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VOORWOORD
Het jaar 2019 ligt al weer achter ons. In dit jaarverslag
staat het werk van Stichting Samarita en haar werkgroepen
centraal. De vele activiteiten en werkzaamheden van de
Stichting vindt u hierin kort omschreven. Ook de voornemens
van het jaar 2020 worden alvast weergegeven.
We probeerden aan de oproep “Zo dan, terwijl wij tijd
hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de
huisgenoten des geloofs” uit Galaten 6 gehoor te geven.
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Als de mensen die naar de prediking van Johannes komen
luisteren, vragen wat ze moeten doen, krijgen ze een
glasheldere opdracht: “Die twee rokken heeft, dele hem
mede, die geen heeft; en die spijze heeft doe desgelijks”
(Lukas 3:11). Een christen hoort bewogen te zijn met zijn
medemens. Kunnen we wat missen? Laten we dan in liefde tot
onze naasten, onze gekregen goederen delen met degenen
die het zoveel minder goed hebben dan wij. We hopen van
harte dat God ons die christelijke bewogenheid blijft geven
en dat alles wat we doen, mag zijn tot nut van onze naasten
en tot de eer van Zijn Naam.

In het afgelopen jaar konden we verschillende projecten
realiseren. Twee jongerengroepen waren actief binnen het
werkgebied van de Stichting. Voor diverse arme gezinnen
konden de trieste levensomstandigheden beduidend
verbeterd worden.
Aan een kleine 500 gezinnen in de omgeving van Tirgu
Mures (RO), Oradea (RO) en Beregszász (UA) verstrekten
we tijdens de koude winterperiode de meest noodzakelijke
levensmiddelen.
Samarita is inmiddels bijna een decennium actief onder de
Hongaarse bevolking in Roemenië en Oekraïne. Wij zien
terug op een hele waardevolle periode met het werk dat
gedaan is, ook dankzij uw hulp en voornamelijk de kracht
die God ons geeft. Zegeningen zijn er, met name ook in de
persoonlijke contacten die zijn ontstaan
Al degenen die ons werk tot dusver mogelijk maakten, zijn wij
zeer dankbaar. Er wordt ontzettend veel gedaan, zowel door
bedrijven als particuliere personen. Hierdoor kan het werk
van Samarita doorgaan. We ervaren het als een grote zegen

dat we samen met u ons mogen inzetten voor onze mede
christenen. Het is onze hartelijke wens dat u in de toekomst
aan dit mooie en noodzakelijke werk wilt blijven bijdragen.
Uw steun is nodig!
Wij willen u vragen onze geloofsgenoten en allen die in
moeite door het leven gaan, niet te vergeten in uw dagelijkse
gebeden. Onze wens en bede is dat de Heere ook in 2020
aan de activiteiten en inspanningen van de Stichting Zijn
zegen wil verbinden.

BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- de heer M. van Essen* voorzitter
- de heer J.T. Gardenier secretaris
- de heer S. van Loon penningmeester
- de heer H.J. Roza algemeen bestuurslid
- de heer M.T. Zevenbergen algemeen adjunct
Door het bestuur werd één oriëntatiereis naar Oekraïne
gemaakt:
- 25-28 mei; oriëntatiereis naar Oekraïne in combinatie met
Koers, de heren Van Essen en Roza.
Op de achtergrond functioneert de commissie PR. In deze
commissie zijn bestuursleden en externe medewerkers
betrokken. Werkzaamheden zijn o.a. Samarita Samen
organiseren, onderhoud website, nieuwsbrief etc. Ook is
er een commissie ingesteld (met bestuursleden) om een
vriendenreis te organiseren t.b.v. een jubileumreis naar
Tirgu Mures d.d. 15-19 mei 2020.
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* Per 09-05-2019 is de heer M. van Essen toegetreden tot het bestuur in de functie van voorzitter.

