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Bijlage: Financieel jaarverslag

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 , het financieel jaarverslag is als bijlage toegevoegd. We mogen terug
zien op een gezegend jaar 2017. Er zijn drie transporten geweest. Hulpgoederen, matrassen,
dekens/dekbedden en kleding zijn in overvloed aangeleverd. Ook hebben we voldoende financiële
middelen ter beschikking gehad om onze projecten te kunnen uitvoeren. In het bijzonder zijn er veel
acties geweest voor hout en kachels .Veel mensen hebben we zien stralen als we goederen bij hun
kwamen afleveren . Op vraag van de kinder en verpleeghuizen hebben we goederen kunnen leveren.
Veel mensen hebben het evangelie gehoord. Dit jaar hebben we ons werkgebied in zuidwest Hongarije
verplaatst van Zador naar Pettend . Na jaren werkzaam te zijn geweest in Zador is daar de behoefte
naar hulp afgenomen, in Pettend en omliggende dorpen is schrijnende armoede. Na overleg met het
echtpaar in Zador is de stichting zich gaan richten op andere dorpen. Aan het einde van het jaar mogen
we terugkijken op een zeer gezegend jaar. Dankzij uw steun en gebed !

Aanleiding en achtergrond
Stichting Hart voor Hongarije is opgericht in 2010.
Na een aantal keren in zuid west Hongarije te zijn
geweest en geconfronteerd te zijn met de armoede in de dorpen van zuidwest
Hongarije is het initiatief ontstaan om op kleine schaal in het zuid westen iets aan
deze armoede te gaan doen met als uitgangspunt de liefde van Jezus uit te dragen.
fam . Hamoen zal vanuit Nederland samen met alle bestuursleden de activiteiten coördineren.
We willen de arme bevolking bemoedigen met het evangelie van Jezus Christus.
Naast deze vorm van hulp willen we de vele armen in Hongarije en daarbij in het
bijzonder ook de Roma zigeuners helpen. Vooral de mensen die in bittere armoede
leven en weinig of geen hulp ontvangen.
Hongarije maakt inmiddels deel uit van de EU. Toch is het wat voorbarig om te
denken dat de armoede nu opgelost is. De werkeloosheid is er groot,
vervoersmogelijkheden minimaal en velen hebben een zeer armoedig bestaan. Er is
nog steeds grote armoede in de buitengebieden, die in de grote steden niet zichtbaar
is. Er zijn veel bouwvallige woningen waar mensen wonen onder mensonwaardige
omstandigheden. Ons werkgebied is Zuid West Hongarije, op dit moment werken wij
in Pettend, Szigetvár, Drávatamási, Kastélyosdombó, Kálmáncsa, Babósca, Sumony.

De Stichting Hart voor Hongarije :
Bieden van tijdelijke en structurele hulp in geld en/of goederen, het uitgangspunt is het evangelie van Jezus
Christus waaruit voortvloeit en voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Onze eerste en primaire doel is zorgen voor verspreiding van
het evangelie door middel van (kinder)Bijbels. De tweede doelstelling is het verbeteren van de
leefomstandigheden door kleding en of hulpmiddelen.
De stichting is dit jaar verhuisd van Unastraat 46 4306 AZ Nieuwerkerk naar: Heuvelsweg 6 4321 TE Kerkwerve

De stichting kan haar doel onder meer verwezenlijken door:

●
●
●
●
●

het inzamelen van gelden en goederen;
het organiseren van hulptransporten;
het voeren van PR acties;
het bezoeken van haar contactadressen in Hongarije.
Projectmatige activiteiten zoals dit jaar (2016) het kindertehuis in Barc

