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Voorwoord 
 

Soms wordt de vraag gesteld: ’Wat hebben jullie in het afgelopen jaar gedaan?’ En het ook 

beschouwend even terug kijken met alle medewerkers is veelal gebruikelijk bij de start van een 

nieuw jaar. Reflecteren, zoals dat heet naar dat waar we met elkaar onze schouders onder hebben 

gezet. Kijkend naar wat goed ging en wat beter zou kunnen in het nieuwe jaar. 

 

Een jaarverslag is ook altijd een handzaam middel om te gebruiken voor dat doel. Tegelijk zeg ik 

hiermee dat een stichting een organisatie is met mensen die een doel nastreven. Het zijn mensen die 

zich voor dat doel willen inzetten. De stichting CCR heeft kwetsbare kinderen in Oekraïne op het 

oog, en dan met name in de stad Zhytomir waar onze partners zitten en waar ook de kinderen van 

onze doelgroep wonen. 

 

Het jaar 2019 is een oneven jaar dat evenals alle andere jaren toegevoegd is aan de historie van de 

stichting. Oneven jaren, dat zijn vanaf de oprichting van de stichting de jaren die bestempeld 

worden als de jaren waarin we sparen. Jaren die gebruikt worden om financiële middelen in te 

zamelen, een project voor te bereiden en niet in de laatste plaats, om gastouders te zoeken voor de 

opvang van kwetsbare kinderen uit Oekraïne. 

 

Al de dingen die we in het afgelopen jaar hebben gedaan komen aan de orde en u kunt erover lezen 

in dit jaarverslag. Er is hard gewerkt, veelal achter de schermen en soms ook op de voorgrond. 

Bijvoorbeeld als er een contract voor de overkomst van de kinderen getekend moest worden of 

tijdens een bijeenkomst met kinderen en ouders die gesponsord worden vanuit het Poor Family 

Fund. 

 

Een overzicht van de kosten en baten kan in een jaarverslag nooit ontbreken. Op de laatste 

bladzijden van dit jaarverslag vindt u dan ook de financiële verantwoording van het bestuur en 

krijgt u inzage in het gevoerde beleid. Er is veel geld nodig en onze overheid stelt hoge eisen aan 

een financieel gezonde basis ondanks dat alle gastouders zich steeds vrijwillig en kosteloos 

beschikbaar stellen om zich over een Oekraïens kind te ontfermen. 

 

Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar en zien verwachtingsvol uit 

naar de overkomst van kinderen uit Oekraïne. 

 

Van harte aanbevolen om kennis te nemen van al onze activiteiten in 2019. 

 

Namens het bestuur en de werkgroepen, 

 

 

 

 

 

Leen Breedveld 

(voorzitter) 
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1. Bestuursverslag 

 
1.1 Inleiding 
 

Dit jaarverslag begint met een verslag van het bestuur waarin de werkwijze en alle activiteiten van 

de stichting zijn verwoord over het jaar 2019. Het tweede gedeelte van dit jaarverslag is de 

gebruikelijke financiële verantwoording met een overzicht van de financiële situatie en een 

resultatenrekening van het afgelopen jaar. 

 

1.2 Doelstelling en werkwijze 
 

De activiteiten van de stichting zijn gericht op kwetsbare kinderen uit Oekraïne. Ook het verlenen 

van (financiële) steun aan personen en/of instellingen in Oekraïne rekent de stichting tot haar 

werkterrein. Gezocht wordt daarbij naar vormen van samenwerking. 

 

- Opvang van kansarme kinderen uit Oekraïne 

De hoofdactiviteit en doelstelling is het eenmaal in de twee jaar een groep kansarme kinderen met 

enkele leerkrachten naar Nederland over te laten komen en onder te brengen in gastgezinnen. De 

kinderen worden opgevangen in families die meelevend zijn in de christelijke gemeenschap te 

Nieuw-Lekkerland. Ze volgen doordeweeks hun lessen op een basisschool en krijgen les van hun 

eigen Oekraïense leerkrachten gelijktijdig met de Nederlandse kinderen. 

 

- Het verlenen van materiële steun 

De stichting stelt zich ook ten doel om financiële steun te verlenen en beheert voor dat doel een 

Poor Family Fund (PFF) dat thans wordt ingezet ter ondersteuning van het christelijk onderwijs in 

Zhytomir. Er wordt d.m.v. sponsoring, fondswerving en giften in voorzien dat families, die niet in 

staat zijn het verplichte schoolgeld te betalen, financieel worden geholpen. 

 

Onder het dagelijks bestuur van de stichting functioneren een 5-tal werkgroepen die alle 

voorbereidende en ondersteunende taken rondom de begeleiding van de kinderen en het werven van 

fondsen, voor hun rekening nemen. Verderop in dit verslag van het bestuur treft u een overzicht aan 

van deze werkgroepen. Ook vindt u een opsomming van al het werk dat door hen in 2019 is verzet. 

 

De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur en de leden van de verschillende 

werkgroepen ontvangen geen vergoeding. 
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1.3 Stichtingsbestuur 
 

1.3.1  Bestuursleden 
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld: 

 

Naam      Functie 

 

1. Leen Breedveld    Voorzitter/Werkgroep PFF 

 

2. Pieter Oskamp    Penningmeester/Algemeen adjunct 

 

3. Anneke de Vreede    Secretaris 

 

4. Johan Koemans    Lid/Werkgroep Activiteiten 

 

5. Hetty den Ouden    Lid/Werkgroep PR 

 

6. Hilda Noorland    Lid/Werkgroepen Schoolzaken en Gastouderzaken 
 

1.3.2  Inzet van het bestuur in 2019 
Het bestuur bestaat uit 6 personen. In 2019 hebben we diverse keren vergaderd. Als bestuur apart 

en een enkele keer voorafgaand aan een vergadering met de werkgroepen. Van alle vergaderingen 

zijn verslagen gemaakt die zijn vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. 

