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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van de activiteiten in 2018 en de plannen voor 2019.
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder actief jaar, maar ook een jaar met verdrietige
gebeurtenissen. Op 22 juli overleed de echtgenoot van onze trouwe vrijwilligster Ineke Verhamme.
Samen hebben zij Roemenië verschillende keren bezocht. Op 11 november overleed Jannie
Scholten na een kort en heftig ziekbed. Zij is vanaf de oprichting vrijwilligster. Vele kledingstukken
zijn door haar handen gegaan. Ook zij heeft met haar man vele bezoeken in Roemenië gebracht.
Haar hart lag bij de mensen daar die onze zorg nodig hebben.
Onze secretaris Herman de Jong heeft te kennen gegeven per 01-09-2018 geen nieuwe termijn
meer aan te willen gaan. Zestien jaar is hij secretaris geweest en deed de PR. Het bestuur is hem
zeer erkentelijk voor al zijn werk.
Onze hoofdtaak, het inzamelen van kleding en huisraad liep het afgelopen jaar heel goed. We
hebben zelfs 6 vrachtwagens van 100 m3, in plaats van de gebruikelijke 4, kunnen vullen en naar
Roemenië gestuurd.
Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers die ook het afgelopen jaar weer hun steentje hebben
bijgedragen bij het ophalen, het sorteren, verzendklaar maken tot en met het laden van de
vrachtwagens naar Roemenië.
Ook aan onze vaste donateurs, waarvan velen ons al 25 jaar financieel steunen, is een dankwoord
op zijn plaats. Voor meer inhoudelijke informatie van onze activiteiten verwijs ik u ook graag naar
de website van de stichting:
www.s-o-e-b.nl.
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1.Verslag van het Bestuur
De doelstelling van de stichting is het vinden en vergroten van eigen kracht en capaciteiten van de
inwoners van Roemenië (empowerment) door hulpverlening in materieel- en immateriële zin. Daarbij
wordt geen onderscheid gemaakt in etniciteit, religie of geslacht.
Leden van het bestuur hebben 3 bezoeken aan Roemenië gebracht om met name steeds weer deze
doelstelling onder de aandacht te brengen. Door het directe contact met de partnerorganisaties in
Oșorhei en Oradea wordt door de onderlinge band steeds weer geprobeerd de zelfwerkzaamheid te
verhogen en gekeken of de goederen en financiële middelen op de juiste bestemming zijn
aangekomen.
Ondanks dat Roemenië een EU-land is, blijft de zorg voor de kwetsbare mensen ver achter.
Roemenië is nog steeds een van de armste landen van Europa. Er is veel onrust in het land, geen
politiek stabiele situatie en nog veel corruptie waar de Roemenen tegen demonstreren. De
gezondheidszorg is nog steeds slecht georganiseerd. Veel artsen en verpleegkundigen en
verzorgenden vertrekken naar het buitenland, zo ook andere werkenden in de leeftijd tussen 30-50
jaar. Hierdoor wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter. De midden groep ontbreekt. Rijken
bekommeren zich weinig om de armen.
Toch probeert de regering met verplichte salarisverhogingen te voldoen aan de eisen van de EU. In
2017 is de regering gestart met een jaarlijkse verhoging van de salarissen met 20%. Voor Ngo’s zoals
Caritas is dat echter een ramp. Zij worden nauwelijks ondersteund door de overheid en zijn voor 45%
afhankelijk van derden.

1.1 Activiteiten
Dagelijkse activiteiten in Boskoop
• Inzameling van tweedehands goederen o.a. kleding, kleine meubels, huisraad en speelgoed,
blijft de hoofdwerkzaamheid.
• Kleding en overige (kleine) goederen worden op elke laatste zaterdag van de maand
(uitgezonderd juli en december) ingezameld op een vast punt in Boskoop.
• Goederen worden ook afgeleverd op maandagochtend, in de voormalige gymzaal aan de Von
Sieboldstraat in Boskoop, waar een team vrijwilligers dit sorteert en verzendklaar maakt.
• Goederen die niet naar de opslagruimte van de SOEB gebracht kunnen worden, kunnen in
overleg met de eigenaren worden opgehaald.
• Een verpleegkundige van de stichting zamelt medische en verpleegkundige materialen in. Zij
haalt dit op bij thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio van Boskoop. Zij sorteert en
verpakt dit.
• De groep van 25 ‘breidames’ hebben afgelopen jaar ongeveer 200 kindertruien gebreid en even
zoveel mutsen, sjaals en poncho’s. Tevens worden door enkele dames babydekens gemaakt en
pakketjes met kleding voor baby’s. Er is veel wol ingeleverd. Deze werd over de breidames
verdeeld.
• In overleg met de partners in Roemenië zijn in het verslagjaar 6 transporten verzonden naar de
locatie van de partnerorganisatie Caritas Catolica Oradea. In deze transporten bevond zich
496 m3 kleding, meubilair en huishoudelijke artikelen. Daarnaast 44 m3 medische materialen.
Ongeveer 60 m3 die voor anderen bestemd waren, zijn van daaruit verder vervoerd.
• Zesmaal is een deeltransport met kleding verzonden naar de Református kerk en de RK kerk in
Oșorhei.

