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In dit jaarverslag sluiten we jaargang 6 af.
Wat vliegt de tijd! En wat hebben wij al veel mooie dingen mogen
doen.
Jaargang 6 is een ander jaar als anders geweest.
Afgelopen zomer zijn we namelijk niet met een groep afgereisd
naar Oekraïne en Roemenië.
Na zich 5 jaren vol te hebben ingezet voor de stichting wilden
Albert en Marjan graag een keer weer samen vakantie vieren. Dit
snappen wij volkomen natuurlijk.
Nu mogen jullie 1 keer raden waar ze heen zijn geweest op
vakantie: Roemenië en Oekraïne.
Ze hebben projecten bezocht en hebben de projecten geld
kunnen geven voor financiële ondersteuning.
In de winter zijn er een 5-tal jongeren van onze stichting afgereisd
naar Oekraïne en Roemenië om de verschillende projecten te
bezoeken, contacten te versterken en de handen uit de mouwen
te steken.
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Wel is er dit jaar een transport geweest. Wat ontzettend mooi om
te zien hoe mensen mee leven.
Wij zijn dan ook enorm dankbaar voor alle spullen die wij gekregen
hebben. Wel een hele vrachtwagen vol! En dan ook niet een
beetje vol, maar tot de nok aan toe vol.
De chauffeurs Alex en Alexander zijn hierdoor ook wel een beetje
beroemd geworden.
Op een goede dag hadden wij meer dan 3000(!) bezoekers op
onze facebookpagina.
Al met al is het weer een succesvol jaar geweest.
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Namens het bestuur,
Ineke Boxma
Secretaris Stichting Project Oekraïne.

Projecten
Winterproject
Op 27 december zijn een 5-tal projectleden vertrokken naar
Oekraïne en Roemenië.
Ze zijn hierheen gereisd om contacten te versterken. Financiële
ondersteuning te bieden en de handen uit de mouwen te steken.
De volgende projecten hebben ze bezocht:
- Zigeunerkamp Beregszász zijn er mutsen uitgedeeld
- Gaarkeuken in Tivadar heeft een financiële gift gekregen
van €2000,- Bezoeken zigeunerhuisjes
- Gekeken bij het gebouw van de kerk van Pír om te zien hoe
het met de vorderingen is.
Transport
Op 17 mei zijn 2 chauffeurs vertrokken naar Debrecen (HU), Váida
en Pír (RO).
In Debrecen zijn de spullen voor Oekraïne gelost. Een Nederlands
echtpaar, van Stichting Small Miracles, draagt er zorg voor dat de
spullen in Oekraïne aankomen. De spullen zijn onder andere
bestemd voor de gaarkeuken en het kinderdagverblijf.
In Váida hebben we spullen gelost die daar verkocht worden voor
een gering bedrag. 2x per maand is er zo’n markt. Het geld van de
opbrengst wordt besteed aan de armenkeuken.
In Pír worden ook de geloste spullen verkocht op een markt. Het
geld komt ten goede aan de bouw van een gebouw dat bestemd
wordt voor het verenigingsgebeuren van de kerk, het geven van
huiswerkbegeleiding, armenkeuken en de vakantiebijbelweken.
Op de terugreis is de trailer volgeladen met pallets die in
Nederland verkocht zijn.
Zomerproject
In de zomer zijn 2 projectleden vertrokken naar Oekraïne en
Roemenië om de stand van zaken te bekijken.
De volgende projecten hebben ze bezocht:
- In Pír hebben ze gekeken bij het gebouw van de kerk van Pír
om te zien hoe ver ze gevorderd zijn. Ook hebben ze een
gift van €750,- euro gegeven.
- De markt bezocht waar ze de spullen van ons transport
verkopen
- In Tivadar hebben ze het kinderdagverblijf bezocht en
hebben ze 2 ochtenden meegedraaid. We hebben ze een
gift gegeven van €250,- De dokterspost om te kijken hoe ver ze zijn met de
vorderingen.
- De gaarkeuken is bezocht een heeft een gift van €1000,gekregen.
- Voorbereidingen volgend projectjaar.
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Vergaderingen
Bestuursvergaderingen
12 september 2014
29 november 2014
7 maart 2015
Ledenvergaderingen
1 november 2014
31 januari 2014
28 maart 2014
2 mei 2014
30 mei 2014
3 juli 2014

Acties
-

Flessenactie elke laatste zaterdag van elke 2e maand
Oliebollenactie 30 december 2014
Bollenmanden verkoop gehele voorjaar
Aardbeienactie 27 juni 2015

Financieel verslag 1 sept 2014- 31 aug 2015
Inkomsten

Uitgaven

beginsaldo

€ 3.246,64

eindsaldo

€ 1.715,39

acties
giften/collecte

€ 9.385,07
€ 3.774,68

inkoop
startgeld retour
zakelijk
projecten
spaarrekening

€ 5.904,24
€ 360,99
€ 191,63
€ 7.266,16
€ 967,98

Totaal

€ 16.406,39

Saldo spaarrekening:
Saldo lopende rekening:

Totaal

€ 16.406,39

€2.000,00
€1.715,39

Projecten gesteund:
- Gaarkeuken Tivadar
- Kerkstoelen Pir
- Transport in mei '15
- Bouw in Pir
- Kinderdagverblijf in UA
- Kerk Tivadar
Toelichting:
Onder inkoop vallen ook de pallets en aardbeien e.d.
Startgeld retour, was nog van afgelopen zomer (2014). Maar
in september uitbetaald.
Zakelijk zijn de bankkosten e.d.
Projecten spreekt voor zich.
Het eindsaldo wordt het beginbedrag voor de acties van dit
seizoen. Je kunt de stand weer op de website volgen.