 

Begin januari hebben we onze eerste vergadering gehouden met alle medewerkers. We hebben met 

elkaar in een nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, teruggeblikt op het afgelopen jaar en werden 

betrokken bij de verwachtingen en plannen voor het nieuwe jaar. Gesteld werd dat er voldoende 

financiële middelen en geïnteresseerde gastgezinnen moeten komen om D.V. in het jaar 2020 weer 

een groep kinderen te kunnen ontvangen. 

 

Er zijn het afgelopen jaar weer diverse acties georganiseerd om geld in te zamelen voor het project. 

Verderop in dit verslag wordt bijvoorbeeld uitvoeriger melding gemaakt van o.a. de vlaaienactie en 

een braderie van het Kleyburgplein. Genoemd wordt ook het concert met het mannenkoor Ichthus 

uit Sliedrecht en het CCR projectkoor. De statiegeldacties bij winkels, verkooptafels in 

verzorgingshuizen en de verkoop van fruit en flessen vruchtensap. De verkoop aan Hoogaarslaan 4 

en de jaarlijkse kerstpostactie met kaartverkoop. Onze 2 jaarlijkse Herfstmarkt werd dit jaar 

georganiseerd op zaterdag 12 oktober. Het was een regenachtige dag maar we zijn dankbaar met het 

resultaat. 

 

De voorbereidingen voor het nieuwe project zijn in volle gang. Er moeten heel veel zaken geregeld 

worden. Er is een groep kinderen geselecteerd in Zhtomir. We zijn dankbaar dat na een moeilijke 

start, er toch voldoende gastgezinnen zich hebben aangemeld. Er mogen 29 kinderen en 3 

leerkrachten naar Nieuw-Lekkerland komen. De documenten worden voor hen gereed gemaakt. In 

oktober is hiervoor al een delegatie naar Zhytomir gereisd om o.a. de samenwerkingsovereenkomst 

te ondertekenen. 
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Alle activiteiten tijdens het verblijf van de kinderen in het voorjaar van 2020 worden ingepland en 

we zijn blij dat de christelijke basisschool De Wegwijzer weer enkele lokalen beschikbaar heeft 

gesteld die mogen worden gebruikt voor het onderwijs. 

 

De 1e gastouderavond is ingepland voor 12 januari 2020 en ook is er gestart met het CCR 

projectkoor om samen te zingen met onze gasten tot eer van God. Onderstaand lied is vorig jaar met 

het projectkoor gezongen en dit lied heeft veel mensen bemoedigd, ook in het Oekraïense 

Zhytomir. 

 

Heere, U bent mijn schuilplaats, bescherming en rust, voor altijd! Ik dank U en ik prijs U! Ik 

vertrouw op U! In mijn zwakheid zeg ik: “In de Heere ben ik sterk!” In U zal ik me verbergen, U 

hoort mijn stem. Heere, als ik angstig ben, neem ik mijn toevlucht tot U! Ik vertrouw op U. De 

zwakke zegt: “Ik ben sterk in mijn Heere.” 

 

1.3.3  Personele zaken 
Ook persoonlijke zaken hebben we in het afgelopen jaar met elkaar gedeeld. Zo werd er melding 

gemaakt van een 3-tal geboortes bij bestuurs- en werkgroepsleden: Daan Oskamp, Boaz Stolk en 

Sverre Koemans werden geboren. Ook werd er bij diverse families een kleinkind geboren en 

leefden we mee met enkele families omdat er rouw in hun familie kwam. Hetty den Ouden en Jan 

van de Vreede verloren beiden hun vader. Ze weten zich gedragen door het geloof. Jan mag zich 

gelukkig weer wat sterker voelen maar hij heeft een moeilijk jaar achter de rug. Hij mocht met z’n 

vrouw Magda en hun (klein)kinderen het 40 jarig huwelijk gedenken en ook Jaap en Anneke de 

Vreede vierden in 2019 hun 40 jarig huwelijksjubileum. 

 

We namen begin 2019 afscheid van Agnes Janse en 

konden Carolien Buijs welkom heten. Wim Koemans 

heeft aangegeven dat hij niet meer op vergaderingen 

aanwezig zal zijn. Hij blijft nog wel de taken doen 

voor het PFF. 

 

We mogen met blijdschap terugkijken op alle 

ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De Heere heeft 

ons rijk gezegend. 

 

1.3.4  Beleidsplan 
In december van het afgelopen jaar is het beleidsplan van de stichting herzien en uitgebreid. Het is 

diezelfde maand ook nog gepubliceerd op de site van de stichting. Het herziene beleidsplan heeft 

een geldigheid tot het jaar 2022. Een actueel beleidsplan is o.a. voorwaarde voor de ANBI status 

die de stichting heeft. 

 

1.3.5  Contacten met Ecologisch Lyceum (school 24) 
Kinderen van deze school die voldoen aan de door de stichting gestelde criteria, zijn in 2019 

geselecteerd en worden op school samen met hun ouders/verzorgers voorbereid op de overkomst in 

2020 voor een periode van 6 weken. Enkele medewerkers van onze stichting zullen in januari 2020 

bij hen een presentatie verzorgen van alle activiteiten ter voorbereiding op hun overkomst. 
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1.3.6  Contacten met school ‘Radiance’. 
Met de christelijke school ‘Radiance’ is er een continue verbondenheid d.m.v. het Poor Family 

Fund. De financiële ondersteuning heeft een structureel karakter waarvoor het stichtingsbestuur 

gekozen heeft. Tijdens het bezoek in oktober heeft er een evaluatie en financiële afdracht 

plaatsgevonden en zijn enkele gezinnen bezocht. (zie hiervoor onder 1.9 Werkgroep Poor Family 

Fund) 
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1.4 Werkgroepen 
 

In de stichting zijn 5 werkgroepen ondergebracht waarin uitsluitend vrijwilligers werkzaam zijn elk 

met een eigen verantwoordelijkheid en takenpakket voor de realisatie van de doelstelling. Het 

bestuur kan met deze werkgroepen rekenen op een trouwe kern van medewerkers. De leden werken 

in de onderstaande verbanden aan alle door het bestuur vastgestelde taken. 

