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VOORWOORD
Wat is het jaar 2020 een veelbewogen jaar geweest. De 
COVID-19-pandemie heeft niet alleen in ons land, maar ook 
wereldwijd, ingrijpende gevolgen gehad. Allerlei zaken die 
we tot voor kort vanzelfsprekend vonden, waren dat opeens 
niet meer. Fysieke contacten waren nauwelijks meer mogelijk, 
kerkdiensten moesten grotendeels digitaal worden gehouden, 
scholen zijn enige tijd gesloten geweest of hebben nog 
steeds nauwelijks fysiek onderwijs. Ook de economische en 
psychische gevolgen zijn groot.

Ondanks alle onzekerheden van deze tijd weten we één ding 
zeker: God regeert! Hem loopt niets uit de hand. Als we ons 
vertrouwen op Hem stellen, dan zijn we veilig. 

Veel acties die we dit jaar wilden organiseren, konden als 
gevolg van de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 
Dat zal wellicht ook gelden voor een (groot?) deel van het 
jaar 2021. We zullen als stichting blijven nadenken over de 
mogelijkheden die er op dit moment nog wel zijn. 
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We hopen en bidden dat het belangrijke werk van onze 
stichting zo spoedig mogelijk weer volledig kan worden 
verricht. De kwetsbare kinderen en de gezinnen uit Midden- 
en Oost Europa, hebben deze hulp namelijk hard nodig. 

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 2021 
aan de activiteiten en inspanningen van de Stichting Zijn 
zegen wil verbinden. 

“Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen  
aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs” 
(Galaten 6:10). 
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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 alleen van 25-28 januari een 
oriëntatiereis naar Oekraïne gemaakt. Andere werkgebieden 
zijn i.v.m. reisbeperkingen niet bezocht.

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.
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 
08-06-2020 en 20-11-2020.
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ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP EDE

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

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. 
Zoals gezegd was 2020 een moeilijk jaar. Ook voor 
dit project. Door de lockdown waren er veel activiteiten 
gedurende langere tijd niet mogelijk. De medewerkers van 
CE-house (waar dit project een onderdeel van uitmaakt) 
hebben wel zo goed mogelijk contact proberen te houden 
met de gezinnen die dat nodig hadden. Ook de kinderen 
van het project kregen zo mogelijk online hulp en werden 
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wekelijks gebeld. Verschillende ouders van deze kinderen 
zijn in deze coronatijd hun baan kwijtgeraakt, waardoor 
het (toch al lage) inkomen wegviel. De medewerkers van 
CE-house hebben aan de armste gezinnen voedselpakketten 
uitgedeeld. Ook werd er beschermingsmateriaal verstrekt.  
De beperkingen maken het in contact blijven met deze 
kinderen en hun gezin erg moeilijk. Tot 15 juni, het einde 
van het schooljaar, werd geprobeerd om zo goed mogelijk 
contact te houden met de kinderen, digitaal of telefonisch. 
Helaas hebben gezinnen vaak geen internettoegang 
en zelfs geen telefoon. Op 26 juni is een familiemiddag 
georganiseerd, waarbij een voedselpakket, kleding en snoep 
voor de kinderen werd uitgedeeld. Het was de bedoeling om 
in augustus met de kinderen in kleine groepen te studeren, 
zodat de hiaten in het afstandsonderwijs wat konden worden 
opgevuld, maar dat is helaas niet gelukt. 
In het nieuwe schoolseizoen leken de activiteiten weer te 
kunnen worden opgestart. In oktober werden echter opnieuw 
strengere maatregelen ingevoerd, waardoor het (opnieuw) 
niet meer mogelijk was om de kinderen in de CE-house 
op te vangen. Wel werden de kinderen bezocht door de 
medewerkers en werden er voedselpakketten en kleding 
uitgedeeld. 

Bolusactie
Vanwege corona kon de bolusactie helaas niet doorgaan. 