Activiteiten in Roemenië
In Oșorhei verloopt de samenwerking met de SOEB via de in 2000 opgerichte “Fundatio Pro
Progressio Osorhei” (FPPO), de Stichting ter Bevordering van de Belangen van Osorhei.
Alle jaren is steeds het doel geweest om de zelfwerkzaamheid te verhogen en te zorgen, dat de
financiële en materiële ondersteuning op de afgesproken bestemming komt. In het verslagjaar werd
Jaarverslag 2018
Stichting Oost-Europa Boskoop

pagina 1

alleen de Roomse katholieke en de Protestantse kerk gesteund.
Onderwerpen die tijdens de bezoeken in het verslagjaar aan de orde zijn geweest zijn o.a.:
• De financiering van de diaconale fondsen op project basis. Eind 2017 hebben de kerken voor
de eerste maal een project bij de SOEB ingediend voor het ondersteunen van hun diaconale
programma. Het bestuur heeft voor 2018 beide kerken een bedrag toegekend om een
gedeelte van deze projecten te kunnen uitvoeren. De rest van de bedragen moeten de
kerkleden zelf opbrengen door acties te voeren.
• Door omstandigheden zijn dit jaar de scholen niet bezocht. Zij hebben wel de mogelijkheid
gehad om een project in te dienen voor bijv. remedial teaching. Dit is niet gebeurd.
• In 2018 hebben zowel de Protestantse kerk als de Rooms Katholieke kerk 2e hands kleding
gekregen voor verkoop in het dorp (in totaal ongeveer 20 m3). De opbrengst komt ten goede
aan de diaconie. Het is mooi te zien dat met name de vrouwengroepen van deze kerken deze
verkopen organiseren, maar ook de gelegenheid krijgen van de kerkenraad om ideeën aan te
dragen voor diaconale doelen. Beide kerken hebben dit jaar gekozen voor voedselpakketten
aan oudere gemeenteleden.
In Oradea een grote stad, ondersteunen wij Caritas Catolica. Een Ngo met meer dan 100
medewerkers. Deze biedt een zeer breed pakket aan hulpverlening aan armen, zieken, mensen met
een beperking, bejaarden, dak- en thuislozen. De jaarcijfers van 2018 zijn op het moment van
schrijven nog niet bekend, maar in 2017 ontving Caritas 2842 m3 aan goederen uit het buitenland dat
is 44% van hun inkomen. De financiële hulp uit het buitenland in diverse projecten beslaat 5 %.
Helaas neemt dit per jaar af doordat donoren stoppen met hun activiteiten. De overheidsfinanciering
en verzekeringsbijdragen betreffen slechts 6% van de inkomsten. Het verlies op het non-profit deel
van de stichting was ongeveer € 63300,- . De winst in het economische deel was rond € 7400,-.
Helaas nemen de hulpvragen bij Caritas en andere hulporganisaties alleen maar toe.
Zie ook www.caritascatolica-oradea.ro
De SOEB heeft Caritas afgelopen jaar gesteund door het sturen van:
• 496 m3 kleding, kleine meubels, huisraad, linnengoed en kinderspeelgoed voor de bevoorrading
van hun kringloopwinkel en voor noodsituaties.
• 2 m3 drink- en sondevoeding voor ernstige zieken om aan te sterken.
• 42 m3 aan medische goederen zoals incontinentie-, stoma-, kathetermateriaal en
wondmaterialen voor de verpleegkundige zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de
thuisverpleging.
• Directe financiële hulp (€ 4000,-) voor dagelijks een warme maaltijd aan 10 arme gezinnen,
bereid in de keuken van een van de verzorgingshuizen. Jaarlijks wordt een nieuw contract
gemaakt en krijgt het bestuur verantwoording van het voorgaande jaar.
• Voor het gestarte Project ‘Thuisverpleging’ is € 7626,- voor het salaris van een verpleegkundige
betaald en € 450,- voor hulpmiddelen die zij voor de zorg nodig heeft.
• Voor de thuisverpleging is voor een patiënt met een tracheastoma speciale hulpmiddelen
aangeschaft.

