
Jaarverslag  2019        Stichting Commissie Oost-Europa Nijkerk 
 

Bestuurswisseling 
We hebben dit jaar afscheid genomen van onze penningmeester Henk van Asperen. Een decennia lang heeft Henk de 
functie van penningmeester gehad. Het bestuur is heel dankbaar dat hij dit heeft kunnen en willen uitoefenen. Henk en 
ook zijn vrouw Wil hebben te kennen gegeven niet geheel te stoppen met hun inzet voor de stichting. Het vertrouwde 
verzamelpunt voor de kleding, de garage aan de Buizerdlaan 1, blijft beschikbaar. 
Al enige tijd was Hans van de Ketterij actief voor de stichting. Hij heeft nu de functie van penningmeester overgenomen 
van Henk. 
Ook heeft ons algemeen bestuurslid Dirian Aarnoudse besloten ons te verlaten. Veel werkzaamheden heeft hij voor de 
stichting uitgevoerd, onder ander het organiseren van de kleding inzamelingen en het coördineren van de 
kledingtransporten. Dit kon hij niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden. 
 

 

Project Huedin – thuiszorg 
Huedin is een dorpje in de omgeving van Cluj. Diakonia verleent daar thuiszorg, aan arme ouderen en 
Roma’s. Deze mensen hebben zelf niet of nagenoeg geen financiële middelen om de benodigde thuiszorg 
en benodigde hulpmiddelen te betalen. 
In 2019 hebben we de thuiszorg ondersteund met een bijdrage van € 2225,-. Hiervan zijn onder andere 
elektrische bedden, looprekken en postoelen aangeschaft, zodat deze aan de hulpbehoevende ouderen in 
bruikleen verstrekt kunnen worden.  
 
 

 

Project sportschoenen 
De kinderclub van de Fontein ‘De Fonteinspetters’ hebben in 2019 actie gevoerd, waarmee het 
mooie geldbedrag van 190,- is opgehaald. Dit bedrag is aangevuld door een sponsor, 
Balatonview, met €185,-. Het totaalbedrag van € 375,- is bestemd voor de spelers van het Roma-
voetbalteam. Inmiddels zijn de voetbalschoenen uitgedeeld. 

 
 

Kleding inzameling 
Het inzamelen van kleding en vervoer naar Sfântu Gheorghe blijft een belangrijk actiepunt 
voor onze stichting. Er is steeds dringend behoefte aan goede kleding! We blijven rekenen op 
uw medewerking. In 2019 zijn er twee transporten geweest er is in totaal 110 kuub kleding 
naar Roemenië getransporteerd. De kosten per transport liggen rond de €  2.400,-. 
 
 

Boerenmaandagmarkt 
Op uitnodiging van het Boerenmaandagmarktcomité hebben we dit jaar voor de vijfde keer op rij met 
een aantal kramen gestaan op de Boerenmaandag, locatie bij de Grote Kerk voor ‘t Gasthuus. 
Daarnaast kon de mooiste toren van Nederland ook beklommen worden. Ons doel was meer 
naamsbekendheid dan een opbrengst genereren. Het was een koude dag maar de verkoop van 
allerlei spullen en het beklimmen van ‘de mooiste toren’ leverde een mooie opbrengst op. 
 
Werkgroep Connected 
In Oradea staat het Julia Home. Dit is een opvanghuis van waar uit veel (arme) mensen structureel ondersteund worden 
en waar ze in contact gebracht worden met het Evangelie. Ook moet het grote pand opgeknapt worden. Daarvoor is een 
10-jarenplan gemaakt. De werkgroep organiseert in de regel twee werkvakanties per jaar om het Julia Home  te 
renoveren en voedselpakketten uit te delen. Connected is geheel selfsupporting. 
 

 
Project Beschermd wonen in Sfântu Gheorghe 
Ds. Peter Makkai heeft het initiatief genomen voor de bouw van een unieke 
woongemeenschap voor mensen met een beperking in Sfântu Gheorghe. Hij wil deze 
mensen een plek bieden waar ze, onder begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. Het 
complex kost veel. Stichting COEN heeft het voornemen om een appartement in dit 
complex te financieren. In 2019 hebben we aan dit project € 7.500,- bijgedragen. De bouw 
is in augustus 2019 gestart en vordert gestaag.  
 


