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Achtergrond

Veel families in Roemenië leven een armoedig bestaan. Men kan vaak de basis voor een minimaal
levensonderhoud, niet bij elkaar krijgen en dit betekent absoluut armoede. Daarbij komt dat de prijzen
van voedsel, kleding, water en energie de laatste jaren weer enorm gestegen zijn en de lonen zijn
schrikbarend laag gebleven. Ook de crisis die al enkele jaren in Europa gaande is, heeft speciaal in
deze landen tot veel faillissementen geleid en het verlies van banen, met voor Roemenië
desastreuse gevolgen.

Zoals altijd hebben de kinderen daar nog het meest onder te lijden, bijvoorbeeld doordat voldoende
gezond eten, warmte en vers water ontbreekt, blijven kinderen vaak klein en ondervoed. Zij zijn dan
ook meer ontvankelijk voor ziekten en infecties. Door het jaar heen doen we als stichting wat we
kunnen, om vooral deze kinderen te helpen.

Maar de nood neemt nog steeds toe en soms ontbreekt het ook ons aan genoeg financiële middelen
om alles te kunnen doen wat nodig is. Vandaar dat we nog steeds op zoek zijn naar mensen die ons
regelmatig een gift willen sturen. Die regelmaat is erg belangrijk want we hebben als stichting ook
projecten die we maandelijkse ondersteunen, dit doen wij al vele jaren. Om maar iets te noemen: we
doen er alles aan om te zorgen dat kinderen dagelijks een maaltijd kunnen gaan halen.
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Daarnaast zorgen we elk jaar weer voor mooie schoenen en kleding. Er wordt dan één dag de
gelegenheid gegeven aan de mensen, om schoenen en kleding gratis op te halen. Daarvoor moeten
we soms stappen in geloof doen, zoals het tijdig inkopen van schoenen en kinderjasjes, in het
vertrouwen dat God voor de financiën zal zorgen. De Heer liet ons keer op keer merken dat Zijn
zegen rust op onze missie. Voor meer belangstelling of speciale vragen kunt ons altijd een berichtje
sturen. U krijgt altijd antwoord.

Onze doelstellingen

Ouderenzorg
Ouderen hebben het in Roemenië niet gemakkelijk. Men is vaak aangewezen op hulp
van familie. Verpleeghuizen zijn er wel, maar de kwaliteit is slecht. Daarom proberen we
te helpen, waar mogelijk.

Humanitaire hulp

http://www.hulp-oosteuropa.nl/home.html

31-1-2018

Stichting Hulp aan Oost Europa

Page 3 of 4

In Roemenië leven nog steeds gezinnen in armoede. Ons doel is om de armoede te
bestrijden, o.a. door het sturen van geld voor voedsel, scholing en medische hulp. We
hebben daarvoor we een noodfonds.

Evangelisatie
Naast humanitaire hulp, is onze belangrijkste roeping is om te evangeliseren in
Roemenië. We gaan daarvoor ook zelf naar moeilijk bereikbare plaatsen, om te getuigen
van Gods liefde. Ook ondersteunen we predikers.

Kansen voor kinderen
Onze stichting draagt bij aan een dagelijkse maaltijd, scholing en kleding, voor
kansarme kinderen. Tevens krijgen ze onderwijs op basis niveau en... leren ze wat de
Bijbel zegt. We willen ze graag een kans geven.
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Onze projecten

Kansen voor kinderen.
In Roemenië leven nog veel gezinnen in armoede en de kinderen lijden daar altijd het meest
onder. Zij leven vaak met grote gezinnen in huisjes die steeds meer in verval raken, zonder
moderne faciliteiten zoals water en stroom aansluiting. Doordat voldoende gezond eten, warmte
en vers water ontbreekt, blijven de kinderen klein en ondervoed. Zij zijn heel ontvankelijk voor
ziekten en infecties.