 

1. Werkgroep Activiteiten 

2. Werkgroep Public Relations (PR) 

3. Werkgroep Schoolzaken 

4. Werkgroep Gastouders 

5. Werkgroep Poor Family Fund (PFF) 

 

Aan elke werkgroep wordt leidinggegeven door één van de bestuursleden. Deze bestuursleden 

brengen verslag uit in de reguliere bestuursvergaderingen. Samen met de leden van de verschillende 

werkgroepen heeft het bestuur in het afgelopen jaar 4x gezamenlijk vergaderd. 

 

Alle werkgroepen hebben zich in 2019 vanuit hun grote betrokkenheid beschikbaar gesteld om de 

hun toegewezen taken uit te voeren, in de volgende hoofdstukken wordt er een beeld van geschetst. 

 

1.5 Werkgroep Activiteiten 
 

De werkgroep Activiteiten heeft zich ook in 2019 weer ingezet door middel van het organiseren 

van acties en activiteiten om financiële middelen binnen te halen. Mede hierdoor kan de 

doelstelling van de stichting worden gerealiseerd. Ook het organiseren van de excursies en 

uitstapjes tijdens het verblijf van de Oekraïense kinderen in Nederland behoort tot de taken van 

deze werkgroep. 

 

1.5.1  Geleverde inzet in 2019 
In het onderstaande verslag staat vermeld welke activiteiten er in 2019 ten behoeve van de 

fondswerving zijn georganiseerd. 

 

1.5.1.1 Verkopingen “Riederborgh” 
Op dinsdag 5 maart en dinsdag 4 juni waren er verkopingen in zorgcentrum “Riederborgh” in 

Ridderkerk. Twee vrijwilligers hebben met een kraam met spullen op deze markten gestaan. Dit 

heeft respectievelijk € 108,50 en € 99,80 opgebracht. Op 4 juni is er ook vruchtensap verkocht, de 

opbrengst daarvan was € 14,-. Het resulteerde in een totale opbrengst van € 222,30. 
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1.5.1.2 Verkoping ‘Graafzicht” 
Op zaterdag 4 mei is er een verkoping in zorgcentrum “Graafzicht” in Bleskensgraaf gehouden. 

Ook hier zijn twee vrijwilligers geweest. Zij hebben daar gestaan met een kraam met diverse 

spullen. De opbrengst van deze verkoping was € 147,10 en ook op deze markt is fruit en 

vruchtensap verkocht met een verkoopresultaat van € 41,-. Dit geeft een totale opbrengst die dag 

van € 188,10. 

 

1.5.1.3 Statiegeldactie bij Aldi 
In de maand april is er een statiegeldactie gehouden bij Supermarkt “Aldi” in Nieuw-Lekkerland. 

Door deze actie kon € 78,05 worden toegevoegd aan de kas van de stichting. 

 

1.5.1.4 Zangavond  
Op zaterdag 18 mei is er een zangavond gehouden in de dorpskerk te Nieuw-Lekkerland. Aan deze 

zangavond werd meegewerkt door het Sliedrechts mannenkoor “Ichthus” onder leiding van Martin 

Zonnenberg. De musici die meewerkten aan deze avond waren: Hugo van der Meij (orgel) en 

Marjolein de Wit (fluit). Ook het CCR projectkoor, onder leiding van Ad Mooi en Leo Verhaar 

(piano) werkte mee en heeft voor deze avond een aantal liederen in de Russische en Oekraïense taal 

ingestudeerd. De meditatie werd verzorgd door Ds. A. van der Stoep uit Nieuwland. 

Er kan teruggezien worden op een mooie en geslaagde avond met veel belangstellenden die naar de 

koren kwamen luisteren. We zijn ook heel dankbaar met de bijdrage van de sponsoren waardoor 

ruimschoots alle kosten gedekt werden. Het netto resultaat van de sponsoring was € 900,11. Deze 

sponsoring werd voor het grootste deel geregeld door een koorlid van mannenkoor “Ichthus”. De 

opbrengst van de collecte die avond was € 1.551,60. Dit brengt de totale opbrengst van de 

zangavond op € 2451,71 was. Een bedrag dat toegevoegd kon worden aan de middelen bestemd 

voor de overkomst van de groep kinderen uit Oekraïne in 2020. 
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1.5.1.5 Vaderdag vlaaienactie 
In de week voor Vaderdag is de vlaaienactie gehouden. De vlaaien voor deze actie zijn geleverd 

door bakkerij Van der Grijn. Vooraf zijn door vrijwilligers bij de inwoners van Nieuw-Lekkerland 

de bestellingen opgenomen. Op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan Vaderdag zijn de vlaaien 

thuisbezorgd. Er zijn met deze actie 673 vlaaien verkocht. De opbrengst hiervan was € 1.980,85. 

Een mooie actie met een heel goed resultaat. 

 

 
 

1.5.1.6 Statiegeldactie bij Albert Heijn 
In de maanden juli en augustus was de statiegeldactie bij supermarkt AH van Es in Nieuw-

Lekkerland. Met deze actie kon aan de kas van de stichting € 226,15 worden toegevoegd. 