Activiteiten in en vanuit Nederland
PR markt
Dit jaar hebben we 2x een op een goede doelen markt gestaan waar PR voor onze organisaties het hoofddoel
is,daarnaast verkopen we er cadeauartikelen , eigengemaakte jam, walnoten en honing uit Hongarije en wat
eigen gemaakte spullen waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de stichting. Door persoonlijke
omstandigheden hebben we minder vaak op deze markten gestaan dan andere jaren.
Kleding en overige opslag
Ook dit jaar is er weer veel kleding ingezameld en gesorteerd voor Hongarije . Inmiddels is de stichting
verhuisd en hebben we opslag mogelijkheid genoeg. Ook dit jaar zijn er weer veel matrassen, dekbedden en
kussens gebracht bij de verpleeg/kindertehuizen. Dit is noodzakelijks voor de strenge winters in Hongarije. Ook
hebben we er kinderwagens, buggy’s boxen en speelgoed gebracht. Ook krijgen we veel medische
hulpmiddelen vanuit het Hospic Zierikzee en ziekenhuizen. Doordat we nu voldoende opslag capaciteit hebben
kunnen we dit ook allemaal in ontvangst nemen . In Hongarije wordt dit dankbaar in ontvangst genomen bij de
kinder en verpleeghuizen. Alle kleding en spullen worden door bestuursleden en vrijwilligers uitgezocht en
gesorteerd.
Transporten
In 2017 hebben 3 transporten plaats gevonden alle transporten zijn gereden door Fam Hamoen . Alle ritten
zijn gereden met eigen vervoer en grote voor de stichting aangekochte aanhanger. Er is 1 x i.v.m. vervoer
matrassen, dekbedden en kussens ook een bus gehuurd zodat we in 1 rit meer mee konden nemen. Door de
verhuizing van de stichting zijn er dit jaar minder ritten gereden.
Bezoeken
Dit jaar zijn 3 keer alle adressen in Hongarije bezocht door één of meer leden van het bestuur. Niet alle
adressen in Hongarije hebben bezoek nodig. Bij sommige mensen bezorgen we spullen die ze nodig hebben.
Fam. Hamoen houdt regelmatig contact via telefoon en e-mail met diverse contacten in Hongarije. Door social
media is het contact geïntensiveerd en heeft Fam Hamoen meerdere keren per week via face time contact. Dit
zorgt voor een betere relatie en efficiëntie m.b.t. de projecten.
De bezoeken hebben vooral als doel om een vertrouwensband op te bouwen, een zo goed mogelijke indruk te
krijgen van de situatie van dat moment en van de laatste ontwikkelingen, te overleggen en te inventariseren

wat er nodig is. Het is belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van waar de mensen mee bezig zijn,
wat hun problemen zijn en wat voor plannen ze hebben. Het is bemoedigend om te zien wat mensen met
weinig middelen voor elkaar krijgen, hoe creatief en vindingrijk ze vaak zijn en hoe wij met soms kleine dingen
hen enorm kunnen helpen. Mooi om te zien en te ervaren wat geloof kan betekenen: liefde, vriendschap, hoop,
moed en vertrouwen. In de loop van de jaren zien we dat het vertrouwen groeit alsmede de locale samen
werking. Dit jaar hebben we intensief contact gehad met het dorp Pettend vanuit daar zijn er diverse acties
georganiseerd m.b.t. kledingbeurzen en evangelisatie . I.v.m. de strenge winters in Hongarije is er een
toenemende behoefte aan hout en kachels . 1 kuub hout kost bijna een maandsalaris. Het komende jaar zullen
we hier een groot project van maken. Afgelopen jaar hebben we 2 kachels gekocht.
Publicaties
Per kwartaal is er een nieuwsbrief geschreven voor alle sponsors, vrienden en belangstellenden. In deze brief
vertellen we welke acties er de laatste 3 maanden zijn geweest en doen we regelmatig een oproep voor spullen
die op dat moment noodzakelijk zijn. Ook worden alle nieuwsbrieven gepubliceerd op onze website .
Zomerproject
Vorig jaar hebben we met 20 jongeren uit Schouwen Duivenland een kindertehuis/verpleeghuis op mogen
knappen. Met het sponsorgeld was een mooi bedrag opgehaald en zo konden we in Hongarije alle materialen
kopen om 4 slaapzalen, 1 eetzaal en 1 huiskamer op te knappen. Mooi om daar de blijdschap en verwondering
te ervaren. Dit jaar hebben we in mei dit project voortgezet met 3 jongeren uit Rotterdam. Zij hebben een
eetzaal en 2 slaapkamers opgeknapt en veel extra aandacht besteed aan de kinderen d.m.v sport en spel.
Website / sponsors
Onze website www.hartvoorhongarije.nl wordt geregeld bezocht en positief gewaardeerd. We proberen hem zo
goed mogelijk up-to-date te houden. Alle sponsors worden vermeld op onze website , er zijn een aantal
sponsors die ons structureel of incidenteel van goederen voorzien maar ook zijn er sponsors die belangeloos
hun kennis ter beschikking stellen. Op de website staan recente foto’s van onze reizen, activiteiten en
projecten. Het is fijn om steeds meer sponsors te mogen verwelkomen.
Vergaderingen
Vier keer per jaar heeft het bestuur vergaderd. 4 x bij een bestuurlid thuis . Van alle vergaderingen zijn
Agenda, Notulen en actielijsten aanwezig.
Activiteiten in Hongarije
Evangelisatie
Onze contacten zijn inmiddels uitgebreid naar een kerkelijke gemeente in Pettend waar we op diverse
manieren een bijdrage leveren. Via een echtpaar organiseren we vanuit dit dorp kledingbeurzen . soms vanuit
een dorpshuis, de laatste keer zijn we bij de allerarmsten langs geweest en kon iedereen uitzoeken wat nodig
was. Daarnaast organiseren we straatevangelisatie in de omringende dorpen
Medisch
Er is nog steeds grote behoefte aan medische hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen en verbandmiddelen etc.
in de verpleeghuizen. Door onze contacten met de Hospic in Zierikzee en de ambulance op Schouwen
Duivenland, worden er zeer regelmatig materialen aangeleverd, soms zelfs grote hoeveelheden. Dit jaar
hebben we ook weer een extra rit ingepland om een groot aantal matrassen, dekbedden en kussens af te
leveren bij diverse verpleeghuizen.
Onderwijs
Het onderwijs in Hongarije is gratis, alleen een vervolg opleiding kost veel geld. In 2017 hebben we diverse
keren een oproep gedaan voor sponsoring om een aantal studenten financieel te ondersteunen en het voor hun
mogelijk te maken om door te studeren. Een aantal sponsors hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven
Hierdoor is het mogelijk een aantal jongeren financieel te ondersteunen zodat een universitaire studie
mogelijk is. Dit is vaak de enige kans om de armoede te ontvluchten en een nieuw bestaan op te bouwen. We
ondersteunen alleen studenten waarvan na onderzoek is gebleken dat deze jonge mensen zich erg
verantwoordelijk voelen voor het geld dat ze krijgen en goede prestaties leveren. Er zijn per e-mail offertes
aangeleverd m.b.t. de studiekosten. We worden op de hoogte gehouden van hun studievorderingen. Inmiddels