Door de grote armoede leren de kinderen feitelijk geen normale sociale vaardigheden aan, maar
ze leren al heel jong zelf te overleven door te liegen en te stelen. Onze stichting wil deze
negatieve circel doorbreken en deze problemen bij de wortel aan te pakken, door de kinderen zo
vroeg mogelijk op te nemen in een dagelijks programma van vorming en scholing. Dit brengt
uiteraard hoge kosten met zich mee, waaraan de ouders niet kunnen bijdragen. Onze stichting
draagt daarom bij in de kosten, zodat het programma door zoveel mogelijk kinderen toch
bezocht kan worden. We willen ze graag een kans geven op een beter en stabiel gezinsleven in
menswaardige omstandigheden. Op de foto's staan kinderen die net nieuwe kleren hebben
gekregen. Meer info? KLIK HIER (centrum.html)
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Noodhulp voor de arme bevolking.
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Hoewel Roemenië in 2007 binnen de EU kwam, blijft de armoede in het westen vrijwel
"onopgemerkt". Daarin tegen zijn de prijzen van voedsel, kleding, water en energie de laatste
jaren sterk gestegen. De crisis die vanaf 2009 gaande is, heeft juist in deze landen veel
faillissementen en het verlies van banen tot gevolg. Door gebrek aan voldoende financiën
kunnen veel families niet meer voorzien in de eerste levensbehoeften. Ouders raken volkomen
ontmoedigd door deze omstandigheden. De werkeloosheids uitkering is veel te laag om zowel
voor het eten als de energiekosten te betalen. Voor hen is elke dag een bevestiging van een
uitzichtloze situatie. Om die reden brengen we elk jaar vele honderden paren, nieuwe leren
kinderschoenen naar Roemenië evenals, nieuwe kinderjasjes voor de winter. Daarnaast,
kinderkleding in de meest uiteenlopende maten, nieuwe spijkerbroeken, schooltassen,
sportschoenen etc., het is teveel om allemaal op te noemen.

We nodigen dan de ouders uit om met hun kinderen naar een sociaal centrum te komen. Onze
stichting biedt hen in de eerste plaats een voedselpakket aan en daarna begint het uitdelen van
de vele nieuwe kinderschoenen, kleding en jasjes die we hebben meegenomen. Het lijkt dan wel
een dag op de markt. Alle goederen zijn in dozen uitgestald op verschillende tafels in de grote
zaal en men wordt in groepjes binnengelaten. Daarna begint het zoeken en passen en we
kunnen u verzekeren dat het een feest is. Tevens zorgen we voor de aankoop van hout, zodat
de verschillende gezinnen hun huis kunnen verwarmen voor de winter komt. Dit kan uiteraard
alleen omdat er sponsor in ons land zijn die met ons mee werken.
Nog vragen? KLIK HIER
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Evangelisatie onder de arme bevolking.
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Naast humanitaire hulp evangeliseren we ook in Roemenië en geven we Bijbelstudies. Soms
gaan we naar moeilijk bereikbare plaatsen, om juist daar de boodschap van Gods liefde te
brengen, waar men nog weinig hier van hoorde. Tevens brengen we Bijbels en evangelisatie
lectuur het land binnen en ondersteunen we zendelingen. We houden ook elk jaar evangelisatie
diensten in het centrum (zie foto's). Meestal is de belangstelling erg groot en zit de zaal vol. We
willen deze mensen graag bemoedigen en zegenen met de boodschap van Gods liefde.

We evangeliseren ook in de gevangenis. Roemenië kent gevangenissen met overvolle cellen,
geen privacy en hygiëne. Het leven van veel gevangenen in Oost-Europa ziet er beslist treurig
uit. Een bezoek van ons is daarom erg waardevol voor hen en wordt door de gevangenen erg
gewaardeerd. Het overgrote deel van de Roemeense delinquenten zit vast voor diefstallen
vanwege armoede tengevolge van werkeloosheid, of andere moeilijke sociale omstandigheden.
Op diefstallen staan in Roemenië hoge straffen.

