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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Draagt Elkanders Noden te Waardenburg.
Beknopt zijn de diverse activiteiten van de stichting in het afgelopen jaar in dit
jaarverslag weergegeven. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven van plannen en
voornemens in 2014.
Ook dit jaar zijn er weer diverse projecten gerealiseerd. Doordat er binnen de groep
jongelui vanuit de werkgroep Rhenen van de werkvakanties velen waren met een
elektrotechnische achtergrond, kon vrijwel de gehele elektrische installatie in de
nieuwe aanbouw aan het bejaardenhuis Casa Diakonala in Tirgu Mures worden
gerealiseerd. Ook zijn dit jaar tijdens de winterperiode ruim 200 gezinnen in deze
omgeving en in Oradea van eerste levensbehoeften voorzien. Echt zeer noodzakelijk
en dankbaar werk.
De oproep ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest
aan de huisgenoten des geloofs, Gal. 6:10 had onder de zegen van de Heere ook in
het afgelopen zijn voortgang. Laten we deze geloofsgenoten en allen die in moeite,
verdrukking of vervolging verkeren niet vergeten in onze gebeden.
Onze wens en bede is dat de Heere ook in 2014 aan de activiteiten van de stichting
Zijn zegen wil geven en dat de werkzaamheden van de stichting Draagt Elkanders
Noden een goede voortgang mogen hebben.

Bestuur
Het bestuur was als volgt samengesteld.
de heer A.J. van den Brink
voorzitter
de heer H.J. Roza
penningmeester
de heer J.T. Gardenier
secretaris
De heer J.J. Schipaanboord treedt op als adviseur van de stichting.

Door het bestuur werd een drietal oriëntatiereizen naar Roemenië gemaakt:
7 t/m 12 maart door de heren Roza, Schipaanboord en Gardenier in combinatie met
oriëntatie voor de JBGG (de heer P. Honkoop) naar Oradea en Tirgu Mures.
13 t/m 16 april door de heren Roza en Schipaanboord t.g.v. de opening van de kerk
te Oşorhei.
23 t/m 26 november door mevrouw Kloppenburg en de heren Roza en Gardenier
naar Oradea en Tirgu Mures.

Activiteiten 2013
Werkgroep Ede
Door de werkgroep Ede werden de onderstaande activiteiten georganiseerd:
Bolus actie (i.s.m. met werkgroep Rhenen)
Kledinginzameling Biddag
Volleybaltoernooi
Kledinginzameling Dankdag
Voedselinzamelingsactie met flyers

28 februari 2013
13 maart 2013
21 september 2013
6 november 2013
1 december 2013

Werkgroep Rhenen

Werkvakantie Casa Diakonala Tirgu Mures
Tijdens de werkvakantie van 20 juli t/m 30 juli knapten de deelnemers de binnenzijde
van de 1e verdieping van Casa Diakonala op. Daarnaast was een deel van de groep
bezig om opvanghuis Pici Ház aan de buitenzijde te schilderen/sausen. Een ander
deel van de groep bracht de elektrische installatie in het nieuw aangebouwde gedeelte
van het bejaardenhuis aan, terwijl ook de plafonds en verlichting in de centrale hal
vervangen zijn.
Kinderhuis Emmaus
Tijdens het oriëntatie bezoek van maart werd een flinke hoeveelheid levensmiddelen
afgeleverd in Marosbogat. Dit betrof met name verse producten zoals eieren, boter en
fruit.
Voedselinzameling
Dit jaar werden er niet op de traditionele wijze voedselpakketten samengesteld bij een
supermarkt. Per mail, post, bij kerken in de omgeving en via de diverse kerkbodes
werden er flyers verspreid waarin mensen werden opgeroepen een donatie te doen
voor één of meerdere pakketten. De pakketten werden vervolgens door lokale
contactpersonen in Roemenië aangeschaft en gedistribueerd. Op deze wijze konden
er ruim 200 pakketten bij arme gezinnen worden afgeleverd.
Informatieavond
Een informatieavond voor de jongelui van de werkvakantie werden gehouden op 2
februari en 26 april 2013.
Een informatieavond en Hongaarse maaltijd werd gehouden op 21 september 2013.
Tijdens deze middag/avond werd gezamenlijk een Hongaarse goulash maaltijd
gebruikt. Aansluitend werd een informatieavond gehouden waarbij een toelichting
werd gegeven aan gemeenteleden, ouders en belangstellenden over het verloop en
de resultaten van de werkvakantie.
Overige uitgevoerde acties
Bolussen bakken (i.s.m. werkgroep Ede)
Zangavond met kinderkoor GG Rhenen

1 maart 2013
2 maart 2013

Zangavond met kinderkoor HG Achterberg
Zangavond Omnia Cum Deo Kampen GG Rhenen
Voedselinzamelingsactie