1.2 Verwerven financiële middelen
• In samenwerking met de Bridgeclub Boskoop en de Bridgeclub van de KBO is in januari voor de
13e keer een benefit Bridge Drive georganiseerd met een opbrengst van (€ 2322,-).
• Verkoop van oliebollen (€ 528,-) tijdens de intocht van St. Nicolaas in november.
• De Ideële Doelen markt werd voor de 25e keer gehouden. De opbrengst was €59,-. De
organisatoren (van de Vrijzinnige Protestantse Kerk Boskoop) hebben besloten dat dit tevens de
laatste keer is in deze vorm.
• Tijdens diverse acties werd Roemeense honing en eigen gemaakte producten verkocht, met een
opbrengst van €127,-.
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• In september tot november heeft het bestuur een bedrijven actie opgezet. Ruim 120 bedrijven
zijn aangeschreven. Het doel was om de 2 extra transporten die we in 2018 hadden vanwege
het ruime aanbod aan kleding en meubels, te kunnen financieren. Dit heeft geresulteerd in een
aanbod van een Boskoops bedrijf om een transport te organiseren, welke in november heeft
plaats gevonden. Tevens voldoende financiën om ook het 2e transport te kunnen financieren.
• In verschillende kerken in Boskoop zijn collectes gehouden ter financiering van ons “Project
Thuisverpleging”.
• Ook is energie gestoken in gesprekken met potentiële donoren en het aanschrijven van
sponsoren en fondsen.

1.3 Verzorgen van naamsbekendheid
In 2018 is dit gebeurd door:
• Door de vernieuwde website: www.s-o-e-b.nl verder uit te breiden met een link naar Facebook.
Tevens is de website beveiligd volgens de AVG normen.
• Na 25 jaar een jaarlijks Bulletin uit te geven, is het bestuur in mei gestart met een Nieuwsbrief te
verzenden via LaPosta. In november is een 2e Nieuwsbrief uitgebracht.
• Regelmatig te schrijven over de activiteiten in kerkelijke bladen, huis-aan-huisbladen en
verenigingsbladen.
• Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten.
• Het onderhouden van contacten met andere hulporganisaties die in dezelfde regio werken.
• Dit jaar lid te worden van het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE).
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2.Toekomst
Het komende jaar 2019 zullen we de huidig beschreven activiteiten voortzetten omdat we steeds
tijdens onze bezoeken aan Roemenië zien, dat het nodig is. Hoewel Roemenië tot de EU behoort en
in Nederland ook sprake is van armoede, is daar toch een verschil in. In Nederland kan in principe
iedereen een basis inkomen ontvangen en is er een redelijk vangnet van sociale voorzieningen.
Bovendien is Nederland een land waar vrijwilligers werk in een hoog vaandel staat en er heel veel
particuliere initiatieven zijn om mensen die ondersteuning nodig hebben te helpen.
In Roemenië is dat nog nauwelijks het geval. Vrijwilligerswerk komt nu pas op gang. Caritas heeft in
2017/2018 een project gehad om scholieren bij het werk van Caritas te betrekken.
Diegene die zich bekommeren om de minder bedeelde naasten zijn vooral de Rooms Katholieke,
Grieks Katholieke en Protestantse kerken, 20% van de bevolking, hoofdzakelijk ook nog van
Hongaarse afkomst. Zij doen dit voor de hele bevolking. Daarom zal Zorg en Welzijn voor deze groep
mensen in Roemenië speerpunt zijn in het komende jaar van de SOEB. We willen ons dan vooral
richten op onze partner organisatie Caritas Catolica Oradea. Activiteiten in het dorp Oșorhei zullen we
afbouwen tot het meest noodzakelijke.
Zorgen zijn er ook. De leeftijd van de gemiddelde vrijwilliger is 75 jaar. Hoewel velen nog erg actief
zijn, kampen verschillende ook met hun gezondheid. Het werven van nieuwe leden is lastig. Men wil
zich liever niet lang binden. Ook het bestuur heeft uitbreiding nodig. Per 1 januari hebben wij wel een
nieuwe secretaris gevonden in de persoon van Gert Jan Jonkers. Het is nu een te kleine, hoewel
enthousiaste, groep die de kar trekt. Verder is het ongewis hoelang wij op de huidige inzamellocatie
kunnen blijven. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