Samen met een team van het sociaal centrum, bezoeken we regelmatig de staatsgevangenis,
waar we een evangelisatie dienst mogen houden. Gods Woord raakt hen altijd zeer. Wij nemen
meestal een pakketje voor hen mee met onder meer toiletartikelen. In zo'n dienst zingen en
getuigen we over de liefde van Jezus en daarna mogen we de gevangenen toespreken met een
krachtig Bijbelwoord. De reacties zijn altijd positief. De gevangenen zijn zo dankbaar dat wij wat
licht komen brengen in hun duisternis. Bij zo'n bezoek, nodigen we als eerste voor de
samenkomsten uit, degene die nooit of bijna nooit bezoek krijgen. Zij hebben deze bemoediging
extra hard nodig. Door ook iets mee te nemen voor de gevangenen, laten we de liefde van
Jezus aan hen zien.
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Sociaal centrum Casa Lumina in
Oradea
We werken al jaren samen met de Roemeense stichting "Fundatia Est Europa". Zij beheren een
sociaal centrum in Oradea voor kansarme kinderen, zie ook www.fundatia-est-europa.com
(http://www.fundatia-est-europa.com). We ondersteunen het werk van het centrum met een
maandelijkse

bijdrage

voor

o.a.

een

dagelijkse

warme

maaltijd,

kleding,

schoolkosten,

transportkosten van de kinderen en hout voor de verwarming van het centrum.

Welke kinderen bezoeken het centrum feitelijk?
Het zijn in ieder geval kinderen die normaal onvoldoende voeding krijgen en onvoldoende verzorging.
Zij kunnen hier aan het centrum komen om een gratis warme maaltijd te krijgen en eventueel kleding,
maar wel onder de strikte voorwaarde dat de kinderen de aangeboden lees- reken- en taallessen
gaan volgen.

De meeste kinderen hebben nog wel één of beide ouders maar worden normaal verwaarloosd. Ze
worden soms uit bedelen gestuurd en ook komt het voor dat ze lange tijd niet thuis komen,
bijvoorbeeld omdat ze thuis mishandeld worden door ouders die alcohol verslaafd zijn.

De kinderen zijn in principe vanaf 6 jaar welkom, maar ook als baby kunnen de moeders ze
regelmatig naar het centrum brengen voor advies, hygiëne lessen, voeding en kleding. Op die manier
zijn de hulpverleners op het centrum al bekend met de kinderen en is instroming in de verschillende
projecten gemakkelijker.
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In het centrum is o.a. een speciale kindergroep voor kinderen tot 6 jaar, dus nog voor dat ze naar
school gaan. In deze kindergroep leren de kinderen vooral belangrijke lessen in omgangsvorm zoals
samen spelen en hygiëne. De kindergroep bestaat momenteel uit 18 kinderen, ze willen graag
uitbreiden maar de kosten zijn veelal nog te hoog. Deze kinderen zijn elke dag van 8 tot 13 uur op het
centrum. Ze krijgen om 8 uur brood en melk, sommigen krijgen wat van thuis mee, maar de meeste
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hebben niets en zouden normaal ook geen ontbijt krijgen thuis. Daarna krijgen ze om 12 uur de
warme maaltijd, die weer door onze stichting wordt mogelijk gemaakt. Daarvoor maken we als
stichting, elke maand een aanzienlijk bedrag over.

Vanaf 13 uur begint dan de z.g. naschool voor de kinderen van 6 tot 18 jaar en evt. ouder. Dat zijn de
kinderen die wel normaal naar school gaan, maar thuis absoluut niet instaat zijn om huiswerk te
maken. De naschool wordt op dit moment bezocht door 25 kinderen. Ook deze kinderen krijgen de
warme maaltijd aangeboden waar we als stichting voor zorgen.

