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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 2-tal tehuizen in Hongarije en  
in Roemenië aan bejaarden, gezinnen, gehandicapten, studenten en mensen in nood. 

Prioriteit wordt gegeven aan kinderen, zieken, bejaarden en gehandicapten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van:  Bestuur Stichting Help Oost Europa 
 
Datum: April 2021. 
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1. Inleiding: 
Als bestuur willen wij alle donateurs en sponsoren hartelijk bedanken voor hun giften in 2020 en de vrijwilligers voor 
hun hulp in welke vorm dan ook. Door hun bijdragen konden alle voorgenomen projecten worden gerealiseerd. 
 
Middels dit jaarverslag willen wij namens Jack Keijzer, de contactpersoon van de tehuizen in Hongarije en pastor 
Eugen Stoica en Octavian Pantis, de contactpersonen in Roemenië, de hartelijke dank overbrengen aan alle 
donateurs en sponsoren voor de hulp die zij in het afgelopen jaar mochten ontvangen en ervaren. 
 
Helaas zijn er vorig jaar enkele sponsoren overleden. Een aantal mensen hebben door omstandigheden hun bijdrage 
moeten beëindigen of tijdelijk stopzetten. Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat zij een bijdrage hebben kunnen 
leveren om de armoede en het leed van de allerarmsten te verlichten. 

 
Dit jaarverslag 2020 zal worden gepubliceerd op de Website van Stichting Help Oost Europa www.helpoosteuropa.nl. 
en per mail worden verzonden naar alle ons bekende sponsoren. 

 
 

2. Samenstelling bestuur: 
Voorzitter: Rein van Dijk. Verdere taken: contactpersoon voor de projecten in Hongarije en coördinatie 
transporten naar Hongarije. 
 
Secretaris: Dries Kromkamp 
 
Penningmeester: Meine Boetes. 
 
Lid: Dinant Pas. Verdere taken: 2e penningmeester, ondersteuning aan de projecten in Roemenië, contactpersoon 
naar Rob Bekke m.b.t. beheer en onderhoud van de website. 
 
Lid: Jerry van den Bos. Verdere taken: 2e voorzitter, belast met de geldwerving, aanschaf van zaden en 
levensmiddelen, coördinatie van de projecten in Roemenië en coördinatie van de transporten naar Roemenië. 

 
Contactpersoon Hongarije: Jack Keijzer in Nyiregyháza. 
Contactpersonen Roemenië: Octavian Pantis in Oradea en Eugen Stoica in Petrosani. 
 
Opmerking: Rob Bekke verzorgt voor de stichting de hosting van de website. 

 
 

3. Projecten Hongarije: 
Overlijden 
Onze contactpersoon in Hongarije, Julia Zolscak, is vorig jaar overleden. Het contact met de tehuizen verliep 
voornamelijk via Julia. We hebben gelukkig Jack Keijzer bereid gevonden om de contacten met ons te onderhouden. 

 
 
  
 

http://www.helpoosteuropa.nl/
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Tehuizen 
Magdaleneum in Nyíregyháza 
Ook het tehuis in Nyíregyhazá ontkwam in 2020 niet aan de zorgen die de corona pandemie met zich meebracht. 
Jack Keijzer, met wie wij het contact onderhouden, vertelde ons dat vanwege corona, door alle beschermende 
maatregelen het werken zwaar is geworden. De temperatuur moest worden gemeten van degenen die naar 
binnenkwamen om te werken en meteen mondkapje op. Bewoonsters die ook maar enig teken vertoonden moesten 
meteen worden geïsoleerd.  
Afgelopen jaar is er een enkele bewoonster met covid-19 geweest. Maar er moesten wel verzorgenden thuis blijven 
met covid-19 of verdenking daarvan. En dat had direct effect op de werkdruk van de anderen. Gelukkig waren er geen 
doden te betreuren. 

 
Kismamahaz (Moeder kind huis) in Miskolc 
Anderhalf jaar geleden is de directrice, Marika, met pensioen gegaan en is er een nieuwe directrice gekomen. 
Gebleken is dat zij deze lijn van opvang en verder helpen van alleenstaande moeders heeft versoberd. Niet meer 
worden de moeders voorbereid op de maatschappij, met eventueel een periode in een van de twee flatjes die de 
stichting in eigendom heeft. Ze zetten nu, na enkele maanden opvang een nieuwe stap, wat in de praktijk betekent een 
volgend opvangtehuis. De moeders en kinderen worden verzorgd, maar het aspect van opvoeding en voorbereiding op 
de maatschappij is losgelaten. Omdat het tehuis in bezit is van een stichting en de vorige directrice, Marika, voorzitter 
is van de stichting en dus een kantoortje aldaar heeft, kan zij waar mogelijk een beetje bijsturen. 
Op dit moment komt er in het bestuur van de Stichting Help Oost Europa bezinning op gang of de hulp aan het moeder 
kind huis moet worden heroverwogen. 

