: bedlinnen, handdoeken, medisch materiaal
Petrosani 2009-2010
Bijdrage bouw tehuis dakloze bejaarden			
Dumbrava 2010-2012

Project gerealiseerd door
1) ROC Twente Almelo 2) Dr. Groen College Almelo 3) Basisschool Noorderborch

18

Contactinformatie
Postadres Stichting Help Oost Europa
Dries Kromkamp
Gerard Doustraat 2, 7606 GB Almelo
Tel: 0546-825598
Rabo Bank: NL54RABO0368827615
ING Bank: NL65 INGB 0008111639

Voorzitter:
Rein van Dijk
Tel: 0546 818776 | e-mail: reindijk@xs4all.nl

Secretaris:
Dries Kromkamp
Tel: 0546-825598 | e-mail: kromkamp.a@gmail.com

Penningmeester:
Meine Boetes
Tel: 0546-816379 | e-mail: meine-boetes@hetnet.nl

Coördinatie projecten:
Jerry van den Bos
Tel: 0652484655 | e-mail: j.vandenbos@helpoosteuropa.eu

PR:
Dinant Pas
Tel: 06 22235964 | e-mail: d.pas@helpoosteuropa.nl

Verkoop kaarten:
Ada Hoornweg
Tel: 0546-853081 | e-mail: info@rt-opderails.nl

Geldwerving en coördinatie transporten:
Jerry van den Bos
Tel: 0652484655

