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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van de activiteiten in 2021 en de plannen voor 2022.
Ook het jaar 2021 is weer een bizar jaar geweest. Nog steeds is de hele wereld in de ban van het
coronavirus. Nog steeds is niets hetzelfde. Wisselende lockdowns volgenden elkaar op.
Gelukkig konden wij als stichting openblijven. Doordat kringloopwinkels wel regelmatig dicht
moesten en ook andere stichtingen gesloten waren, kreeg we veel goederen binnen. Gelukkig
konden de transporten naar Roemenië wel doorgaan.
In 2020 hebben wij onze logistiek aangepast. Niet meer op één dag alles doen met alle vrijwilligers.
Maar verdeeld over de week in kleine groepjes zodat de 11/2 meter afstand gegarandeerd kon zijn.
Dit beviel de vrijwilligers zo goed, dat dit nu de werkwijze van de stichting is geworden. Natuurlijk
gaat het ten koste van de saamhorigheid, omdat we ook geen gezamenlijke dingen kunnen doen
zoals de jaarlijkse barbecue.
Grote dank gaat daarom uit naar onze vrijwilligers die zich steeds weer hebben aangepast aan de
hernieuwde regels van het sorteren in onze opslagruimte. Gelukkig hebben slechts enkele
vrijwilligers een lichte vorm van corona gehad en is iedereen verder gezond gebleven.
Ook dank aan de donateurs en sponsoren die ons financieel hebben ondersteund, waardoor wij de
transporten konden financieren en extra hulpvragen vanuit Roemenië hebben kunnen honoreren.

Jaarverslag 2022
Stichting Oost-Europa Boskoop

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 materiële- en immateriële zin. Daarbij
wordt geen onderscheid gemaakt in etniciteit, religie of geslacht. De stichting verricht haar activiteiten
vanuit haar geloof in God en op basis van de opdracht die Christus heeft gegeven: ”Om te zien naar
de hulpbehoevende naaste”.
Dit jaar kon slechts één bezoek aan Roemenië gebracht worden in verband met de coronacrisis. Dat
we elkaar niet vaker fysiek konden ontmoeten hebben zowel onze partners en vrienden als wij als een
groot gemis gevoeld. Het contact dat wij via skype, email en telefoon hebben is zoveel
onpersoonlijker.

1.1 Activiteiten
Dagelijkse activiteiten in Boskoop
Alle onderstaande activiteiten hebben steeds plaats gevonden met in achtneming van de op dat
moment geldende maatregelen van de overheid.
• Inzameling van tweedehands goederen o.a. kleding, kleine meubels, huisraad, serviesgoed,
keukenbenodigdheden en speelgoed, blijft de hoofdwerkzaamheid. Wij hebben alleen goederen
ingezameld die in Roemenië echt nodig zijn.
• Kleding en overige (kleine) goederen zijn op elke laatste zaterdag van de maand (uitgezonderd
juli en december) ingezameld op een vast punt in Boskoop.
• Goederen zijn ook afgeleverd op maandagochtend, in de voormalige gymzaal aan de Von
Sieboldstraat in Boskoop. Een team vrijwilligers sorteert de goederen en maakt ze verzendklaar.
• Goederen die niet naar de opslagruimte van de SOEB gebracht kunnen worden, zijn in overleg
met de eigenaren 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. Het meeste gaat naar ons project Thuisverpleging en de 4 verpleeghuizen van
Caritas. Dit jaar hebben we ook veel stomamateriaal, katheters en urinezakken ontvangen. Te
veel voor Caritas. Dit konden wij doorgeven aan Stichting Hoop voor Albanië.
• Via Stichting Baby Hope ontvangen wij kraampakketten die via Caritas naar kraamvrouwen
gaan.
• De groep van 30 ‘breidames’ heeft het afgelopen jaar weer veel gebreid.
• In overleg met de partners in Roemenië zijn in het verslagjaar 4 transporten verzonden naar de
locatie van de partnerorganisatie Caritas Catolica Oradea. Ondanks de beperkende
maatregelen zijn alle transporten naar wens verlopen. In deze transporten bevond zich 90 m3
kleding, 190 m3 meubilair en huishoudelijke artikelen. Daarnaast 28 m3 medische materialen.
• Voor Christian Endeavour ging 2 m3 mee met incontinentiemateriaal.
• Ook verzorgen wij deeltransporten voor Stichting Aria. Een kleine stichting met een project in de
buurt van Oradea. De vrachtwagen kan makkelijk doorrijden. De stichting is klein en heeft
minder financiële middelen om zelf een transport te organiseren. Dit jaar is 40m3 door hen aan
ons meegegeven.
• Viermaal is een deeltransport met 6m3 kleding per transport overgedragen aan de Protestantse
kerk en de RK kerk in Oşorhei.