 
Transporten 
Wat betreft de hulpzendingen afgelopen jaar hebben we erg veel pech gehad. Het begon in het voorjaar met het 
versturen van pootaardappelen. Deze waren goed terecht gekomen in Roemenië, maar, omdat we gebruik maken van 
de stichting Humanitair Transport Oost Europa in IJsselmuiden, een stichting die het vervoer naar Oost Europa met 
vrijwilligers verzorgt, konden de pootaardappelen niet snel genoeg uit Nederland vertrekken, voordat de grenzen 
werden gesloten. De zaden hebben we per post kunnen verzenden. De pootaardappelen echter moesten hier blijven 
en we hebben ze aan de stichting de Boodschappenmand in Almelo gedoneerd. 
De najaarszending naar Hongarije ging op een andere manier mis, het broodbeleg en de kerstpakketten werden in 
Roemenië bezorgd. Dat alles kwam door een miscommunicatie bij TPL, het bedrijf dat de zendingen naar Roemenië 
verzorgt en ons de gelegenheid geeft om alle zendingen goed klaar te maken. We hebben besloten om het bedrag dat 
we aan de pakketten hebben besteed aan Jack te sturen, die daarvan goede dingen voor de bewoners in Hongarije 
heeft kunnen kopen. (eerlijk gezegd was het zoete broodbeleg voor de bewoonsters, die door corona niet naar buiten 
konden en veel minder lichaamsbeweging kregen, eigenlijk niet zo goed). En ik kan me voorstellen dat rondom de 
kerstdagen er in Roemenië kinderen waren die smulden van brood met hazelnootpasta of appelstroop. 
Voor het extra geld dat we hiervoor hebben uitgegeven hadden we gelukkig een bedrag over. 

 
 

4. Projecten Roemenië: 
Het jaar 2020 was vanwege de Corona-pandemie in meerdere opzichten een moeilijk jaar. Er konden geen reizen 
naar Hongarije en Roemenië worden gemaakt, waardoor de mensen in de tehuizen en sponsorgezinnen niet konden 
worden bezocht. Gelukkig konden via de moderne media de contacten uitstekend worden onderhouden, waardoor wij 
goed op de hoogte bleven van hetgeen ter plaatse gebeurde. Echter de voorkeur blijft toch mensen te ontmoeten, een 
blik in de ogen geeft verdieping en een waarneming ter plaatse geeft een vollediger beeld. En niet in de laatste plaats 
kun je met een bezoekje aan mensen in armoede, hen het gevoel geven dat zij als mens er mogen zijn en er toe doen, 
het helpt hen hun eigenwaarde terug te krijgen. 

 
Sponsorproject 
In 2020 hebben ongeveer 25 gezinnen en 20 bejaarden materiële en financiële hulp ontvangen, hetzelfde aantal als 
een jaar eerder. Een aantal gezinnen heeft als gevolg van de pandemie hun baan verloren, voor hen betekent dit geen 
inkomen meer!  
Een gelukkige bijkomstigheid is dat geen mensen in het sponsorprogramma corona hebben gehad. 
De gerichte materiële hulp in de vorm van pakketten voor gezinnen was meer dan welkom, zij waren meer dan blij. 
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De leefomstandigheden van de allerarmsten verbeterde niet of nauwelijks. De meeste sponsorgezinnen hebben tot op 
heden geen of onvoldoende inkomen, vaak is het enige de kinderbijslag, deze bedraagt € 20,- per kind per maand. In 
geval van ziekte en/of medicatie krijgen zij te maken met zeer hoge kosten. 
Volwassen kinderen willen elders in Europa werken, maar reizen was vorig jaar niet mogelijk. 

 
Gelukkig was er toch een gezin waarmee het beter ging. De vader vond het jaar voor het uitbreken van de pandemie 
werk waardoor de financiële sponsoring kon worden beëindigd. Als stichting blijven wij de ontwikkelingen van dit gezin 
volgen. Hulp blijft enkele jaren, of zolang nodig, gegeven worden in de vorm van zaden, pootaardappelen en een 
kerstpakket. 
 