Het bestuur heeft aansluiting gezocht bij de CPOE
(Vereniging Prisma). Het CPOE is een platform voor
Nederlandse organisaties die diaconale hulp geven of
ontwikkelingswerk doen in Oost-Europa. Binnen dit platform
delen we onze opgedane ervaring en kennis. Samarita is ook
deelnemer van de werkgroep Oekraïne.
Het bestuur kwam samen voor een vergadering op
09-05-2019 en 21-11-2019.

JAARVERSLAG 2019

5

ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP EDE

In 2019 heeft Samarita Ede weer verschillende acties
georganiseerd. De opbrengsten hiervan zijn vooral bestemd
voor het Daily Care project in Oradea, waar Ede nu al een
aantal jaar bij betrokken is. Naast het geld dat we ophalen,
proberen we met het organiseren van deze acties jong en
oud bewust te maken van de moeilijke omstandigheden
waarin onze verre naasten in Oost-Europa, en in het
bijzonder Roemenië, leven.
Het Daily Care project richt zich op schoolgaande kinderen.
Er wordt niet alleen praktische hulp geboden, maar er is ook
aandacht voor psychische problematiek. Niet alleen van de
jongere zelf; ook het gezin waarin de jongere opgroeit wordt
hierin betrokken. De praktische behoeften van deze kinderen
zijn slechts een onderdeel van het probleem. Veel kinderen
groeien op in gebroken gezinnen. Ook alcoholmisbruik speelt
vaak een grote rol.
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We hopen en bidden dat door deze hulpverlening de
kinderen uit een uitzichtloze situatie raken en kunnen werken
aan een mooie toekomst. Gods Woord, dat bij dit project
iedere keer open gaat, is daarbij letterlijk van levensbelang.
We bidden dat God dit werk in Roemenië en de activiteiten
die wij in Nederland ontplooien, wil zegenen.

BESTUUR
De heer M.C. van Reenen voorzitter
De heer J.W. Schouls secretaris
De heer F.F. van Toor penningmeester
Mevrouw A.M. Rozendaal alg. bestuurslid
Mevrouw J.C. Blonk* alg. bestuurslid

ACTIVITEITEN
Daily Care Program
Sinds 2015 is de werkgroep Ede bij dit (hernoemde) project
betrokken. De afspraak dat door de werkgroep minimaal
500 euro per kwartaal wordt overgemaakt ten behoeve van
dit project, staat nog steeds. Afhankelijk van de inkomsten is
dit kwartaalbedrag soms hoger. Zo nodig vindt onderlinge
afstemming plaats tussen de penningmeester van de
werkgroep en Sándor Szabó, de coördinator van dit project.
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Begin november 2019 heeft de werkgroep een bezoek
gebracht aan dit project in Oradea (Roemenië). Het was erg
fijn om weer een aantal dagen met Sándor door te brengen

en met eigen ogen te kunnen zien hoe waardevol dit project
is. De thuissituaties zijn vaak schrijnend en bijna uitzichtloos.
Wat is het dan mooi om te zien dat deze kinderen iedere dag
na schooltijd liefdevol worden opgevangen in het voormalige
weeshuis. Ze krijgen een goede maaltijd, hulp bij hun
huiswerk, een luisterend oor, aandacht etc. Ondanks dat de
laatste maanden van het jaar voor ons als werkgroep nogal
druk waren, was het goed om dit projectbezoek af te leggen.
Op deze manier zijn we ons weer bewust hoe belangrijk
het is dat dit project kan blijven bestaan. Het motiveert om
daaraan een financiële bijdrage te kunnen leveren.
Kledinginzameling
Tot en met 2018 heeft de werkgroep op bid- en dankdagen
kleding ingezameld, die vervolgens werd gesorteerd en
getransporteerd naar Roemenië. Sinds de stichting niet
meer beschikt over een eigen opslagruimte is dat niet meer
te realiseren. De werkgroep heeft daarom besloten deze
kledinginzameling niet meer te doen. De kleding in de
kerkelijke gemeente van Ede wordt nu voor een ander doel
ingezameld. Een goede kledingopslagruimte blijft wel een
aandachtspunt. Zodra deze aangeboden wordt starten we
meteen weer met inzamelen.