 

1.5.1.7 Braderie Kleyburgplein  
Op zaterdag 7 september is er een braderie op het Kleyburgplein gehouden. Onze stichting was met 

2 kramen aanwezig op deze braderie. Er was een fruitkraam met o.a. sinaasappels, appels, pruimen 

en druiven. Ook was er een kraam met brocante, cadeauartikelen en allerlei andere spulletjes. Voor 

de kinderen was er een touwtrekspel met knuffels. De opbrengst van de fruitkraam was € 270,80. 

De kraam met overige spullen en de spellen leverden € 306,70 op. De totale opbrengst die dag was 

€ 577,50. 

 

1.5.1.8 Verkoping in ‘t Waellant 
Op zaterdag 5 oktober was er een kleine markt in ’t Waellant. Medewerkers hebben hier gestaan 

met een kraam waar diverse spullen op uitgestald waren en te koop aangeboden werden. De 

opbrengst was € 117,55. 
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1.5.1.9 Herfstmarkt 
De traditionele tweejaarlijkse Herfstmarkt is gehouden op zaterdag 12 oktober. Voor de eerste keer 

alleen op zaterdag i.p.v. op vrijdagavond en zaterdag. De opbrengst van deze markt is een 

belangrijke inkomstenbron voor de stichting. De Herfstmarkt is voorbereid door de werkgroep 

Activiteiten. 

 

Alle medewerkers worden ingezet en hulp van vrijwilligers is nodig voor het coördineren en het 

voorbereiden van de verschillende activiteiten om de kramen op de Herfstmarkt te bemannen. Op 

de dag van de markt zijn er meer dan honderd vrijwilligers actief die zich belangeloos inzetten om 

de markt tot een succes te maken. 

 

Aan de Herfstmarkt is een sponsoractie gekoppeld, dit jaar voor het eerst met een advertentiekrant. 

Hiervoor zijn bedrijven benaderd om een advertentie te kopen of om op een andere manier mee te 

doen. De Herfstmarktkrant wordt samengesteld door de werkgroep PR en ongeveer een week voor 

de datum van de markt, huis aan huis bezorgd. 

 

Al in het voorjaar werd data vastgelegd waarop tweedehands spullen en boeken konden worden 

ingeleverd. Leden van de werkgroep zorgden voor de inzameling en het sorteren van de 

aangeboden goederen. Coördinatoren zorgden daags voor de Herfstmarkt voor het inrichten van de 

kramen en regelden vrijwilligers die ze nodig hebben in de kramen, ook is een plattegrond gemaakt 

met een zo efficiënt mogelijke indeling van de markt. 

 

Dit jaar was het helaas wat minder geschikt weer voor de markt. Tijdens het opbouwen van de 

markt op vrijdag was het wel droog, maar er was veel wind. Tijdens de markt zelf op zaterdag, was 

het regenachtig. Er waren diverse spellen aanwezig zoals knuffelvangen, ringgooien, buksschieten 

en een springkussen. Ook was het mogelijk om met de hoogwerker de hoogte in te gaan.  

 

Voor de kinderen was er een enveloppenstand wat altijd een prijs of snoep opleverde. De 

publiekstrekker, een grote stormbaan, kon door het natte weer helaas nauwelijks gebruikt worden. 
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De catering draaide goed. Er was heel veel te eten en te drinken, zoals broodje hamburger, saté, 

patat, bolussen, oliebollen koffie met koek etc. Ook kaas, noten en diverse soorten fruit ontbrak 

niet. In de PR-kraam werd het werk van de stichting en het Poor Family Fund gepromoot. Ondanks 

dat de markt nu alleen op zaterdag gehouden werd en het die dag regenachtig was, kon de 

penningmeester uiteindelijk toch een mooie opbrengst bekendmaken en konden we tevreden 

terugzien op een fijne geslaagde Herfstmarkt. 

 

Uit reacties van bezoekers bleek dat het een fijne gezellige markt was. De netto-opbrengst was circa 

€11.000,-. Dit is inclusief de opbrengst van de sponsoractie die, door de verkoop van advertenties 

voor de Herfstmarktkrant, meer opbracht dan voorgaande jaren. 

 

1.5.1.10 Verkooptafel Hoogaarslaan 
Een werkgroepslid heeft een tafelverkoop aan huis. De opbrengst hiervan was in januari/februari: 

€ 220.15, in maart/april: € 213,-, mei/juni: € 355,-, juli/augustus: € 403,- en september/oktober: 

€ 369,- De totaalopbrengst in 2019 van deze verkoop bestemd voor het PFF was €1.560,15.  

 

1.5.1.11 Fruitverkoop 
Een bestuurslid werkt in de fruithandel waardoor hij fruit kan verkopen. Via WhatsApp kan 

tweewekelijks een bestelling voor fruit en/of vruchtensap geplaatst worden. De bestelling wordt op 

vrijdag van die week thuisbezorgd. Deze verkoop heeft in 2019 netto € 987,- opgeleverd. 

 

1.5.1.12 Inzamelen frituurolie 
Op een adres in ons dorp wordt frituurolie ingezameld. Dit heeft in 2019, € 234,- opgebracht voor 

het PFF. We zijn als stichting het gezin, dat op hun eigen huisadres deze inzameling voor ons 

regelt, heel dankbaar voor de opbrengst. 

 

1.5.1.13 Kerstpostactie 
Ook de traditionele kerstpostactie is dit jaar weer georganiseerd. De inwoners van Nieuw-

Lekkerland en Kinderdijk hadden de gelegenheid om hun kerstpost door medewerkers te laten 

bezorgen. De opbrengst was € 326,30. De aan deze actie gekoppelde verkoop van (kerst)kaarten 

heeft € 518,90 opgebracht. Dat zorgt voor het mooie totaalbedrag van € 845,20. 
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1.6 Werkgroep Public Relations (PR) 
 

De werkgroep Public Relations (PR) profileert de 

stichting door het periodiek laten verschijnen van 

nieuwsbrieven en deze te verspreiden bij de achterban. 