Ondanks de moeilijkheden in 2020 met corona hebben wij aan een bijzonder project invulling kunnen geven door een 
bijdrage te leveren aan de bouw van een nieuw huis. Dit nieuwe huis, in het plaatsje Sarbi, is gebouwd voor een gezin 
met 11 kinderen. Hun oude woning stond letterlijk op instorten, hulp was nodig. Dankzij vrijwilligers die via de 
Penticostal-kerk in Oradea ‘om niet’ aan het werk zijn geweest kon de bouw in mei 2020 starten en in december 2020 
afgerond worden. Vanuit onze zijde hebben wij samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) 
een bedrag van ruim € 9.000,- kunnen doneren waarmee de nodige bouwmaterialen als ook de verwarmingsinstallatie 
en badkamer aangeschaft konden worden. De coördinatie vond plaats vanuit de diaconie in genoemde kerk, via Tavy 
Pantis. 
 

  
 
Op de foto links het nieuwe huis, de foto rechts een deel van het gezin met brieven/tekeningen met daarop een ‘groot 
dank je wel’ richting vrijwilligers en sponsoren. 

 
Voedselproject 
In het voorjaar is door alle sponsoren meegedaan aan de zaden- en pootaardappelenactie. Er zijn 150 pakketjes 
zaden en 100 zakken pootaardappelen van elk 25 kg geleverd. De zaden zijn gekocht bij World Seed Program uit 
Krommenie (voorheen Mercy Seeds) en de pootaardappelen bij Agrico uit Emmeloord. 
Bijna alle gezinnen hadden opnieuw een uitstekende oogst. Verschillende mensen konden van de opbrengst delen 
met anderen, een voorraad aanleggen voor de wintermaanden of hadden zelfs een hoeveelheid pootaardappelen voor 
het komende jaar.  
Verschillende families hebben extra zaden en pootaardappelen gekregen om deze cadeau te geven aan hun buren. 
De uitwerking is geweldig, onderlinge relaties worden verbeterd, men helpt elkaar met klusjes of bij het planten en 
verzorgen van de groenten op het land. 
Deze actie bevordert de zelfwerkzaamheid van mensen die geen betaalde baan hebben, het haalt mensen uit hun 
isolement en het geeft hun zelfrespect. 
Geen van de gezinnen in het sponsorprogramma heeft meer honger geleden! 

 
Ook zijn weer complete sets tuingereedschappen verdeeld onder de verschillende sponsorgezinnen. Een set bestaat 
uit o.a. een spade, gieter tot en met keukenmesjes om de groenten klaar te maken om in potten te doen (wecken). 
De voedselpakketten van sponsorfamilies uit Nederland waren voor de gezinnen een meer dan welkome aanvulling, 
deze blijven een hoge prioriteit houden. 
In het najaar werd ook weer een kerstpakkettenactie gehouden. De inhoud, mede tot stand gekomen door grote 
bijdragen van de PlusMarkten in Almelo, was zeer omvangrijk. 
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Fonds Acute Medische Hulp 
Vorig jaar zijn zowel in het voor- als najaar geldbedragen overgemaakt aan Octavian Pantis en Eugen Stoica voor 
urgente medische hulp aan een paar mensen. Elke keer weer blijkt deze vorm van hulp zeer belangrijk, elke keer weer 
zijn er mensen die acute hulp nodig hebben. Zonder geld is er geen behandeling!. 

 
Studiefonds 
Met de hulp van het ROC in Almelo en sponsorfamilies hebben vorig jaar een paar studenten hun studie kunnen 
vervolgen, met zeer goede resultaten.  

 
Houtvoorziening 
Opnieuw zijn er een aantal gezinnen financieel geholpen bij de aanschaf van hout voor verwarming, deze hulp was 
meer dan welkom. 
De kosten voor hout zijn opnieuw gestegen. In de omgeving van Oradea kost 1m3 minimaal € 60,-. In de regio 
Petrosani per m3 € 80,-. 
Roemenië kent veel bos, maar het is ten strengste verboden zelf hout te kappen. Op illegale kap staat een paar 
jaar gevangenisstraf. 

 
 

5. Lokale activiteiten: 
Financiën 
De financiële middelen zijn in 2020 gestabiliseerd.  

 
De staat van inkomsten en uitgaven ziet er als volgt uit:  

 
 
Giften worden één op één ingezet voor projecten. In 2020 is er sprake van een overschot van rond de € 500,- aan 
giften voor projecten. Het saldo bankrekeningen is gestegen met een bedrag van rond de € 500,-.  
 
We beogen een gezonde financiële positie te creëren waarbij sprake is van een financiële buffer. Dit betekent voor  
ons dat we bij wegvallende inkomsten minimaal een periode van 3 maand willen kunnen overbruggen.  
 