2.1 Activiteiten
•
•

•
•
•
•

Ondanks de zorgen wil het bestuur zich bezig houden met het werven van fondsen om onze
missie handen en voeten te geven.
Het bestuur wil minimaal 3 keer per jaar een bezoek brengen aan Roemenië om de contacten
te onderhouden, projecten te bezoeken en zo de mensen daar een steun in de rug te geven.
Met name het project “Thuisverpleging” zal intensieve aandacht vragen. Ook de daaraan
verbonden inzet van de medische goederen en hulpmiddelen die in Nederland worden
ingezameld moeten professioneel en efficiënt worden ingezet.
De vraag vanuit Roemenië naar kleding en klein huisraad is groot. We zouden graag meer
transporten willen leveren. Daarom is het onderhouden van de website, sociale media en
foldermateriaal belangrijk.
Ook gaan we over op het maken van een nieuwsbrief meerdere keren per jaar in plaats van
het jaarlijkse Bulletin.
Ook blijven wij oog houden voor nieuwe hulpvragen die op ons pad komen.
Zoeken van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden blijft een punt van aandacht.
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3. Organisatie
Officiële gegevens
Website: www.s-o-e-b.nl
Email: info@s-o-e-b.nl
Erkend als ANBI
Kamer van Koophandel nummer 41173923

3.1 Bestuur
Het bestuur bestaat statutair uit 7 personen, die aftreden volgens rooster en herbenoemd kunnen
worden. In september 2018 heeft Herman de Jong, secretaris, na 16 jaar geen nieuwe termijn van 4
jaar aanvaard. Gelukkig hebben wij per 1 januari 2019 een nieuwe secretaris gevonden.
Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:
C.J. Beukenkamp-van Straten
Penningmeester:
H. Raaphorst
Secretaris:
H.J. de Jong tot 1 september, per 1 januari 2019 G.J. Jonkers
Fondsenwerver:
J.A. van der Spek-Rootert
3 vacatures

Werkwijze bestuur
Bestuursleden zijn onafhankelijk en ontvangen geen vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed als daar een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt.
Het bestuur heeft in 2018 zes maal vergaderd. Van elke vergadering zijn notulen geschreven en
besluiten vermeld. Activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstelling te verwezenlijken zijn
vastgesteld in bestuursvergaderingen.
Bestuursleden en enkele vrijwilligers hebben 3x een bezoek gebracht aan Roemenië. Voor elk bezoek
wordt een programma gemaakt met activiteiten, onderwerpen van bespreking en evaluatie van
projecten. Deze worden ook vastgesteld in de bestuursvergadering. Van het bezoek wordt een verslag
geschreven, dat na afloop wordt besproken. Eventuele besluiten die voortvloeien uit het bezoek
worden vastgesteld in de vergadering.

Financieel beheer
Bestedingen vinden plaats in het kader van de door het bestuur vastgestelde begroting in de
vergadering in oktober van het voorgaande jaar. Uitgaven die niet (volledig) zijn opgenomen in de
begroting worden verricht op basis van een bestuursbesluit. In dit besluit wordt de begroting van de
kosten opgenomen op basis waarvan uitkering plaats vindt (geheel of in delen). Vervolgens wordt in
de vergadering verantwoording afgelegd middels een overzicht van uitgaven onder overleg van
rekeningen.

Bestuursreizen naar Roemenië
Dit jaar hebben bestuursleden samen met enkele vrijwilligers 3 reizen naar Roemenië gemaakt.
Tijdens deze bezoeken stonden o.a. de volgende punten op de agenda:
• Stopzetten van hulpverlening via de FPPO (Fundatio Pro Progressio Oșorhei) in Oșorhei per
1mei 2018. Hulp wordt nu alleen nog geboden op projectbasis.
• Hulp aan de Református kerk en de RK kerk in Oșorhei door het verstrekken van kleding voor
kringloopverkoop, waarvan de opbrengst besteed wordt aan diaconale doeleinden.
• Voorgenomen gesprek met de schooldirecteur over remedial teaching heeft door
omstandigheden niet plaats gevonden.
• Bezoeken aan de verzorg- en verpleeghuizen van Caritas onze partnerorganisatie. De manager
vertelt ons, dat er exploitatieproblemen zijn. De kosten per bewoner zijn gemiddeld € 380.- . De
bewoners leveren hun pensioen van €130,- in en de overheid draagt € 60,- bij. Dus een tekort
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•