*	Mevrouw Blonk was tot 2019 op de achtergrond betrokken bij de activiteiten van werkgroep Ede. In de loop van het jaar heeft zij echter aangegeven dat het haar niet meer lukt om hiervoor tijd
vrij te maken. Om die reden heeft zij haar taak als algemeen bestuurslid neergelegd.

Zaalvoetbaltoernooi
Op 16 maart 2019 is er door de werkgroep een
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit soort toernooien
zijn relatief makkelijk te organiseren en er is vrijwel altijd
voldoende animo om mee te doen. Het toernooi vond plaats
in De Spil in Harskamp. Net als bij eerdere toernooien
konden er 6 teams meedoen. De netto opbrengst van deze
avond was ruim E 450.
Bolusactie
Ook dit jaar heeft werkgroep Ede meegedaan aan de
bolusactie die door werkgroep Rhenen werd georganiseerd.
Enkele leden van Ede hebben meegeholpen met het bakken
van de bolussen en vervolgens zijn de bolussen door de
leden van de werkgroep in Ede en omgeving bezorgd.
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Volleybaltoernooi outdoor
Zoals ieder jaar is ook dit jaar een (buiten)volleybaltoernooi
georganiseerd. Dit jaar hadden 8 teams zich ingeschreven
om mee te doen met dit toernooi. Ondanks de
eikenprocessierups, die ook aanwezig was, hadden we
een prachtig toernooi. Naast fanatieke volleyballers waren
ook kinderen aanwezig die zich konden vermaken op een
springkussen. Aan het einde van een zeer geslaagde dag
konden we bijna E 1.200 veilig stellen voor het Daily Care
project; een mooi resultaat.
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Bakactie
In 2018 is het idee opgekomen om in samenwerking met het
praktijkonderwijs een bakactie te organiseren. Nadat we
vorig jaar op een leuke manier met elkaar samenwerkten,
hebben we besloten dat in 2019 te herhalen. Met de
docent van het Van Lodenstein College in Ede zijn afspraken
gemaakt over de producten die zouden worden gebakken
en de aantallen die door de leerlingen konden worden
gehaald. De producten konden gedurende een periode
van 3 weken besteld worden. Iedere week werden de
bestellingen van die week door de leerlingen gemaakt en
vervolgens door de leden van de werkgroep bij de mensen
thuis bezorgd. De bakproducten vielen erg in de smaak en
ook de samenwerking met de docent en leerlingen van het
Van Lodenstein College verliep weer uitstekend. In totaal zijn
ruim 300 producten verkocht.

was het belangrijk zoveel mogelijk sponsors te zoeken.
Uiteindelijk is dat goed gelukt. We kijken terug op een fijne
samenwerking, een prachtig concert en een goede opkomst
van muziekliefhebbers. Het was extra bijzonder dat op deze
avond ds. Lörincz István, een Hongaarse predikant, iets kon
vertellen over het Daily Care project, omdat hij enkele dagen
in Nederland verbleef.
Na aftrek van alle kosten die gemaakt waren, bleef een
prachtig bedrag over van ruim E 2.500.

Concert
De meest omvangrijke activiteit van dit jaar was toch
wel de organisatie van een concert met symfonieorkest
Sjosjanim en pianist Laurens de Man. Dit concert vond
plaats op 9 november 2019 in de Thaborkerk in Ede. Als
werkgroep waren we blij om met dit orkest en deze pianist
samen te werken. Doordat de onkosten hoog waren,

Voedselinzameling
Voor het inzamelen van voedsel is ook dit jaar gebruik
gemaakt van flyers, waarin gevraagd werd één of meer
voedselpakketten te doneren. Deze flyers zijn digitaal
verspreid binnen de Gereformeerde Gemeente van Ede.