Sporttoernooien
Het was ook dit jaar weer de bedoeling om verschillende 
sporttoernooien te organiseren en zodoende jongeren te 
betrekken bij het Daily Care-project en om inkomsten te 
genereren. Helaas kon ook dit niet plaatsvinden door de 
beperkende maatregelen. 

Concert
Er is dit jaar contact gezocht met musici om een concert 
te organiseren. Een fysiek concert bleek tot op heden niet 
mogelijk. Een livestreamconcert voor een goed doel bleek, 
om begrijpelijke redenen, niet mogelijk te zijn. Wel is door 
een musicus toegezegd een gratis concert te geven op een 
moment dat dit weer fysiek mogelijk  is. 

Bakactie
In 2018 en 2019 hebben we in samenwerking met het 
Van Lodenstein College een bakactie georganiseerd. De 
leerlingen bakten heerlijke koeken die door ons werden 
verkocht. Vanwege het pensioen van de docent met wie wij 
samenwerkten, kon deze actie niet meer worden herhaald. 
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Gelukkig hebben we met elkaar een mooi alternatief 
gevonden. In overleg met een bakker hebben we een mooi 
product op de markt gezet: sneeuwbroodjes! Dankzij zijn 
medewerking en die van de bakkerij is dit een geslaagde 
actie geworden. We zijn zeker van plan om dit, of een variant 
daarop, te herhalen in het komende jaar. 

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. 

Eindejaarsgift
Doordat we dit jaar veel minder activiteiten hebben gedaan, 
bleven ook de inkomsten achter. Om die reden hebben we 
onze trouwe sponsors benaderd voor het overmaken van een 
eindejaarsgift. Gelukkig werd daar ruimhartig gehoor aan 
gegeven. 

 

JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

2
0

7



BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- de heer J.T. Gardenier Penningmeester
- de heer C.G. Van de Lagemaat Projectleider
- de heer H.J. Roza Voorzitter
- de heer M. De Jong Secretariaat
- mevrouw E. Van Vulpen Algemeen bestuurslid 

ACTIVITEITEN

Oriëntatie en voorbereidingsreizen t.b.v. 
de werkvakantie 
Om de verschillende projecten en de gebieden waar we in 
2020 de werkvakantie wilden organiseren te verkennen en 
voor te bereiden, zijn er een tweetal reizen afgelegd. De 
eerste oriëntatiereis naar Timisoara vond plaats in januari en 
hierbij waren aanwezig Henrik Roza en Maarten de Jong 
De tweede oriëntatiereis, naar Oradea Oekraïne vond 
plaats van februari en hierbij waren aanwezig Gerco van de 
Lagemaat en Maarten de Jong. 
Door de geldende corona maatregelen is er uiteindelijk geen 
werkvakantie georganiseerd.

ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP RHENEN
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Bolusactie
Vanwege corona kon de bolusactie helaas niet doorgaan. 

Hongaarse bezorg maaltijd
Door de geldende corona maatregelen was het niet mogelijk 
de voor ons gebruikelijke Hongaarse maaltijd te organiseren. 
Hiervoor in de plaats hebben we een Hongaarse 
bezorgmaaltijd georganiseerd op 16 en 17 november 2020. 
De maaltijden werken thuis gekookt door vrijwilligers en 
daarna bij de bestellers bezorgd. 

Winterhulp 
Net als voorgaande jaren hebben we de winterhulp 
vormgegeven 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. 
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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 in 2019 als volgt samengesteld:
- mevrouw M.B.L. Kardol–van Oijen Voorzitter
- mevrouw J. Blom–van Putten Secretaris
- mevrouw J.S.C. van Trigt–van Ooijen Penningmeester