De werkgroep is ook verantwoordelijk om de 

doelstelling bij bedrijven onder de aandacht te brengen 

en het beheren en onderhouden van de internetsite en 

facebookpagina. 

 

1.6.1  Geleverde inzet in 2019 
In het onderstaande verslag is vermeld met welke 

activiteiten de werkgroep PR zich heeft ingezet in 2019. 

 

1.6.2  Nieuwsbrieven 
In het afgelopen jaar is het de werkgroep gelukt om de 

nieuwsbrieven met relevante informatie over de 

activiteiten van de stichting in een nieuw jasje te steken. 

Deze periodieke info is verspreid onder de achterban van 

de stichting in Nieuw-Lekkerland. 

 

1.6.3  Website en sociale media 
De website wordt steeds gevuld met de meest recente foto’s. Daar worden de bezoekers ook op de 

hoogte gehouden van al het nieuws, de activiteiten van de stichting en de situatie in Oekraïne. Ook 

worden de meest recente nieuwtjes op Facebook geplaatst. De pagina geniet populariteit en de 

nieuwe activiteiten en berichten worden met enige regelmaat gedeeld. 

 

De geregistreerde gegevens van sitebezoekers over het jaar 2019 zijn hieronder in een grafiek 

weergegeven. Er zijn twee duidelijke pieken waarneembaar in het afgelopen jaar. Zo werd op 

donderdag 11 april de pagina maar liefst 34x bezocht en op zaterdag 12 oktober kon de website 

zich verheugen in 24 belangstellenden. 

 

Er zijn in het afgelopen jaar 809 sessies geregistreerd met een gemiddelde sessieduur van 1.26 

minuten. Het is niet helemaal te verklaren waarom er twee duidelijke pieken zijn te zien. 

Verrassend element is ook dit jaar weer dat er veel nieuwe gebruikers zijn geregistreerd. Zo waren 

er van de 630 bezoekers 614 nieuwe gebruikers. Iets meer dan 61% van alle bezoekers is 

woonachtig in Nederland. 
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Er is afgesproken om voor de gastouders in 2020 weer een groepsapp beschikbaar te stellen. Van 

deze mogelijkheid om te communiceren met elkaar is al veel gebruik gemaakt in het projectjaar 

2018 en het maakt het voor iedereen nog gemakkelijker om foto’s te delen en ook voor het bestuur 

en de werkgroepen om over belangrijke en interessante zaken te communiceren met de gastouders. 

 

1.7 Werkgroep Schoolzaken 
 

De belangrijkste taak van deze werkgroep is het begeleiden van de groep Oekraïense kinderen als 

ze in Nieuw-Lekkerland op school zijn. De werkgroep zorgt voor klasruimten om de Oekraïense 

kinderen hun eigen schoolprogramma te kunnen laten uitvoeren. 

 

Ook stelt de werkgroep een schoolrooster samen met Bijbellessen waarbij het de bedoeling is dat 

het christelijk geloof in grote lijnen (van schepping naar verlossing) aan de kinderen en hun 

leerkrachten wordt doorgegeven. De werkgroep Schoolzaken zorgt tijdens de overkomst van de 

kinderen in het voorjaar van 2020 voor uitvoering van dit Bijbellesrooster. 

 

1.7.1  Geleverde inzet in 2019 
De werkgroep Schoolzaken heeft in het afgelopen jaar nieuwe afspraken weten te maken met de 

directeur van de christelijke basisschool De Wegwijzer om de 29 Oekraïense kinderen die zijn 

uitgenodigd goed te kunnen huisvesten. Ook heeft de werkgroep zich geconcentreerd op het 

voorbereiden van de Nederlandstalige lessen en de inzet van vertalers. 

 

1.7.2  Opzet schoolrooster 
Tijdens de schooluren krijgen de kinderen lessen Bijbelse geschiedenis en de daaraan gekoppelde 

creatieve invulling. Er is hiervoor een rooster opgesteld in nauw overleg met de Oekraïense 

leerkrachten. De Nederlandse lesprogramma’s zullen op twee middagen per week worden 

aangeboden. Zodoende houden de Oekraïense leerkrachten voldoende tijd beschikbaar voor hun 

eigen Oekraïense lessen. 

 

1.7.3  Samenwerking met kerken 
Vanuit de werkgroep zijn ook contacten gelegd met de plaatselijke kerken om op verschillende 

momenten samen te werken als in 2020 het project wordt uitgevoerd. Voor het bijwonen van de 

zondagse erediensten in de kerken en de diensten tijdens de christelijke feestdagen, is contact 

gelegd met de plaatselijke predikanten en vertalers om de te vertalen diensten goed voor te 

bereiden. 

 

1.8 Werkgroep Gastouders 
 

Deze werkgroep zorgt voor het werven en begeleiding van de gastouders die een Oekraïens 

gastkind/leerkracht willen opvangen en organiseert informatieavonden om gastouders voor te 

lichten over de Oekraïense kinderen voor- en tijdens de overkomst. Ook organiseert de werkgroep 

het vervoer van de kinderen van- en naar school en geeft begeleiding tijdens noodzakelijke 

medische zorg. Daarnaast draagt de werkgroep Gastouders zorg voor het up-to-date houden van de 

gastouderhandleiding. 
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1.8.1  Geleverde inzet in 2019 
In 2019 is de handleiding voor de gastouders geheel herzien en geactualiseerd. Van alle kinderen 

uit Zhytomir die deelnemen aan het project zijn Engelstalige intake-formulier ontvangen die 

voorzien zijn van een recente pasfoto. De groep, die beantwoord aan de gewenste doelgroep, 

bestaat uit 29 geselecteerde kinderen. De begeleiding van de kinderen tijdens de overkomst, zal 

worden verzorgd door 3 leerkrachten.  