5 juli 2013
25 oktober 2013
20 november 2013

Werkgroep Waardenburg
Vanuit de winkel aan de Slimweistraat te Waardenburg vindt gedurende het hele jaar
verkoop plaats van speelgoed, kaarten en boeken. Ook is dit adres het inzamelpunt
van kleding uit de wijde omgeving. Deze kleding wordt met regelmaat (ca. 2
maandelijks) getransporteerd naar Roemenië door bijvoorbeeld Gain (Global Aid
Network), waar regelmatig inzake transporten mee wordt samengewerkt.
Door de werkgroep
georganiseerd:

Waardenburg

werden

Verkoopstand bij Betuwse Lentetocht, Geldermalsen
2e Hands kledingbeurs in dorpshuis Waardenburg
Stand op verkoopmarkt Haaften
Verkoopstand op Duikenburgsedagen Echteld
Verkoopstand op Buitenbeurs, Barneveld
2e Hands kledingbeurs in dorpshuis Waardenburg
Verkoopstand op Familiedagen in Gorinchem
Presentatie tbv vrouwenvereniging GG Werkendam

de

onderstaande

activiteiten

27 april 2013
9 maart 2013
15 juni 2013
23-25 juli 2013
1-4 augustus 2013
8 september 2013
22-24 oktober 2013
10 oktober 2013

Algemeen
Werkvakantie Daniel zomerkampenJBGG; Julia Home, Oradea
Naar aanleiding van een vraag van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente
zijn er besprekingen gevoerd over een mogelijke samenwerking m.b.t. thema
vakanties. Dit heeft erin geresulteerd dat Daniël Zomerkampen een werkvakantiereis
organiseerde naar Oradea. Een groep jongelui nam een tweetal projecten bij poorfamilies ter hand en voorzagen deze gezinnen van een leefbare thuissituatie.
Transporten
Op 8 juli vertrok er een transport met hulpgoederen en materialen voor de
werkvakantie naar Roemenië. Vervolgens kon op 12 oktober een tweede zending
hulpgoederen getransporteerd worden.
Overige projecten
Zie voor verdere uitwerking van de ondersteuningsprojecten de projectgids 20132016.
Contact JBGG versus Stichting Draagt Elkanders Noden
Door de contacten en samenwerking tussen de JBGG en SDEN is er tijdens de
voorbereidingen en werkvakanties, naast daadwerkelijke hulpverlening, meer
aandacht ontstaan voor de deelnemers en hun functioneren. Zij hebben een meer

centrale rol gekregen. Tijdens de werkvakanties van SDEN wordt het sociale aspect
verwezenlijkt door het o.a. samen bezoeken van arme gezinnen en de ontmoeting met
jongeren vanuit de plaatselijke kerken. Ook neemt bezinning en Bijbelstudie een
prominente plaats in.
De samenwerking met de JBGG heeft hierin zeer positief bijgedragen. SDEN hoopt in
de toekomst de goede contacten en samenwerking te kunnen voortzetten.

Visie 2014
In 2014 zal de groep jongelui uit Rhenen tijdens de werkvakantie werkzaamheden
gaan verrichten in Tirgu Mures. Het is de bedoeling dat er gewerkt gaat worden aan
de realisatie van een fatsoenlijke tuin voor de kinderen van Lydiahome, een kinderhuis
wat tegen Casa Diakonala is aangebouwd. Door de bouwactiviteiten van de nieuwe
aanbouw, is er momenteel weinig speelmogelijkheid voor de kinderen.
Met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Houten is overleg geweest
over een project van de stichting dat door jongeren van deze gemeente in de zomer
van 2014 uitgevoerd zou kunnen worden. Deze jongerengroep gaat de
voorbereidingen doen in de tuin, terwijl de Rhenense groep dit afmaakt.
Daarnaast zullen er ook diverse projecten in Casa Diakonala worden uitgevoerd, t.w.
het wijzigen van de verlichting naar LED, het opknappen van de Bocskairoom en het
sauswerk van 2 verdiepingen van de nieuwe aanbouw.
Naast de projecten in Tirgu Mures zullen we ook dit jaar ook in Oradea een aantal
projecten uitvoeren. De praktische invulling hiervan zal door een Koers-zomerkamp
van de JBGG worden uitgevoerd.
Verder staan er verspreid over het jaar diverse activiteiten op het programma: (medio
juni zal de nieuwe website worden gelanceerd) een Hongaarse gemeentemaaltijd in
september, in oktober staat in samenwerking met de JBGG een zangavond gepland
met als thema ‘Hervorming’ en in november gaat de gebruikelijke
voedselpakkettenactie van start.
De werkzaamheden van de werkgroep Waardenburg zullen worden voortgezet. In Ede
zal de werkgroep verder worden vormgegeven en het bestuur worden gecompleteerd.
Ook worden hier activiteiten ondernomen om de werkzaamheden van de werkgroep
verder uit te breiden.
Dit jaar zal er een statutenwijziging worden doorgevoerd en de bijbehorende
reglementen zullen worden aangepast.
Voor alle activiteiten geldt uiteraard: sub conditione Jacobi.

Financieel jaarverslag

Zie hiervoor toegevoegde documenten