Activiteiten in Roemenië
In Oşorhei ondersteunen wij op projectbasis de Rooms Katholieke en de Protestantse kerk.
In het verslagjaar hebben we één bezoek aan de besturen van de kerken kunnen brengen. Ook in
2021 was er grote behoefte aan financiële ondersteuning van voedselpakketten.
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De financiering van de diaconale fondsen gaat op projectbasis. Aan het begin van het jaar
kunnen de kerken bij de SOEB een diaconaal project indienen. Het bestuur heeft voor 2021
aan de Protestantse kerk een bedrag van € 2170,- toegekend om een gedeelte van de
aangevraagde projecten te kunnen uitvoeren. De rest van de bedragen binnen dit project
moeten de kerkleden zelf opbrengen door acties te voeren.
De Rooms Katholieke kerk heeft in 2021 geen aanvraag ingediend. Een groot gedeelte van
hun diaconale taken kunnen zij financieren met de opbrengst uit de kleding die zij van onze
stichting ontvangen.
In 2021 hebben zowel de Protestantse kerk als de Rooms Katholieke kerk 2e hands kleding
ontvangen voor verkoop in het dorp (in totaal ongeveer 25 m3). De opbrengst komt ten goede
aan de diaconie. Het is mooi te zien dat met name de vrouwengroepen van deze kerken de
verkopen organiseren, maar ook de gelegenheid krijgen van de kerkenraad om ideeën aan te
dragen voor diaconale doelen. Beide kerken hebben ook dit jaar gekozen voor
voedselpakketten aan oudere gemeenteleden en het koken van maaltijden om thuis te
bezorgen.
Van de stichting “Troostdekentjes” hebben wij gehaakte dekens gekregen die uitgedeeld zijn
met Kerst aan arme gezinnen en aan de dagopvang van Caritas in Tasnad.

In Oradea een grote stad in het noordwesten van het land, ondersteunen wij Caritas Catolica - een
Ngo met meer dan 100 medewerkers. Deze biedt een zeer breed pakket van sociale diensten en
hulpverlening aan armen, zieken, mensen met een beperking, bejaarden, dak- en thuislozen en
kinderen. Helaas nemen de hulpvragen bij Caritas, maar ook bij andere hulporganisaties, enorm toe.
Er is grote werkloosheid.
Zie ook www.caritascatolica-oradea.ro
SOEB heeft Caritas afgelopen jaar gesteund door het sturen van:
• 280 m3 kleding, kleine meubels, huisraad, linnengoed en kinderspeelgoed voor de bevoorrading
van hun kringloopwinkel en voor noodsituaties en 4 m3 schoenen.
• 28 m3 aan medische goederen zoals incontinentie-, stoma-, kathetermateriaal, drinkvoeding 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 Project ‘Thuisverpleging’ is € 450,- betaald voor hulpmiddelen die de verpleegkundigen
nodig hebben voor de zorg die zij leveren aan arme mensen die niet kunnen voorzien in
bijvoorbeeld verbandmateriaal voor wondverzorging of incontinentiemateriaal.
• Voor alle 4 verpleeghuizen is € 903,- overgemaakt zodat multivitaminen gekocht kon worden
voor de bewoners in de wintermaanden.
De contacten die wij in 2019 gelegd hebben met CE Oradea (Christian Endeavour) hebben
geresulteerd in het financieel ondersteunen van een groep van 100 alleenstaande kwetsbare ouderen:
de Elisabeth Club. Zij komen 2-wekelijks in verschillende groepen bij elkaar, lezen uit de bijbel en
hebben samen een eenvoudige lunch. De kosten van de lunch voor een jaar zijn
€ 4000,-. Ook in het afgelopen jaar konden vaak geen samenkomsten georganiseerd worden
vanwege de strenge coronaregels. In de maanden dat het niet kon, werden er voedselpakketten bij de
mensen bezorgd.