 

1.8.2  Gastouders 
Ten behoeve van de werving van gastouders heeft de werkgroep een flyer samengesteld die in 

verschillende kerken is aangeboden om gemeenteleden te interesseren. In september heeft de 

werkgroep een open informatie/voorlichtingsavond georganiseerd voor belangstellende gezinnen en 

werd met dankbaarheid geconstateerd dat een aantal jonge gezinnen geïnteresseerd is om deel te 

nemen aan het project. 

 

Ook is via persoonlijke benadering actief gewerkt aan de werving van nieuwe gastgezinnen voor de 

groep kinderen. Het resultaat is dat er nog voor het einde van het jaar voor alle kinderen en hun 

leerkrachten, huisvesting is gevonden. De eerste gastouderavond met alle beschikbare gastgezinnen 

is gepland op 12 januari 2020. 

 

1.9 Werkgroep Poor Family Fund (PFF) 
 

De werkgroep Poor Family Fund (PFF) richt zich op dit moment uitsluitend op de ondersteuning 

van het christelijk onderwijs in Zhytomir. Zo wordt er door fondswerving, sponsoring en giften in 

voorzien dat families die niet in staat zijn het verplichte schoolgeld voor hun kind(eren) te betalen, 

financiële ondersteuning krijgen. Gestreefd wordt om minimaal één keer per jaar deze families op 

school te ontmoeten en enkele gezinnen thuis op te zoeken en te bemoedigen. 

 

1.9.1  Geleverde inzet in 2019 
Door sponsors is in het afgelopen jaar maandelijks structureel financieel bijgedragen voor 17 

kinderen uit verschillende gezinnen. Door de overige fondswerving, giften en de tafelverkoop aan 

huis, bij één van de leden van de werkgroep Activiteiten (zie onder 1.5.1.10) konden ook andere 

gezinnen die in de doelgroep passen, financieel worden ondersteund. 

 

1.9.2  Overleg op school ‘Radiance’ 
In oktober is een kleine delegatie afgereisd naar Zhytomir. Daar werd met de directeur van de 

christelijke school ‘Radiance’ over de voortgang van het PFF gesproken en zijn enkele gezinnen 

opgezocht. Er vond afdracht plaats van € 8.000, en er was ook een ontmoeting op school 

georganiseerd met de ouders en de kinderen die worden gesponsord. Er waren enkele korte 
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toespraken en vooral veel hartelijkheid. Alle kinderen kregen een gekleurde zonnebril uit 

Nederland. Op één van de poten van elke bril staat de tekst: Ik zie jou! 

 

1.9.3  Bezoek aan gezinnen 
Familie Vorobei: Op zaterdag 5 oktober 2019 werd dit gezin 

bezocht. De kinderen worden gesponsord vanuit het 

sponsorprogramma PFF. Het betreft Maxim en Milana 

Vorobei. De vader van deze kinderen heeft een paar jaar 

geleden zijn vrouw en kinderen verlaten en is er met een 

andere vrouw vandoor gegaan. 

 

Natasja Vorobei is een lieve en mooie vrouw, ze is nu 28 jaar 

oud. Sinds een half jaar woont ze bij haar zus in, omdat ze 

depressief is en vol verdriet. Het is voor haar ook financieel 

beter om bij haar zus te wonen. Deze zus woont met haar 

gezin op de begane grond van een, drie verdiepingen tellend, 

gezinsvervangend tehuis. 

 

Er wonen in dit grote pand echtparen met eigen kinderen en 

geadopteerde kinderen vanuit weeshuizen. Maxim is een heel 

verlegen jongen en gaat stilletjes zijn weg. Zus Milana is heel 

open en aanhankelijk. Ze speelt piano en toont trots de 2 

medailles die ze gewonnen heeft bij het zwemmen. Het is een 

blij meisje, met een groot verdriet in haar hart om de 

weggelopen vader. 

 

Familie Griven: Het gezin dat op zaterdagmiddag 5 oktober 

werd bezocht is de familie Griven. De ontvangst was hartelijk 

op de 5e etage van een flat. Deze familie bestaat uit 7 

gezinsleden. Vader en moeder met 5 kinderen, waarvan Samuïl 

(10 jaar) wordt gesponsord. Samuïl oogt als een gezonde flinke 

jongen, maar hij en z’n broertje Vova (3 jaar) en zijn zusjes 

Dasja, (7 jaar) Aida, (5 jaar) en Anja, (7 maanden) zijn vaak 

ziek. Ze hoesten veel door een infectie op de luchtwegen. 

 

De kinderen liggen vaak in het ziekenhuis wat ook weer de 

nodige kosten met zich meebrengt. De flat waar ze in wonen 

(zonder lift) gaan ze binnenkort verlaten. Er kwam een huis 

vrij met een aantal kamers op de begane grond, dichterbij school en het kinderziekenhuis. Dat 

kunnen ze nu huren en het betekent dat er niet meer gesjouwd hoeft te worden met alle 

boodschappen naar 5 hoog en nog veel meer ongemak. 

 

Moeder Tanja heeft in 2011 een ernstig ongeluk gehad toen Samuïl nog geen jaar oud was. Ze heeft 

1 jaar in het ziekenhuis gelegen en heeft daarna langdurig gerevalideerd. Vader Griven heeft werk 

als stukadoor maar dit is nogal wisselend. Hij preekt zondags ook en geeft bijbelstudielessen. 