In het komende jaar zullen er een aantal wijzigingen worden 
doorgevoerd aangaande het bestuur. Zo zal mevr. J.S.C. van 
Trigt van Ooijen haar functie als penningmeester doorgeven 
aan mevr. P. van ’t Slot. In 2020 zijn de werkzaamheden al 
grotendeels overgenomen door mevr. P. van ’t Slot. Verder 
zijn we nog op zoek naar een opvolger/opvolgster voor de 
functie als secretaris. 
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In het jaar 2020 is het bestuur wegens de coronacrises niet 
in de gelegenheid geweest om af te reizen naar Roemenië, 
zodat ze haar projecten in Roemenië niet fysiek heeft kunnen 
bezoeken. 
Kennisname van de projecten heeft nu plaatsgevonden 
aan de hand van foto’s en video’s. Hierdoor kon worden 
waargenomen wat nog nodig is en dit was tevens een 
stimulans om zich in te blijven zetten voor Hongaarse/
Roemeense medechristenen en arme mensen in Roemenië, 
juist in deze moeilijke tijd. 

ACTIVITEITEN

Kledinginzameling, transporten 
De kledinginzameling heeft gedurende het gehele jaar 2020 
plaatsgevonden. De opslag vindt nog steeds plaats op de 
adressen van de voorzitter 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 2020 werd er 
24.870 kilo aan kleding, incontinentiemateriaal en dergelijke 
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.  

Deelname aan beurzen
Dit jaar was de werkgroep niet aanwezig op diverse beurzen 
of bij andere activiteiten. 

Voedselinzameling
In 2020 is geen actie voor voedselinzameling gehouden. 

Overig
Afgelopen jaar hebben we een oliebollenactie gehouden. 
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Tevens zijn er kaarten verkocht en lege flessen opgehaald. 
Verder zijn er veel tweedehands artikelen verkocht via 
Marktplaats.

Overige projecten
Zie voor verdere uitwerking van de ondersteuningsprojecten 
onze website www.samarita.nl
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VISIE 2021
WERKGROEP EDE
Het maken van plannen in de toekomst is altijd onzeker. 
Maar zeker in deze tijd beseffen we dat. We hopen dat de 
maatregelen in de komende maanden versoepeld zullen 
worden, zodat we weer verschillende activiteiten kunnen 
organiseren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we ons 
best doen om binnen de maatregelen inkomsten te blijven 
genereren. Juist ook in deze tijden is dat meer dan ooit nodig. 

WERKGROEP RHENEN
In 2021 zal de werkgroep opnieuw proberen een 
werkvakantie te organiseren. Naar welke locatie en of er 
i.v.m. de pandemie mogelijkheden zijn, is momenteel nog niet 
duidelijk. 

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

WERKGROEP WAARDENBURG
Het is het voornemen in 2021 tenminste dezelfde activiteiten 
te organiseren als die in 2020 hebben plaatsgevonden, mits 
de omstandigheden dit toelaten.
 
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
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. 
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14

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 2021 verder uitrollen.

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 2020
BALANS PER 31 DECEMBER

Activa
 31-12-2019 31-12-2020  31-12-2019 31-12-2020
 
 Liquide middelen 56.929  37.441  Eigen vermogen 34.684 39.127 
 Voorraad verkoopmaterialen 19.000  24.000  Bestemmingsreserve  39.174 22.507
Voorraad boeken+overig  243  243  Overlopende passiva  2.373 1.200
Overlopende activa  60  1.150  - -

 76.232  62.834  76.232  62.834

Passiva
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JAARREKENING
2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
 2019 2020 
 
 Acties en projecten   66.528    33.978
 Algemene giften   11.633    10.490 
 Bestemde giften   45.070    27.911 
 Inkomsten werkvakanties   11.191  150
 Giften in natura   15.000    12.435
 Voorraadmutatie  - 5.000

Totaal inkomsten   149.422   89.964 

Lasten
 2019 2018
 
 Kosten acties en inkopen   35.143   24.672
 Kosten projecten   81.168   73.423 
 Algemene kosten   4.332   4.094  

Totaal lasten   120.643  102.189  
Mutatie bestemde giften  23.397 -16.667

Resultaat   5.382  4.442 
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