1.2 Verwerven financiële middelen
Door de coronacrisis hebben we in 2021 geen bridgedrive kunnen organiseren.
• De jeugdgroep SIGN van de Protestantse Kerk in Boskoop organiseert elk jaar in januari een
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actie voor een goed doel. In 2021 hebben zij onze stichting uitgekozen en wilden graag een
specifiek doel. Het geschatte bedrag zou € 900,- zijn. In overleg met Caritas hebben we
gekozen voor 6 x maal soep en brood uitdelen op straat in een arme wijk, hetgeen door jonge
vrijwilligers van Caritas wordt georganiseerd. De actie die SIGN gehouden heeft is een groot
succes geworden: € 4500,- is er opgehaald. Naast de soepuitdeling konden 100 gezinnen van
hout en voedselpakketten worden voorzien.
In verschillende kerken in Boskoop zijn collectes gehouden ter financiering van onze actie
“Voedselpakketten”. Opbrengst € 743,In november konden we weer oliebollen verkopen tijdens de intocht van sinterklaas. Opbrengst
€ 656,In oktober heeft een Boskoops bedrijf weer een transport voor ons geregeld en gefinancierd.
De Stichting Ons Jeugdhuis heeft dit jaar ook een transport bekostigd.
Bij elke kledinginzameling informeren wij over de kosten van een transport: € 2300,-. Dit maakt
mensen bewust en dat leverde € 969,- op de donatiepot.
Wij blijven zoeken naar potentiële donoren en het aanschrijven van sponsoren en fondsen.

1.3 Verzorgen van naamsbekendheid
In 2021 is dit gebeurd door:
• Updates op de website: www.s-o-e-b.nl. .
• Activiteiten te delen op Facebook
• Meegedaan met Giving Tuesday
• Driemaal een Nieuwsbrief uitgebracht via LaPosta.
• Regelmatig te schrijven over de activiteiten in kerkelijke bladen, huis-aan-huisbladen en
verenigingsbladen, de website en sociale media.
• Flyers met onze “Wintervoedselactie” uitgedeeld aan mensen die kleding kwamen brengen.
• In verband met de coronamaatregelen zijn er geen voorlichtingsavonden geweest.
• Het onderhouden van contacten met andere hulporganisaties die in dezelfde regio werken.
• Onlinebijeenkomsten bij te wonen van het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE).

2.Toekomst
In het komende jaar 2022 is er op het moment van schrijven van dit Jaarverslag nog veel onzeker. We
gaan de huidige beschreven activiteiten voortzetten omdat we tijdens ons bezoek in september aan
Roemenië gezien en gehoord hebben dat de armoede toeslaat. Er is grote werkloosheid, de inflatie
stijgt, de brandstofprijzen gaan fors omhoog, de prijzen van voedsel en fruit stijgen.
Hoewel Roemenië tot de EU behoort en in Nederland ook sprake is van armoede, is daar toch een
duidelijk verschil in. In Nederland kan in principe iedereen een basisinkomen ontvangen en is er een
redelijk vangnet van sociale voorzieningen. Bovendien is Nederland een land dat vrijwilligerswerk
hoog in het vaandel heeft en waar er heel veel particuliere initiatieven zijn om mensen die
ondersteuning nodig hebben, te helpen.
Vrijwilligerswerk komt in Roemenië nu pas actiever op gang. Caritas heeft in 2018 meegedaan aan het
project Volon om scholieren bij het werk van Caritas te betrekken. Dit heeft geresulteerd in een vaste
groep die op vrijwillige basis bijvoorbeeld soep kookt. Op straat wordt die uitgedeeld op punten in de
stad waar veel arme mensen zijn. Ook helpen zij mee om voedselpakketten uit te delen. De SOEB is
gestart om dit financieel te ondersteunen.
Degenen die zich bekommeren om de minderbedeelde naasten zijn vooral de Rooms Katholieke,
Grieks Katholieke en Protestantse kerken. Dit is 9% 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 ook in 2022 speerpunt zijn van de SOEB. We blijven ons richten op onze
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partnerorganisaties Caritas Catolica Oradea en CE Oradea.
Activiteiten in het dorp Oşorhei hadden wij afgebouwd tot het meest noodzakelijke: 4x per jaar 6m3
kleding voor verkoop en een bescheiden financiële ondersteuning van diaconale projecten. Nu zijn
ook daar de zorgen weer toegenomen en zullen wij helpen daar waar nodig.
Zorgen zijn er ook. De leeftijd van onze gemiddelde vrijwilliger is 73 jaar. Hoewel velen nog erg actief
zijn, kampen enkelen van hen met hun gezondheid. Gelukkig hebben we afgelopen jaar enkele
jongere vrijwilligers kunnen begroeten. Door het vele werk is uitbreiding van het bestuur nodig. Ook is
het ongewis hoelang wij op de huidige inzamellocatie kunnen blijven. De gemeente Alphen aan den
Rijn heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven.
In Boskoop proberen we de jeugd meer te betrekken bij ons werk. Er zijn contacten gelegd met
jeugdgroepen van de Protestantse Kerk Boskoop. Doel zou kunnen zijn een uitwisseling tot stand te
brengen met jeugd in Roemenië in de vorm van vrijwilligerswerk.