zijn 2 studenten afgestudeerd, hebben een diploma en werk! Dezelfde maand was er een nieuwe aanmelding
van een student. Deze student is nu gestart met haar studie dankzij de ondersteuning vanuit de stichting.

Overige hulp en leefomstandigheden
We hebben 4 x een kledingbeurs georganiseerd in diverse dorpen. Gezinnen mogen dan kostloos kleding komen
uitzoeken voor het gezin. Al deze kleding komt gesorteerd uit Nederland. Individueel is er op vraag materiaal
aangeleverd zoals kinderwagens, kinderledikantje, rollators etc. Ook zijn er diverse fietsen uitgedeeld.
Dit jaar hebben we diverse gezinnen geholpen met kachels om zo van de winter hun huis warm te kunnen
stoken. Steeds meer gezinnen ondersteunen we specifiek met kleding , hout en eerste levensbehoeften. Onze
contacten worden intensiever, hierdoor komen we ook steeds meer bij mensen aan huis en kunnen we de nood
zelf constateren en een hulpplan opstellen. Ook kunnen we gericht en individueel hulp bieden met kleding en
andere eerste levensbehoeften.
Extra project
Het voorgangersechtpaar in Pettend heeft extra ondersteuning gekregen d.m.v. een aanschaf van een auto om
hun werk voor de stichting te kunnen doen. Het echtpaar blijft ook in 2017 samenwerken met de Stichting .
Samenstelling bestuur in 2017 is ongewijzigd
Voorzitters functie : Ton Hamoen .
Penningmeester

: Simone Gogos.

Secretaris functie : Lianne Verwest
Overige Bestuursleden: Pieter Weerstand,Maria Slingerland,Leny Hamoen, Veronique Vink

Visie op de toekomst
Onze visie voor 2018 kan u lezen in het beleid en actieplan 2018 , deze wordt gepubliceerd op onze website.
De meeste acties die in 2017 zijn ingezet, zullen worden doorgezet in 2018. Ook zijn er nieuwe acties, zoals
kachel project. Al deze acties zijn afhankelijk van de financiële mogelijkheden . We hopen dan ook op
voldoende financiële draagkracht om ons werk in 2017 voor te kunnen zetten. We vragen hiervoor uw gebed en
steun .
Met dank aan:
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●
●

Alle vrijwilligers
Alle gevers
Klanten van PR markten
Alle sponsors