•

•
•

•

dat Caritas moet bij leggen, maar dat geld is er niet. De bewoners hebben geen geld voor
kleding of hygiëne artikelen. Daarom maken wij bij ieder bezoek een “wensenlijst” om
ontbrekende artikelen in Boskoop in te zamelen. De goederen die bij het vorige bezoek
gevraagd zijn, worden overhandigd. Ook konden wij een nieuw hulpmiddel voor de verzorging
van ernstig zieke bewoners introduceren en demonstreren. Ontroerend is de dankbaarheid.
In december is een bezoek gebracht aan project Diaconia in Oradea. In dit project worden
kinderen na school opgevangen waarvan de ouders werken en geen andere opvang kunnen
betalen. In de zomer bezorgen zij 400 kinderen een onbezorgde vakantie week. Een zelfde
project, maar kleinschaliger, is het Julia Home. Ook daar wordt een bezoek gebracht. Bij beide
projecten hebben wij ongeveer 200 truien, sjaals, mutsen en poncho’s uitgedeeld. Alles gebreid
door de Boskoopse breigroep.
Tijdens elk bezoek wordt ook het project “Thuisverpleging” besproken en bezocht. Het project
voorziet in het salaris van een wijkverpleegkundige en een verzorgende. In het verslag jaar is op
1 januari een verpleegkundige gestart met haar werkzaamheden met name ter ondersteuning
van het team in Oradea. Een verzorgende heeft slecht 2 maanden gewerkt. Het blijkt dat zij in
Hongarije veel meer kunnen verdienen.
Bezoek aan de 2e handswinkels waar onze goederen naar toegaan voor de verkoop. Wij hebben
nog niet helemaal duidelijk of alle gezonden goederen ook daad werkelijk in de winkel terecht
komen. Tijdens de bezoeken in 2019 zullen wij daar meer aandacht aan gaan besteden.
Door de voorzitter van het bestuur, die deskundig is op het gebied van de thuisverpleging, wordt
regelmatig activiteiten aangeboden om de deskundigheid van de verpleegkundigen te
bevorderen. In het verslagjaar heeft zij onder andere aan alle verpleegkundigen laten zien welke
medische materialen er gebracht worden van uit Boskoop en uitleg gegeven over het gebruik
van deze materialen. Tijdens haar bezoeken gaat zij met de wijkverpleegkundige op pad om
patiënten te bezoeken, om zo te zien waar de noden zijn. In ieder geval is er een groot te kort
aan incontinentiemateriaal, verbandmateriaal en onsteriele handschoenen.
Bij elk bezoek wordt in Oșorhei het centraal depot van Caritas voor verpleegkundige materialen
bezocht. Ook het uitleen depot in Oradea wordt bezocht. In het overleg met de afdeling Home
Care is vooral het centraal magazijn van medische goederen onderwerp van gesprek geweest.
De overheidsfinanciering voor de zorg in Roemenië is nog zeer beperkt.
De verzekeringsmaatschappijen zijn niet in staat een voldoende dekking te bieden, zodat de
uitkeringen voor de thuiszorgpatiënten, de bewoners in de bejaardentehuizen en de ziekenhuis
gerelateerde zorg, beperkt is. Dit is een groot probleem voor de financiering door Caritas. Uit de
jaarcijfers blijkt, dat de bijdragen van de overheid en de verzekeringen daalt, mogelijk naar 6 %
van de kosten. Bij de toenemende hulpvraag heeft Caritas een groot probleem om de exploitatie
goed gefinancierd te krijgen. Sponsering in Roemenië is nog marginaal. Er moet dan ook vaker
een beroep gedaan worden op buitenlandse sponsoren voor financiële ondersteuning.

3.2 Vrijwilligers
De stichting wordt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gesteund door een groep
enthousiaste vrijwilligers die hiervoor ook geen financiële vergoeding ontvangt. Onkosten kunnen
worden vergoed als daar een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. De vrijwilligers zijn WA verzekerd
via de collectieve verzekering die de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgesloten bij Centraal
Beheer. Dit is een secundaire verzekering.
Elke maandagochtend zijn zij bezig om goederen op te halen, te sorteren, in te pakken en
verzendklaar te maken. Ook wordt er gewassen, kleding hersteld en kapotte artikelen gerepareerd en
lief en leed wordt gedeeld.
Voor de vrijwilligers wordt elk jaar door het bestuur een barbecue georganiseerd die druk bezocht
wordt en de onderlinge band verstevigt.
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Aldus goedgekeurd, dd. mei 2018
Handtekening

Ria Beukenkamp
Voorzitter

Handtekening

Gert Jan Jonkers
Secretaris
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