Moeder Tanja bidt iedere maandagmorgen met een groep vrouwen in de christelijke school. Ze 

dragen dan de zorgen die er zijn in de gezinnen op aan de Heere, en danken Hem voor Zijn grote 

liefde en trouw. 
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Familie Butenko: Op maandag 7 oktober was er een ontmoeting met 

de moeder van David en Olga Butenko, kinderen die door het PFF 

worden gesponsord. Het is een gebroken gezin uit de Donetsk regio, het 

oorlogsgebied in het oosten van het land. Ze wonen sinds 3,5 jaar in 

Zhytomir in een appartement bij de christelijke school. Moeder heeft 

geen woorden voor dat wat haar is overkomen omdat haar man zijn 

gezin heeft verlaten en is teruggekeerd naar de regio Donetsk! 

 

Mama raakte enige tijd geleden in een zware depressie, zo heftig dat ze 

naar een ziekenhuis werd gebracht door haar zus die ook in Zhytomir 

woont. David en Olga verbleven in die tijd bij haar zus in huis, maar 

vader is gekomen en heeft de kinderen meegenomen. 

 

Moeder is ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis maar nu radeloos 

van verdriet. De politie doet er alles aan om de kinderen te vinden en 

terug te brengen naar de moeder! Ook het gouvernement is belast met 

deze ernstige zaak. 

 

1.10 Verwachtingen en toekomstvisie 
 

1.10.1  Verwachtingen in 2020 
Het zal de 5e groep kinderen van het Ecological Lyceum (school 24) zijn die in het voorjaar van 

2020 naar Nederland komt. Niet eerder is de groep zo groot geweest en eind januari 2020 zal een 

vertegenwoordiging van het bestuur met de ouders in gesprek gaan en op hun school een 

presentatie verzorgen over het project en het land waar ze naar toe gaan. 

 

Er is grote waardering bij de ouders in Zhytomir en de directie van de school voor het werk van de 

stichting en de gastgezinnen die bereid zijn om kansarme kinderen op te vangen en te begeleiden in 

een totaal andere leefomgeving. Er is ook verwachting dat het goed zal zijn voor deze kinderen om 

enige tijd in Nederland te zijn. 

 

1.10.2  Samenwerking met school ‘Radiance’ 
De financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen op de christelijke school te Zhytomir, blijft 

uitgangspunt voor het beleid voor het bestuur van de stichting. De kosten voor schoolgeld drukken 

zwaar op het gezinsbudget van een toenemend aantal gezinnen. 

 

Er is sprake van continuïteit in de samenwerking tussen studenten van beide scholen. Zo wordt er 

met instemming van de directeur van deze christelijke basisschool en de directeur van het 

Ecological Lyceum (school 24) kennis overgedragen van Bijbelse thema’s en zijn er gezamenlijk 

christelijke vieringen. Ook nemen studenten van beide scholen deel aan festivals waar christelijke 

liederen worden opgevoerd. 

 

1.10.3  Toekomstvisie 
Het werk van de stichting is kleinschalig van aard. Beide Oekraïense directeuren zijn op leeftijd en 

bezig met de overdracht van hun taak in het onderwijs. In oktober 2019 hebben beiden aangegeven 

dat 2020 het jaar wordt dat ze met pensioen willen gaan. Het gemeenschappelijk doel van onze 

samenwerking met beide scholen staat vooralsnog niet ter discussie. 



 

Jaarverslag 2019 19 

Het herstel van de veelal zwakke lichamelijke en geestelijke gezondheid van de nog jonge kinderen 

is aangetoond. De mogelijkheid die hen geboden wordt voor een 6-tal weken opvang in ons land in 

stabiele gastgezinnen geeft motivatie, werkt stimulerend onder alle medewerkers en gastouders en 

is bij veel kinderen zelfs richtinggevend voor hun toekomst. 

 

In het afgelopen jaar is in de maand mei een nieuwe president aangetreden in Oekraïne. Het is de 

nog onervaren Volodymyr Zelensky. Hij neemt een gematigde positie in en presenteerde zichzelf 

tijdens de verkiezingen al als iemand die corruptie wil bestrijden en partijen bij elkaar wil brengen.  

 

Kenmerkend aan het einde van zijn eerste officiële toespraak in het parlement waren de woorden: 

"Mijn hele leven al heb ik van alles geprobeerd om mensen aan het lachen te brengen. De komende 

vijf jaar zal ik er alles aan doen zodat Oekraïners niet hoeven te huilen." Het zijn hoopvolle 

woorden en het is te wensen dat hij dit waar kan maken voor het Oekraïense volk. 

 

Wij mogen als christenen zien op Jezus Christus die de hoop is voor alle volken, Hij maakt waar 

wat Hij zegt en is de bron van hoop die in ons leeft. Hij is het licht in het duister en de waarheid die 

overwint. Hij is ook de bron van licht die in ons leeft om dit mooie werk onder de kinderen uit 

Zhytomir te mogen blijven doen. 
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Financieel verslag 
 

In alle oneven jaren spaart de stichting ten behoeve van de overkomsten in de even jaren. Het 

onderstaande verslag geeft inzicht in de kosten en opbrengsten in 2019. De belangrijkste bron van 

inkomsten was in 2019 de tweejaarlijkse Herfstmarkt en verder geeft dit verslag inzicht in wat er 

uitgegeven is in 2019 en wat er ook nog ontvangen is aan giften en de resultaten van de 

verschillende acties. 

 

2.1 Jaarrekening 2019 
De totale inkomsten in 2019 bedroegen € 33.526,-. De Herfstmarkt met daarbij de Herfstmarktkrant 

en de sponsoring door bedrijven, had hierin het grootste aandeel. Verder leverden ook de 

zangavond, de vlaaien- en kerstpostactie, de verkoop van fruit en vruchtensappen, de resultaten op 

markten alsmede de opbrengst van collecten en giften, weer mooie bedragen op. 