2.1 Activiteiten
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•

•
•
•
•

Ondanks de zorgen wil het bestuur zich bezighouden met het werven van fondsen om onze
missie handen en voeten te blijven geven, maar ook om vragen van financiële ondersteuning
in Roemenië te honoreren nu er meer sprake is van armoede en werkeloosheid.
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.
Het onderhouden van de website, sociale media en foldermateriaal is van groot belang om
financiën te verwerven.
Het is belangrijk om onze sponsoren en belangstellenden meerdere keren per jaar op de
hoogte te brengen van onze activiteiten door middel van een Nieuwsbrief. Dit proberen wij
zoveel mogelijk digitaal te doen.
Wij blijven oog houden voor nieuwe hulpvragen die op ons pad komen.
Zoeken van nieuwe 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
Facebook:@StichtingOostEuropaBoskoop
Erkend als ANBI RISN 8043.02.753
Kamer van Koophandel nummer 41173923

3.1 Bestuur
Het bestuur bestaat statutair uit 7 personen, die aftreden volgens rooster en herbenoemd kunnen
worden.
Per 31 december 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:
C.J. Beukenkamp-van Straten
Penningmeester:
H. Raaphorst
Secretaris:
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 2021 vijfmaal vergaderd en tweemaal informeel over de actie van SIGN en over
de huisvesting. De meeste vergaderingen hebben we in onze opslagruimte gehouden zodat we ons
konden houden aan de anderhalve meter afstand. Van elke vergadering zijn notulen geschreven en
besluiten vermeld. Activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstelling te verwezenlijken zijn
vastgesteld in bestuursvergaderingen.

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 plaatsvindt (geheel of in delen). Vervolgens wordt in de
vergadering verantwoording afgelegd middels een overzicht van uitgaven onder overleg van
rekeningen. Het financieel Jaarverslag is gecontroleerd door Mevrouw A. Kompeer, financieel
adviseur.