Op de foto's ziet een paar kinderen van het centrum. Wij zorgen tevens elk jaar voor nieuwe
schoenen en kleding, we kunnen dit bekostigen door de maandelijkse giften van sponsors. Ook
sponsor worden? KLIK HIER (contact.html)
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Wie zijn wij?
Henk en Diny Herbold zijn ruim 38 jaar als evangelisten werkzaam zijn in Nederland, België en Oost
Europa. In die periode hebben zij door Gods genade, tot vele mensen het evangelie mogen prediken
en hebben ze onderwijs gegeven in verschillende evangelische en pinkstergemeenten in ons land en
daar buiten.

Hoe het begon.
Ruim 40 jaar geleden riep God hen in Zijn dienst. Ze verlangde beiden om mensen voor Jezus te
winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus
het hardste nodig was. Hun eerste werk was onder de kinderen uit achterstandswijken op
verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door dit werk en
vonden de Heer Jezus. Na enige tijd onder daklozen, drug en alcohol verslaafden te hebben gewerkt
op de stations, riep de Heer hen om een gemeente te gaan leiden. In een periode van 18 jaar
mochten ze een gemeente stichten. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen steeds
zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar
gediend te hebben mochten ze het werk loslaten. Reeds tijdens hun bediening als voorgangers
ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië. Namens de
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stichting Hulp aan Oost Europa reizen ze nu al meer dan 25 jaar naar dat land om de armen daar te
helpen en onder hen te evangeliseren. Velen van deze mensen leven in bittere armoede en op zeer
afgelegen plaatsen. Ondanks dat Roemenië nu officieel tot de EU behoord, blijft het een straatarm
land, waar hulp nog erg noodzakelijk is. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede.

De toekomst.
Hun verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God hen daartoe de deur blijft
openen. Momenteel reizen ze het hele jaar door naar verschillende evangelie en pinkstergemeenten
in Nederland en België, om wekelijks spreekbeurten te vervullen en Bijbelstudies te geven. Ons leven
heeft pas nut, als we iets kunnen betekenen voor een ander. Men kan een ander geen grotere dienst
bewijzen, dan hem of haar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Daardoor zal men pas echt
gelukkig worden.
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Hoe werken wij?

Inleiding
In december 1989 kwam er een eind aan het bewind van de Roemeense dictator Ceaucescu. De
grenzen van het land gingen open. Achter die grenzen bleek een totaal verarmd land te liggen.
Sindsdien gaan wij jaarlijks naar Roemenië met voedsel, kleding, Bijbels, kinderevangelisatie materiaal
en andere nuttige zaken. Daarnaast proberen we de verschillende evangelische gemeenten die daar
zijn, te bemoedigen met Gods Woord. De goederen die we brengen worden voornamelijk gedistribueerd
via voorgangers van evangelische gemeenten. Ook hebben we contact met een aantal medewerkers in
dat land en zij werken met ons samen om de goederen echt bij de allerarmsten te krijgen. Soms gaan
we met een speciale auto van bevriende Roemenen, de bergen in om daar de vele armen te helpen.
Met een gewone auto is het onmogelijk om daar te reizen de wegen zijn absoluut onbegaanbaar. Daar
leven duizenden Roemenen in bittere armoede, verstoken van elke vorm van hulp. Heel veel kinderen
en tieners hebben ook een geestelijke achterstand, vanwege het gebrekkige onderwijs. Vandaar dat we
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ieder jaar ook school materialen het land binnen brengen, omdat de kosten daarvan het probleem zijn.
Wij zijn op zoek naar mensen die ons aan schoolspullen kunnen helpen. Als u ons kunt helpen, wij
horen graag van u.

