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In januari hebben we uitgebreid via Face Time met Jannie Hulsman in Roemenië gesproken. Hiermee 

hebben we een goede basis gelegd voor de samenwerking in 2021. Janny helpt ons op diverse 

terreinen om onze activiteiten in Roemenië uit te kunnen voeren.  

Jannie heeft in 2021 zowel paaspakketten als kerstpakketten samengesteld  voor diverse gezinnen in 

Roemenië. Het is altijd weer een hele klus om alles in te kopen, in te pakken en dan ook nog 

rondbrengen.  

In Marghita steunen we een aantal gezinnen met hulpgoederen. Jaarlijks kijken we wat de hoogste 

nood is en wat onze mogelijkheden zijn. Twee wasmachines die we eerder geregeld hadden waren 

helaas stuk gegaan. Deze zijn met hulp van Janny door ons vervangen.  

Bij deze gezinnen wilden we een ruimte met sanitaire voorzieningen realiseren voor algemeen 

gebruik. Nadat we voldoende informatie ingewonnen hadden kwamen we tot de conclusie dat dit 

toch geen goed idee was. Er was teveel kans op verwaarlozing en vernieling door andere bewoners. 

We richten ons nu meer op de individuele behoeftes van de gezinnen. 

Ondanks de corona hebben we in april toch hulpgoederen naar zowel Marghita als Dumbrava laten 

vervoeren. Het kwam daar zoals altijd weer heel goed van pas. 

We hebben een nieuwe beheerder voor onze website. In samenspraak met deze beheerder hebben 

we de website helemaal opnieuw opgezet. Het doel was om de site wat toegankelijker en 

makkelijker leesbaar te maken. We denken dat dit is gelukt. We zijn ook uitgeweken naar een andere 

hostingpartij. Dit geldt zowel voor de website zelf als de mailadressen die we met z’n allen gebruiken.  

De breidames in Amersfoort zijn nog steeds actief bezig voor ons. Dat levert grote hoeveelheden 

prachtige nieuw gebreide spullen op. Soms maken ze er sierlijke pakketten van met allerlei speeltjes 

erbij. In mei hebben we weer een grote hoeveelheid bij ze opgehaald. In september zijn ze een keer 

bij ons op de koffie geweest op de locatie waar we nu zitten. Dat was voor hen nieuw. Ze hadden 

zoals gebruikelijk weer een grote hoeveelheid nieuwe spullen bij zich. We hebben ze foto’s laten zien 

van de spullen die ze hebben gebreid en die nu gebruikt worden in Roemenië. Fantastisch wat deze 

twee dames al jaren voor ons doen.  

In de Fontein Kerk in Nijkerk hebben we wol ingezameld voor de breidames. Dat was een groot 

succes en leverde enkele honderden bollen wol op. Ze kunnen dus weer even vooruit. 

We hebben drie keer officieel vergaderd en ook drie keer een zogeheten “tussentijds overleg” gehad 

waarvan ook een verslag gemaakt is. Deze verslagen zijn behandeld in de officiële vergadering die 

daarop volgden.  

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. (WBTR) Nadat we 

ons er allemaal goed in verdiept hadden zijn we in juli een avond bij elkaar geweest om deze best wel 

complexe wet met elkaar te bespreken. Alle noodzakelijke stappen zijn genomen en de vereiste 

informatie is middels een stappenplan goed vastgelegd. Het geheel is daarna in een vergadering 

formeel vastgesteld.  

Ook is in 2021 de verplichte UBO registratie geregeld. Alle bestuursleden hebben de benodigde 

bevestiging van de KvK ontvangen. Er komt steeds meer kijken bij het laten functioneren van een 

stichting. Het zijn voor ons allemaal bijzaken die veel tijd en aandacht vragen maar we willen 

uiteraard aan alle wettelijke eisen voldoen.  



Een verzoek van Stichting Coen om tijdelijk spullen bij ons op te slaan is gehonoreerd. Uiteindelijk 

hebben ze geen gebruik van ons aanbod hoeven te maken. 

Er werd dit jaar in verschillende kerken voor ons gecollecteerd. Ook bij de velddiensten in Staverden 

was er een collecte voor ons bestemd. We zijn heel erg blij met deze inkomsten. 

Ook dit jaar zijn we niet naar Roemenië geweest. Het is heel spijtig maar het is gewoon niet veilig. 

Corona heerste in 2021 nog volop. We hopen in 2022 te kunnen gaan maar ook dat is afwachten. 

In Sallard en Marghita hebben we een aantal personen financieel geholpen om medicijnen te kunnen 

kopen.  

In samenwerking met Stichting Proromi uit Bennekom hebben we een huisje van een gezin met vier 

kinderen laten verbouwen. Dit was echt een bouwval. Het is een huisje geworden waar ze nu redelijk 

warm en droog in kunnen wonen. We zijn er zelf niet fysiek bij betrokken geweest maar hebben 

foto’s en een verslag ontvangen. We zijn heel erg blij met het eindresultaat. Aan de foto’s was goed 

te zien dat de € 1500,00  euro die wij hebben bijgedragen goed is besteed. 

In december was er weer de kerstbakjesactie. Deze actie wordt jaarlijks groter van omvang. Er zijn 

310 stukken gemaakt waarvan er 296 verkocht zijn. De overige 14 stuks hebben we bezorgd bij 

mensen die wel een extra steuntje in de rug konden gebruiken. De netto opbrengst was ruim  

€ 7.400,00 euro. Van dit bedrag hebben we € 1.500,00 geschonken aan stichting Egyam. Dit is een 

stichting die een weeshuis in Ghana ondersteunt.  We hebben best veel hulp gehad. Onder andere 

van iemand die een maatschappelijke stage bij ons heeft gelopen.  

We kijken terug op een bijzonder jaar waarin we vanwege corona weer niet op bezoek konden bij 

onze projecten. We missen de persoonlijke ontmoeting met onze contactpersonen enorm. 

We zijn daarentegen dankbaar voor de dingen die wel konden. Dat willen we graag vasthouden. Het 

geeft ons veel voldoening om mensen en vooral kinderen te kunnen helpen. 

We zijn dankbaar dit te kunnen en te mogen doen. Vol goede moed maken we weer plannen voor 

het jaar 2022.  

   

  

 