Volleybaltoernooi indoor
Op 22 november 2019 vond net als in 2018 een indoor
volleybaltoernooi plaats in de zaal van het Ichtus College in
Veenendaal. Uiteindelijk schreven 12 teams zich in om mee te
doen aan dit toernooi. Na een sportieve en gezellige avond
bleek dat we E 730 winst hadden gemaakt.

ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP RHENEN

BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- de heer H.J. Roza voorzitter
- mevr. R.E. van Vulpen* algemeen bestuurslid
- de heer M. de Jong* secretariaat
- de heer C.G. van de Lagemaat projectleider
- de heer J.T. Gardenier penningmeester

ACTIVITEITEN
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Bolusactie
Op 11 april 2019 werd de jaarlijkse bolusactie gehouden.
Er werd een record aantal bolussen gebakken en verkocht.
De opbrengst was om de projecten van de werkvakantie te
kunnen bekostigen.
Oriëntatie en voorbereidingsreizen t.b.v. de werkvakantie
Om de verschillende projecten en de gebieden waar we in
2019 de werkvakantie organiseerden te verkennen en voor
te bereiden, is er één reis afgelegd. Deze oriëntatiereis naar
Timisoara vond plaats van 22-25 februari en hierbij waren
aanwezig Henrik Roza, Maarten de Jong en Marcel van de
Beek (staflid werkvakantie 2019).

*	Per 01-01-2019 is de heer M. de Jong toegetreden tot het bestuur in de
functie van algemeen bestuurslid. Per 01-03-2019 is van functie gewisseld met
mw. R.E. van Vulpen.

Informatieavonden werkvakantie
Ten behoeve van de werkvakantie werden verschillende
informatie- en kennismakingsavonden georganiseerd. Ook
zijn er verschillende overleggen geweest tussen het bestuur
van de werkgroep Rhenen en de (externe) stafleden van de
werkvakantie.
Voorjaarsconcert
Op 23 maart werd het Voorjaarsconcert in het kerkgebouw
van de HHG Kesteren mmv kinderkoor gehouden. Opbrengst
van de collecte was bestemd voor het werk in Oost Europa
Zangavond Apeldoorn
Op 18 mei in de Loolaan kerk te Apeldoorn werd een
zangavond gehouden als afsluiting van een actieperiode van
2 basisscholen. Opbrengst t.b.v. UA kinderbijbel. Via andere
stichtingen zijn deze gedistribueerd.
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Hervormingsconcert
Op 2 november 2019 was er in de Julianakerk te Veenendaal
een hervormingsconcert, waar o.a. een kinderkoor en een
mannenkoor optraden. Het was een mooie avond en de
opbrengst was bestemd voor Winterhulp In Oost-Europa.

Hongaarse maaltijd
Op 7 november 2019 werd er in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente te Rhenen een informatieavond
met een Hongaarse maaltijd gehouden. Tijdens deze
avond werd gezamenlijk een traditionele Hongaarse
maaltijd gebruikt. Aansluitend werd een informatieavond
gehouden waarbij er door o.a. deelnemers van de
afgelopen werkvakantie een toelichting werd gegeven
aan ouders, gemeenteleden en belangstellenden over het
verloop en de resultaten van de afgelopen werkvakantie.
Het was een heerlijke maaltijd en een druk bezochte
avond. De collecteopbrengst was bestemd voor het (zomer)
kinderwerk in Tipari/Bodo bij ds. Feri. Deze avond is er door
Stichting Ruchama ook een presentatie gegeven over het
evangelisatiewerk in gevangenissen in Roemenië.
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Winterhulp
Net als voorgaande jaren hebben we de winterhulp
vorm gegeven door het verspreiden van flyers, waarin
mensen werden opgeroepen een donatie te doen voor
één of meerdere winterhulp- pakketten. Denk hierbij aan
levensmiddelen en dekens. De pakketten werden vervolgens
door lokale contactpersonen in Roemenië en Oekraïne
aangeschaft en gedistribueerd aan arme gezinnen.

ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP WAARDENBURG

Werkgroep Waardenburg functioneert reeds vele jaren.
De werkgroep spant zich in het komende jaar de activiteiten
uit te breiden en de naamsbekendheid verder te vergroten.
Dit jaar hebben wij als actie naast de normale activiteiten
een oliebollenactie eraan toegevoegd. Dit hopen we vanaf
nu elk jaar te doen. Het is de wens van de werkgroep dat
de Heere onze activiteiten en de bijdragen aan de projecten
wil zegenen.

BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- mevr. M.B.L. Kardol - van Oijen voorzitter
- mevr. J. Blom - van Putten secretaris
- mevr. J.S.C. van Trigt – van Ooijen penningmeester
- mevr. P. van ’t Slot algemeen bestuurslid
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In het komende jaar zullen er een aantal wijzigingen worden
doorgevoerd binnen het bestuur. Zo zal mevr. J.S.C. van
Trigt–van Ooijen haar functie als penningmeester doorgeven
aan mevr. P. van ’t Slot. Ook zijn we nog op zoek naar een
opvolger/opvolgster voor de functie van secretaris.

Door het bestuur werden in 2019 drie reizen naar Roemenië
gemaakt waarbij verschillende projecten werden bezocht en
ondersteund. Een delegatie van het bestuur werd vergezeld
door diverse donateurs en sponsoren en vrijwilligers;
iedereen (incl. bestuur) reisde voor eigen kosten. Naast de
twee vaste reizen hebben wij nog een reis gemaakt vanwege
een in Nederland gekochte bus die naar het ouderentehuis in
Tirgu Mures werd gebracht.
Kennisname van de projecten door persoonlijk bezoek is
noodzakelijk. Hierdoor kan worden waargenomen wat nog
nodig is en tevens een stimulans om zich in te blijven zetten
voor Hongaarse/Roemeense medechristenen en arme
mensen in Roemenië.
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ACTIVITEITEN
Kledinginzameling/kledingtransporten/
kledingbeurzen
De kledinginzameling heeft gedurende het gehele jaar 2019
plaatsgevonden. De opslag vindt nog steeds plaats op de
adressen van de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Doordat deze inzameling reeds vele jaren bestaat, is deze
actie niet alleen in Waardenburg, maar in de wijde regio
bekend. De hoeveelheid kleding is omvangrijk: in 2019
werden diverse opleggers met kleding naar Roemenië
vervoerd.
De steeds hoger wordende kosten van transport naar
Roemenië blijven een punt van zorg voor de werkgroep. Wij
zoeken voortdurend naar gunstige alternatieven.
Voor de kledingbeurzen bestond veel belangstelling en er
was een mooie opbrengst.
Deelname aan beurzen
Ook dit jaar was de Werkgroep aanwezig op diverse
beurzen of bij andere activiteiten. Een regelmatige deelname
hieraan vergroot duidelijk de naamsbekendheid.
Hier worden vermeld: Kledingbeurs (2x), Lentetocht
Geldermalsen, de Duikenburgse Dagen, Terdege Zomerfair

Barneveld, de verkoping op de school in Waardenburg en
een tweetal markten in de omgeving.
Voedselinzameling
In 2019 is geen gerichte actie voor voedselinzameling
gehouden. Dankzij particulieren en agrarische bedrijven
konden 6 pallets met aardappelen en 2400 worsten op
transport gezet worden.
Overig
Afgelopen jaar hebben we een cake actie en een
oliebollenactie gehouden. Tevens zijn er kaarten verkocht en
lege flessen opgehaald.
Overige projecten
Zie voor verdere uitwerking van de ondersteuningsprojecten
onze website www.samarita.nl
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VISIE 2020
WERKGROEP EDE
Het is de bedoeling in 2020 een groot deel van de
activiteiten te organiseren die in 2019 ook hebben
plaatsgevonden, zoals het indoor en outdoor
volleybaltoernooi, de voedselinzameling en de bolusactie.
De bakactie zal waarschijnlijk in 2020 voor het laatst in
deze vorm plaatsvinden, omdat de docent met wie we
samenwerken met pensioen gaat.
Verder blijven we in contact met koren en instrumentalisten om
eventueel weer een concert te kunnen uitvoeren ten behoeve
van ons project.