Jaarlijkse zendingsreizen.
Al ruim 26 jaar maken we elk jaar een zendingsreis naar Roemenië. Het begon heel klein, gewoon door
het brengen van kleding en vooral Bijbels, waar in die tijd grote behoefte aan was. Maar terwijl we bezig
waren kwamen we tot de ontdekking dat er veel meer moest gebeuren, vooral de kinderen hadden onze
steun nodig. Kinderen die o.a. geen kans kregen om naar school te gaan, omdat er gewoon geen geld
voor was. Of kinderen die slecht gekleed gaan, geen behoorlijke schoenen, geen winterjas tegen de
kou. Voor deze kinderen is geen toekomst en als kinderen geen toekomst hebben, dan is de hoop op
verandering in een land totaal verloren. Het vraagt heel veel voorbereiding, gelukkig hebben we in
Nederland en in Roemenië, een team van mensen die ons daarbij helpen.In de onderstaande video kunt
u zien hoe zo'n reis meestal verloopt.

Humanitaire Hulp.
Regelmatig delen we in Roemenië voedselpakketten uit aan mensen die leven in bittere armoede, in de
vele afgelegen gebieden. Daarvoor schromen we niet met de jeep de bergen in te gaan. Velen van deze
mensen zijn niet instaat om de kosten van een gevarieerde maaltijd voor een gezin te betalen. De
gevolgen zijn vitamine gebrek en ondervoeding, met name bij kinderen.

Kledingtransporten.
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In samenwerking met andere stichtingen in ons land, regelen we kleding transporten naar Roemenië.
We geven de voorrang aan kinderkleding en vooral kinderschoenen. De laatste jaren was het steeds
meer mogelijk om ook nieuwe kleding en schoenen voor kinderen naar Roemenië te brengen.

Evangelisatie.
Naast humanitaire hulp evangeliseren we ook in Roemenië en geven we Bijbelstudies. Daarvoor gaan
we naar moeilijk bereikbare plaatsen, om juist daar de boodschap van Gods liefde te brengen, waar men
nog weinig hier van hoorde (zie foto rechts). Tevens brengen we Bijbels en evangelisatie lectuur het
land binnen en ondersteunen we zendelingen.

Noodfonds.
We hebben een speciaal noodfonds in Roemenië, waaruit we regelmatig problemen kunnen oplossen
van financiële aard. Het gaat dan om arme mensen die bijvoorbeeld medische hulp nodig hebben, of
buiten hun schuld in financiële nood kwamen. Bijvoorbeeld, men heeft geen werk en kan niet de kosten
van verwarming of huisvesting betalen.

Contact (contact.html)

(anbiinfo.html)
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Veel gestelde vragen

Wat is de doelstelling van Stichting Hulp aan Oost Europa?
Antwoord: In het algemeen gesproken streven we er naar, om de levensomstandigheden van de
armen in Oost europa te verbeteren. Daarbij zien we het als onze eerste taak om de christenen in
Roemenië te bemoedigen met de Bijbel en hen ook te helpen waar mogelijk. Tevens evangeliseren
we onder de arme bevolking in Roemenië, die veelal in afgelegen plaatsen wonen en in zeer
moeilijke omstandigheden moeten leven.

Ons belangrijkste doelstellingen zijn:
• Humanitaire hulp aan de arme bevolking van Roemenië met als prioriteit kansarme kinderen (zie
foto's) en hulpbehoevende ouderen
• Evangelisatie in Roemenië, op afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen
• Laagdrempelige Bijbelstudies om de arme en vaak nog ongeletterde bevolking te bereiken met de
boodschap van de Bijbel
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Hoe komt Stichting Hulp aan Oost Europa aan het
benodigde geld voor de verschillende projecten?
Het werk van de Stichting is volledig afhankelijk van ondersteuning door donateurs. Alle projecten
worden ondersteund door giften. Deze giften zijn afkomstig van kerken, evangelie gemeenten en
individuele gevers. De Stichting is goedgekeurd en geregistreerd als ANBI organisatie.

Kan ik meer informatie krijgen over jullie ANBI aanstelling
bij de belastingdienst?
Antwoord: Wij hebben een speciale pagina gemaakt met alle informatie die wij wettelijk verplicht zijn
om openbaar te maken. Neemt u gerust een een kijkje: KLIK HIER (anbiinfo.html). Mocht u nog meer
vragen hebben, dan kunt u zich altijd tot ons wenden via ons contact formulier (contact.html).