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.   
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Giften 
Van verschillende bedrijven en organisaties zijn ook vorig jaar giften ontvangen, in de vorm van geld, goederen of 
Goederen tegen kostprijs aan. Deze ontvingen wij van de volgende bedrijven en organisaties: 

- Agrico Emmeloord: pootaardappelen 
-  World Seed Program Krommenie: zaden 

       - PlusMarkt Van Limbeek Almelo: levensmiddelen voor kerstpakketten en broodbeleg 
       - Werkgroep Oud Papier Pniëlkerk Almelo:een gift t.b.v. aanschaf zaden en pootaardappelen 
       -  Twentepoort Logistiek BV in Wierden: een gift voor de aanschaf van zaden en pootaardappelen, kruiwagens, 

facilitering voor opslag van pakketten, inpakken van kerstpakketten en het verzorgen van de transporten. 
       -  Heutink Primair Onderwijs Rijssen: gift voor transporten 

-   DS Smith Packaging Division in Almelo: kerstdozen  
-   SKN Machinebouw BV in Neede: giften 
-  PGA Almelo College van Diakenen: gift voor aanschaf van hout voor verwarming. 
- Sheltersuit uit Enschede: sheltersuits voor daklozen 

 
Een bijzondere gift ontvingen wij van de stichting Veri-Olanda. Veri Olanda was eenzelfde organisatie in de omgeving 
van Driebergen-Rijsenburg, die zich, net als de stichting Help Oost Europa richtte op armen en kansarmen in de 
omgeving van Arad, niet ver van Oradea. Veri-Olanda is eind 2019 gestopt met haar werkzaamheden en na het 
afwikkelen van een paar nog lopende projecten was er een restbedrag beschikbaar voor hulp aan de doelgroep. Dat 
geld heeft Veri Olanda, zijnde € 4.626,14, aan SHOE geschonken om te besteden aan projecten in en om Oradea, 
misschien ook in Arad. Zij verbonden aan de gift geen voorwaarden, maar zouden het fijn vinden als het geld gebruikt 
zou worden voor projecten waar mensen langere tijd mee geholpen zouden kunnen worden, zoals voor het 
studiefonds om jonge mensen te helpen hun studie te volbrengen. Het bestuur achtte het goed om een deel van het 
geld te besteden aan het bouwen van het nieuwe huis. 

 
Sponsoren 
Bij de inleiding is al vermeld dat enkele sponsoren zijn overleden en enkelen hebben hun bijdrage a.g.v. persoonlijke 
omstandigheden tijdelijk moeten stopzetten of beëindigen. Gelukkig hebben zich ook een paar nieuwe 
sponsoren gemeld. 
Als bestuur zijn we erg blij dat bijna alle sponsoren hebben toegezegd hun sponsorperiode te verlengen, waardoor ook 
voor 2021 afspraken konden worden gemaakt. 
Echter het geheel laat zien dat wij een klein tekort aan sponsoren hebben en actief nieuwe moeten werven. 

 
Kaartverkoop 
De verkoop van handgemaakte wens- en felicitatiekaarten is in 2020 met al z’n beperkingen toch redelijk verlopen. De 
opbrengsten waren minder dan verwacht, maar naar omstandigheden toch goed. 
In de wijkgemeenten NOACH, Ontmoeting als Pniel werden, op een paar maanden na, geen kerkdiensten gehouden 
waardoor het niet mogelijk was kaarten te verkopen. Wel konden telefonisch (of via Whatsapp) kaarten worden besteld 
en afgehaald.  

 
Publiciteit: 
Doordat er geen reizen zijn gemaakt zijn geen reisverslagen verschenen, wel zijn er een 2-tal nieuwsbrieven 
uitgegeven. Publicaties hebben plaatsgevonden via www.facebook.com/StichtingHelpOostEuropa  en onze website 
www.helpoosteuropa.nl. 
De reacties waren zeer positief, vanuit diverse delen van het land weten steeds meer mensen ons te vinden. 

 
Communicatie: 
Verschillende keren zijn er contacten geweest met alle sponsoren in Nederland, telefonisch of door persoonlijke 
bezoeken. Deze werden door alle partijen zeer op prijs gesteld en zullen ook in het nieuwe jaar op dezelfde wijze 
worden voortgezet.  
De communicatie, telefonisch, WhatsApp of mail, met onze contactpersonen in Roemenië verliep frequent en tot 
volle tevredenheid, deze zal op dezelfde wijze worden voortgezet.  
Het contact met onze contactpersoon in Hongarije Jack Keijzer is goed verlopen. Hij richt zich voornamelijk op het 
tehuis in Nyiregyhaza, in mindere mate op het tehuis in Miskolc. 

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