 

De totale kosten in 2019 bedroegen € 14.151,-. Het grootste deel betrof onkosten voor de 

Herfstmarkt, de Herfstmarktkrant en de kosten die gepaard gaan met de inkoop van producten voor 

de diverse acties. Ook zijn door de stichting kosten gemaakt die verband houden met o.a. de 

voorbereiding van het eerstvolgende project en het drukwerk voor de nieuwsbrieven. 

 

2.2 Poor Family Fund 
In oktober 2019 is vanuit het PFF € 8.000,- afgedragen aan de christelijke school ‘Radiance’ in 

Zythomir. Dit geld is bedoeld ter ondersteuning van gezinnen die zelf niet in staat zijn om 

christelijk onderwijs te betalen. (Zie het verslag onder 1.9 Werkgroep Poor Family Fund). De 

inkomsten bestonden in 2019 voornamelijk uit de (maandelijkse) sponsoring van particulieren en 

bedrijven, aangevuld met enkele acties en giften. In totaal is er in 2019 € 7.636,- binnengekomen 

ten bate van het PFF. Voor voornoemde afdracht van € 8.000,- aan de Christelijke school is 

derhalve een klein deel van het saldo uit 2018 aangewend.  

 

2.3 Kascontrole 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven. Deze verslaglegging moet in overeenstemming zijn met 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 

 

Aan een tweetal onafhankelijke door het bestuur benoemde personen is door de penningmeester 

controle-informatie verstrekt over de financiële situatie van de stichting inclusief een toelichting op 

de jaarrekening 2019. 

 

Op bladzijde 25 is een verklaring opgesteld van de kascontrole zoals deze op 16 september 2020 

heeft plaatsgevonden. 
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2.4 Balans 
 

2.4.1  Balans per 31 december 2019 
 

 

 

            

              

ACTIVA     PASSIVA     

    2019 2018   2019 2018 

              

Vlottende activa     Eigen vermogen     

CCR Kas 54  160  Exploitatiereserve 36.519  17.144  

CCR Bank 504  256        

CCR Spaarrekening 26.579  16.728        

              

PFF Bank 2.431  3.331  Poor Family Fund 2.431  3.331  

              

CCR Vooruitbetaalde bedragen 9.382  0  Vreemd vermogen     

CCR Nog te ontvangen bedragen 0   0 Vooruit ontvangen bedragen 0  0  

              

TOTAAL ACTIVA 38.950  20.475  TOTAAL PASSIVA 38.950  20.475  
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2.4.2 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
     

ACTIVA       

        2019 2018 

  Vlottende activa       

    Liquide middelen       

    Kas CCR 54  160  

    Betaalrekening CCR 504  256  

    Spaarrekening CCR 26.579  16.728  

            

    Bank Poor Family Fund 2.431  3.331  

            

    Saldo Liquide middelen per 31 december 29.568  20.475  

            

    Transitoria       

    Vooruitbetaalde bedragen 9.382  0  

    Nog te ontvangen bedragen 0    0 

    Saldo Transitoria per 31 december 9.382  0  

            

Saldo Activa per 31 december 38.950  20.475  

            

PASSIVA       

        2019 2018 

  Eigen vermogen       

    Exploitatiereserve       

    Saldo per 1 januari CCR 17.144  32.848  

            

    Exploitatieresultaat CCR 19.375 -15.704  

            

    Saldo per 31 december CCR 36.519  17.144  

            

    Saldo Exploitatiereserve per 31 december 36.519  17.144  

            

    Poor Family Fund   2.431  3.331  

            

  Vreemd vermogen       

    Transitoria       

    Vooruit ontvangen bedragen  0 0  

            

Saldo Passiva per 31 december 38.950  20.475  
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2.5. Exploitatierekening over 2019 

 

2.5.1  Baten 

 

 

 

 

 

BATEN     

Omschrijving 2019 2018 

Herfstmarkt 10.224 0 

Herfstmarktkrant 5.008 0 

Sponsoring bedrijven (t.b.v. herfstmarkt) 1.225 400 

Collecten 1.045 3.219 

Giften 2.107 1.959 

Donaties (door vaste donateurs) 355 355 

Concerten en zangavonden 3.136 2.542 

Stroopwafelactie 0 4.677  

Vlaaienactie 6.187 5.368 

Bolusactie 0 1.583  

Opbrengst fruitverkoop Johan Koemans 2.251 817 

Opbrengst markten en braderieën 779 1.493 

Opbrengst diversen 363 176 

Kerstpostactie 845 688 

Rente 1 4  

Totaal Baten 33.526 23.281  

Nadelig Saldo   15.704 

TOTAAL 33.526  38.985  
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2.5.2.   Lasten 

 

 

 

 

 

 

LASTEN     

Omschrijving 2019 2018 

Kosten bestuur en werkgroep 194 318 

Gastouderavonden, afscheidsdag en projectafsluiting 0  1.404 

Onkostenvergoeding Oekraïense leerkrachten 0 2.775 

Reiskosten Oekraïense kinderen en begeleiders 0 16.520 

Kosten print- en drukwerk  466 930 

Kosten activiteiten Oekraïense kinderen 0 1.593 

Bijbels / kinderbijbels / evangelisatiemateriaal 0 409 

Kosten herfstmarkt 4.086 9  

Kosten herfstmarktkrant 1.669 0 

Kosten boekhoudpakket 138 11 

Kosten website 93 23 

Kosten schoolbenodigdheden 0  189 

Kosten verzekeringen 114 2.756 

Kosten voorbereiding en begeleiding project 869  2.213  

Bankkosten 308  242 

Kosten concerten en zangavonden 684 970 

Onkosten verkoop artikelen 5.530 7.741 

Sponsoring zomerkamp 0 690 

Autokosten 0 192 

Totaal Lasten 14.151 38.985  

Voordelig Saldo  19.375  

TOTAAL 33.526  38.985  
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2.6 Bijlage 1 

 

 

 