Bestuursreizen naar Roemenië
In 2021 hebben 2 bestuursleden en 2 vrijwilligers in september een bezoek van 2 weken aan de
projecten in Roemenië kunnen brengen. Normaal is dat minimaal 3x per jaar. De meeste overleggen
gingen ook dit jaar via Skype, telefoon, WhatsApp en email.
Tijdens dit bezoek stond o.a. de volgende punten op de agenda:
• Bezoek aan de Protestantse kerk en de RK kerk in Oşorhei om de voortgang te bespreken. Het
zijn tevens vriendschappelijke bezoeken. Ook hier neemt de vergrijzing toe en steeds meer
ouderen hebben financiële hulp nodig. Opbrengsten van kledingverkoop worden besteed aan
voedselpakketten. Indien nodig worden recepten voor medicatie betaald. De leden van de kerk
ondernemen zelf ook allerlei acties om geld in te zamelen.
• Bezoeken aan de 4 verzorg- en verpleeghuizen van Caritas, onze partnerorganisatie. De
bewoners hebben geen geld voor kleding of hygiëneartikelen. Daarom maken wij bij ieder
bezoek een “wensenlijst” om ontbrekende artikelen in Boskoop in te zamelen. Deze goederen
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worden bij elk bezoek persoonlijk aan de manager overhandigd. Dit jaar was er weer een vraag
naar multivitaminen voor de kwetsbare bewoners. Hierin heeft de SOEB voorzien.
Voorbereidingen getroffen om in december honderden truien, sjaals, mutsen en poncho’s van de
afgelopen 2 jaar uit te gaan delen bij enkele nieuw te kiezen projecten. Alles gemaakt door
breigroepen in Boskoop en omgeving. Uiteindelijk hebben we deze uitdeling niet zelf kunnen
doen, maar hebben 2 medewerkers van Caritas dit rond sinterklaas gedaan bij naschoolse
opvang in 5 arme dorpen. Daarnaast is er ook uitgedeeld bij gezinnen die door Caritas worden
ondersteund.
Tijdens het bezoek is ook het project “Thuisverpleging” besproken en bezocht. SOEB sponsort
op dit moment geen verpleegkundige. Personeel zoeken is lastig, velen gaan naar Hongarije.
Bezoek aan de vijf 2e handswinkels waar onze goederen naar toe gaan voor de verkoop. Dit jaar
hebben wij er veel tijd aan besteed om zeker te weten dat al onze goederen op de juiste plek
komen. Ook werd ons advies gevraagd over de inrichting van de winkels. Doordat wij met grote
regelmaat bezoeken brengen kunnen we ook bespreken welke goederen echt nodig zijn. Het
blijkt dat kleding wat minder wordt verkocht omdat er heel veel 2e-hands kledingwinkels zijn
gekomen. De aandacht verlegt zich naar linnengoed, servies, keukenattributen, huisraad en
meubels.
De voorzitter van het bestuur, die deskundig is op het gebied van de thuisverpleging, heeft de
thuiszorgposten bezocht. Ook gaat zij met de wijkverpleegkundige op pad om patiënten te
bezoeken, om zo te zien waar de noden zijn. Doordat Caritas veel hooggekwalificeerde
wondmaterialen krijgt vanuit Boskoop, zijn de verpleegkundigen inmiddels expert in
wondverzorging. Artsen sturen steeds vaker patiënten door naar de thuisverpleging van Caritas.
Wondmaterialen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, dus is er een groot tekort aan
verbandmateriaal, onsteriele handschoenen, maar ook incontinentiemateriaal.
Bij elk bezoek wordt in Oșorhei het centraal depot van Caritas voor verpleegkundige materialen
bezocht. Ook het uitleenpunt in Oradea wordt bezocht. Alle daar aanwezige goederen komen
nog steeds uit het buitenland. De verzekeringsmaatschappijen zijn niet in staat een voldoende
dekking te bieden, zodat de uitkeringen voor de thuiszorgpatiënten, de bewoners in de
bejaardentehuizen en de ziekenhuisgerelateerde zorg, beperkt zijn. Dit is het grootste probleem
voor de financiering door Caritas. Uit de jaarcijfers blijkt, dat de bijdrage van de overheid en de
verzekeringen daalt, mogelijk naar 6 % van de kosten. Bij de toenemende hulpvraag heeft
Caritas dus een groot probleem om de exploitatie goed gefinancierd te krijgen, zeker nu ook nog
de brandstofkosten enorm stijgen. Sponsoring 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 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.
In dit 2e corona jaar is besloten om de sorteerochtend op maandag te verdelen over de hele week in
kleine groepjes, zodat iedereen op afstand van elkaar kan werken.
Ook werd er kleding gewassen en hersteld en werden kapotte artikelen gerepareerd en lief en leed
gedeeld. Iedereen is ons trouw gebleven.
Het afgelopen jaar hebben bestuursleden, naast de vergaderingen en sponsorwerving, zich
beziggehouden met het ophalen van goederen, het ophalen van medische goederen bij
thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen en helpen bij het laden van de vrachtauto.
De jaarlijkse barbecue zat er weer niet in. Wel de gebruikelijke kerstattentie.
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Aldus goedgekeurd, dd. 3 maart 2022
Voorzitter

Secretaris
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