WERKGROEP RHENEN
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In 2020 zal de werkgroep opnieuw proberen een
werkvakantie te organiseren. Naar welke locatie is op dit
moment nog niet duidelijk. Na de oriëntatiereizen begin
komend jaar zal hier een beslissing over genomen worden.

De onderstaande activiteiten staan dit jaar op het
programma:
- april: Jaarlijkse bolusactie
- juli: Transport hulpgoederen
- juli/augustus: Werkvakantie
- november: Hervormingsconcert Veenendaal
- november: Hongaarse avond
- oktober-december: Winterhulpproject

WERKGROEP WAARDENBURG
Het is het voornemen in 2020 tenminste dezelfde activiteiten
te organiseren als die in 2019 hebben plaatsgevonden.
Behalve deze activiteiten wil de werkgroep vrijwilligers
aantrekken om de werkzaamheden uit te breiden.
Geprobeerd wordt scholen in de nabije omgeving te
betrekken bij het uitvoeren van activiteiten (zoals het verkopen
van kaarten en andere producten).

ALGEMEEN
In Oekraïne zullen verschillende projecten uitgevoerd gaan
worden door de deelnemers van het Koers-zomerkamp van
de JBGG. Met name bij een klein kerkverband in Zuidwest

Oekraïne (4 gemeenten) en een aantal zeer arme gezinnen
zullen zij aan de slag gaan. Het verbeteren van de meest
basale woonvoorzieningen staat hierbij op de agenda.
Verspreid over het jaar staan diverse activiteiten op het
programma: een Hongaarse gemeentemaaltijd in de
tweede helft van het jaar en in oktober gaat de gebruikelijke
voedselpakkettenactie weer van start.

SAMARITA SAMEN
In de voorgaande jaren is het beleidsplan voor
Stichting Samarita bepaald. Het beleidsplan wordt nu
geïmplementeerd binnen de werkgroepen. Het afgelopen
jaar heeft iedere werkgroep de opdracht gekregen om
middels de OGSM methode een concreet beleidsdoel verder
uit te werken en concreet invulling te geven. De diverse
werkgroepen zijn hiermee aan de slag gegaan en zullen dit
in 2020 verder uitrollen.
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NIEUWSBRIEVEN
Ook dit jaar zijn er weer verschillende digitale nieuwsbrieven
verstuurd aan bekenden, vrienden, ambassadeurs en
geïnteresseerden. Op deze wijze wordt de achterban
geïnformeerd en draagvlak en betrokkenheid vergroot. Uit de
reacties blijkt dat de nieuwsbrieven goed gelezen worden en
in een behoefte voorzien.
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JAARREKENING 2019
BALANS PER 31 DECEMBER

Activa
31-12-19
Liquide middelen
Voorraad verkoopmaterialen
Voorraad boeken+overig
Overlopende activa

56.929
19.000
243
60
76.232
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Passiva
31-12-18		
27.299
Eigen vermogen
19.000
Bestemmingsreserve
374
Overlopende passiva
211		
46.884		

31-12-19

31-12-18

34.684
39.174
2.373
-

29.303
15.778
1.803
-

76.232

46.884

JAARREKENING
2019
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Acties en projecten
Algemene giften
Bestemde giften
Inkomsten werkvakanties
Giften in natura
Totaal inkomsten

2019

2018

66.528
11.633
45.070
11.191
15.000

51.962
10.321
47.998
15.488

149.422

125.769

2019

2018

35.143
81.168
4.332

31.130
99.398
7.262

120.643
23.397

137.790
-1.297

5.382

-13.318

Lasten

Kosten acties en inkopen
Kosten projecten
Algemene kosten
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Totaal lasten
Mutatie bestemde giften
Resultaat