Er zijn verschillende hulp organisaties. Werken jullie ook
samen met andere organisaties?
Antwoord: Wij werken samen met de volgende stichtingen:

• Roemeense stichting "Fundatia Est Europa". (www.fundatia-est-europa.com (http://www.fundatia-esteuropa.com/))
• Stichting

Streetlight

Ministries

te

Utrecht.

(www.streetlightministries.nl

(http://www.streetlightministries.nl))
• Stichting tot Verbreiding van het Volle Evangelie te Rotterdam. (www.volle-evangelie-boodschap.nl
(http://www.volle-evangelie-boodschap.nl/))

Het is wel een feit dat wij een eigen werkwijze hanteren en een eigen betrokken achterban hebben.
Maar, wij streven er wel naar om ons werk, daar waar mogelijk, goed op elkaar af te stemmen. Vanuit
onze christelijke identiteit proberen wij daar waar mogelijk de nood te verlichten. Echter de nood is
nog steeds ongekend groot, waardoor de hulp en acties van zowel Hulp aan Oost Europa als de
andere organisaties onmisbaar is.

Helpen jullie alleen christenen of iedereen.
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Antwoord: In principe is de humanitaire hulp die wij bieden in de eerste plaats voor christenen
bedoeld. De Bijbel zegt het zo "laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des
geloofs." (1 Tim. 5:8) Dat betekent echter niet dat we in het individuele geval geen hulp zullen bieden
als dat noodzakelijk is. Het hangt van de situatie af waarmee we geconfronteerd worden.

Zenden jullie ook mensen uit?
Antwoord: Wij werken uitsluitend met Oost-Europese medewerkers en vrijwilligers, om de
zelfstandigheid in het land te stimuleren en om taal- en cultuurbarrières te voorkomen. U kunt voor
meer informatie over het uitzenden van medewerkers terecht bij de Oost Europa Zending,
www.oosteuropazending.com (http://www.oosteuropazending.com)

Wat is belangrijker,
verkondiging?

humanitaire

hulp

of

evangelie

Antwoord: De arme bevolking in Oost Europa heeft in de eerste plaats onze liefde en bewogenheid
nodig. Dat kan op verschillende manieren tot uiting komen en dat gebeurt zeker door hen te
bemoedigen met Gods woord en gebed. Het is echter niet juist als we hen verder niet zouden helpen.
Naast bemoediging en gebed hebben ze voedsel en kleding nodig. Het één sluit het ander niet uit.

Wat is het verschil tussen Stichting Hulp aan Oost Europa
en andere hulporganisaties die werken in Oost-Europa?
Antwoord: Wij richten ons op de zwaksten binnen de samenleving, te weten: kinderen, ouderen en de
armste gezinnen. De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten.
Giften die binnen komen worden altijd in het geheel besteed aan het doel waar het voor gegeven is.
Alle overige kosten zoals voor transport van goederen en mensen, worden door de medewerking zelf
betaald. Dit kenmerk maakt de stichitng Hulp aan Oost Europa uniek.

http://www.hulp-oosteuropa.nl/vragen.html
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ANBI gegevens

Volledige
Europa.

naam:

Stichting

Hulp

aan

Oost

Fiscaal nummer: 8093.89.678
K.v.K. nummer: 30156485
Bankrekening nummer: NL58 ABNA 0536953589

Contact gegevens:
H.A.Herbold
Ossewagendrift 10
3436AG Nieuwegein

Bestuurssamenstelling:
dhr. H.A.Herbold - voorzitter - (Evangelist - St. Verbreiding Volle Evangelie (http://www.volle-evangelieboodschap.nl))
dhr. M. Herbold - secretaris
mevr. G.C.G. Herbold-Backx - penningmeester
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dhr. R. Phaf - bestuurslid - (Evangelist - St. Streetlight Ministries (http://www.streetlightministries.nl/))
dhr. C.H.J. Benschop - bestuurslid
mevr. T. Benschop-Herbold - bestuurslid

Het beloningsbeleid:
De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten. Giften die binnenkomen
worden geheel besteed aan het doel waar het voor gegeven is. De meeste overige kosten zoals voor
transport van goederen, worden door de medewerkers zelf gedoneerd aan de stichting. Dit kenmerk
maakt de stichting Hulp aan Oost Europa uniek.

Doelstelling:
Wij richten ons op de zwaksten binnen de samenleving in Roemenië, te weten: kinderen, ouderen en de
armste gezinnen. De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp aan de armen, zieken, kinderen en
bejaarden in Oost-Europa, in de breedste zin, maar bij voorkeur in Roemenië en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin.

Het beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het inzamelen van kleding en voedsel, evenals allerlei andere noodzakelijke artikelen, die gebruikt
kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van de armen, zieken, kinderen en bejaarden in OostEuropa.
Het zoeken van sponsors voor in de eerste plaats het bekostigen van medische hulp en tevens voor
allerlei zaken die nodig zijn om de situatie van de armen te verbeteren in de Oost Europese landen.
Daartoe doet ze in de eerste plaats een beroep op verschillende evangelische kerken in ons land, die
vrijwillig te kennen hebben gegeven achter dit werk te staan.
Het steunen van zendingprojecten in Oost Europa, vooral onder kans arme kinderen die zonder hulp
onvoldoende voeding kleding en scholing zouden ontvangen. Een voorbeeld is het Sociaal Centrum
Casa Lumina in Oradea waar we dagelijks een maaltijd wordt verzorgd voor deze kinderen. De stichting
financiert dit, maar kan dit alleen doen met hulp van sponsors.
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Verslag uitgeoefende activiteiten (2017):
Maandelijks werden de kosten betaald van één warme maaltijd per dag, voor kansarme kinderen in het
Sociaal Centrum Casa Lumina (http://www.casalumina.com) te Oradea (Roemenië).
De stichting financieerde het herstel van woningen van arme families in Roemenië, dit was hard nodig
omdat men b.v. leefde op straat of in een koud huis of liever gezegd in een krotwoning.
De kosten van school benodigheden, zodat de kinderen van het centrum naar school kunnen, zijn door
de stichting betaald.
Een aantal malen zijn medische kosten betaald. In principe is iedereen verzekerd voor medische kosten,
maar in de praktijk vragen artsen en ziekenhuizen extra kosten te betalen. De armen kunnen dat niet en
komen daardoor in grote problemen. Ook stichting springt dan in en helpt indien mogelijk.
Om een huisuitzetting te voorkomen heeft de stichting een aantal malen de huur en energie kosten
betaald van arme mensen die buiten hun schuld in de problemen kwamen in Roemenië. Er wordt dan
via het Sociaal centrum een verzoek bij ons ingediend.
We hebben voor 100 gezinnen uit de krotten wijken in Oradea, een voedsel pakket kunnen laten maken.
Alle 54 kinderen van het Sociaal Centrum Casa Lumina (http://www.casalumina.com)werden
aangekleed, met nieuwe schoenen, nieuwe winterjasjes en kleding.
Er zijn evangelisatie samenkomsten gehouden in verschillende plaatsen rond Oradea (Roemenië).
Enkele Roemeense zendelingen krijgen maandelijks een ondersteuning voor het evangelisatie werk wat
ze doen op afgelegen plaatsen. (Naam en adres gegevens zijn op aanvraag beschikbaar)
Iedereen die meer wil weten kan ook het jaarlijks zendingsverslag downloaden: KLIK HIER
(http://www.hulp-oosteuropa.nl/reis2017.pdf).

Financiële verantwoording:
De stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het
vermogen van de stichting wordt gevormd door: vrijwillige donaties, schenkingen, erfstellingen en
legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Er is een financieel verslag beschikbaar over boekjaar
2017: KLIK HIER (financien/financieel-overzicht-2017.pdf)
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