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Voorwoord 
 
 
We kijken met dit jaarverslag over 2020 terug op een jaar dat plotseling voor iedereen heel anders 
ging verlopen dan verwacht. Het was een schok voor alle medewerkers van onze stichting dat het 
project met de kinderen uit Oekraine moest worden geannuleerd. Op 11 maart zouden een aantal 
medewerkers vertrekken naar Oekraine om er de 29 kinderen te ontmoeten die deel uit zouden gaan 
maken van het geplande project in 2020. 
 
Het was ook een grote teleurstelling voor de gastgezinnen die er naar uit zagen dat de kinderen 
zouden komen. De voorbereidingen waren al maanden aan de gang. De agenda met alle activiteiten 
was tot in de details geregeld. De gezinnen die hun hart en huis hadden geopend voor een Oekraïens 
kind waren er klaar voor om het aan hun zorgen toevertrouwde kind, in hun gezin voor 6 weken op 
te nemen. 
 
In dit jaarverslag wordt duidelijk dat onze stichting niet bij de pakken neer ging zitten maar besloot 
om toch wat te willen betekenen voor de kinderen die deel uitmaakten van de groep. Mooi is het 
dan ook om te lezen hoe blij de kinderen waren dat er, hoewel pas in oktober, alsnog een 
persoonlijk pakketje voor hen naar Oekraine kwam. 
 
Mooi is ook om zien dat de inzet van de medewerkers niet minder is geweest in 2020. Dat alle 
acties doorgang konden vinden en dat de opbrengsten volledig konden worden bestemd binnen de 
kaders van de doelstelling en terecht kwam op de Christelijke school in Zhytomir. 
 
Dat stemt tot dankbaarheid, ondanks dat het afgelopen jaar ons heeft laten zien hoe afhankelijk we 
als mensen zijn als we iets willen ondernemen. De inzet van de medewerkers toont aan dat er 
doorzettingsvermogen is en dat er creatieve gaven zijn die geleid hebben tot iets moois ondanks de 
moeilijkere omstandigheden. 
 
Het is om samen stil en verwonderd over te zijn en ook vooral om samen de zegeningen van het jaar 
2020 te tellen. 
 
Van harte aanbevolen om er kennis van te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur en de werkgroepen, 
 
 
 
 
 
Leen Breedveld 
(voorzitter) 
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1. Bestuursverslag 
 
1.1 Inleiding 
 
Met dit jaarverslag verantwoord het bestuur van de stichting alle activiteiten van het afgelopen jaar 
en krijgt u inzage in de werkwijze van de stichting over het jaar 2020. 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. Uitgangspunt hierbij is om te zoeken naar een vorm 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 op dezelfde tijdstippen als 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). Dit fund wordt thans ingezet ter ondersteuning van het christelijk 
onderwijs in Zhytomir. Er wordt d.m.v. sponsoring, giften en acties in voorzien dat families, die niet 
of nauwelijks in staat zijn het verplichte schoolgeld te betalen, financieel te ondersteunen. 
 
Onder het dagelijks bestuur van de stichting functioneren een 5-tal werkgroepen die alle 
voorbereidende en ondersteunende taken rondom de begeleiding van de kinderen, alsmede de 
fundraising, voor hun rekening nemen. Verderop in dit verslag van het bestuur treft u een overzicht 
aan van deze werkgroepen. Er is ook een opsomming van alle activiteiten in het afgelopen jaar 
opgenomen. 
 
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 School- en Gastouderzaken 
 

1.3.2  Inzet van het bestuur in 2020 
In het jaar 2020 is ook onze stichting geconfronteerd met de pandemie rondom Covid-19 en hebben 
we helaas maar enkele keren fysiek kunnen vergaderen vanwege de beperkte maatregelen. Van 
beide vergaderingen zijn verslagen gemaakt die ondertekend zijn door de voorzitter. In januari 
hebben we onze eerste vergadering gehouden met alle medewerkers. We hebben met elkaar in een 
nieuwjaarstoespraak teruggeblikt op het afgelopen jaar. De voorzitter wenste een ieder Gods zegen 
toe voor het nieuwe jaar. In het begin van het jaar 2020 waren de voorbereidingen in volle gang om 
een groep kinderen met hun juffen uit Zhytomir te ontvangen op de geplande datum 16 maart 2020. 
In het eerste kwartaal waren alle voorbereidingen gereed voor de overkomst. We waren dankbaar en 
blij dat er voldoende gastgezinnen waren en mochten dit zien als een verhoring op het gebed. Er 
konden zelfs tot onze grote dankbaarheid 2 kinderen extra meekomen.  
 
Toen was het ineens begin maart en werd het heel spannend of het project wel door zou kunnen 
gaan. Het Coronavirus verspreidde zich razendsnel en adviezen hierover van lokale deskundigen 
werden ingewonnen terwijl ondertussen een groep medewerkers zich aan het voorbereiden was om 
de kinderen op te gaan halen. Half maart besloot de overheid echter al tot een gedeeltelijke 
lockdown en sloten horeca, scholen en kinderopvang en moesten ook wij ons project annuleren. 
Groot verdriet voor iedereen die bij het project betrokken is. Ook in Zhytomir was er teleurstelling, 
maar ook begrip. Er was grote saamhorigheid in het onderlinge overleg en de afstemming in 
Zhytomir. 
 
Er is door het bestuur besloten om ook dit jaar acties te organiseren om geld in te zamelen. Zo is er 
Redlove appelsap verkocht met Moederdag, kon de vlaaienactie met Vaderdag gewoon doorgaan en 
werd in het najaar de Bolusactie uitgevoerd. Vanuit de keuken van Hoogaarslaan 4 kwam de 
verkoop van biologische kroten en eigengemaakte erwtensoep tot stand. Ook de ‘winkel’verkoop in 
de voortuin vanaf deze locatie, liep in 2020 fantastisch. Er werden hier tot 2x toe in het 
achterliggende jaar, kittens geboren die via Marktplaats voor het goede doel werden verkocht. 
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1.3.3  Personele zaken 
Ook persoonlijke zaken hebben we met elkaar gedeeld. Er werden families verblijd met de geboorte 
van een kleinkind. Ook was er blijdschap bij de familie Den Ouden doordat een dochter in het 
huwelijk trad. 
 
Er kwam het afgelopen jaar rouw in sommige families en ook dan leven we met elkaar mee. Bij de 
familie Van de Vreede en bij de familie Den Ouden en de familie Buijs. Intens verdriet was er om 
geliefden die wegvielen uit hun familiekring. We wensen iedereen Gods nabijheid toe in het grote 
verdriet. 
 

Onze voorzitter Leen Breedveld en zijn vrouw Ria 
vierden met kinderen en kleinkinderen hun 40 jarig 
huwelijk. Door de Coronamaatregelen verliep die dag 
voor hen heel anders dan ze gepland hadden. Er kwam 
een initiatief vanuit onze stichting om hen toe te 
zingen. Het werd georganiseerd in ‘de pluktuin’ te 
Nieuw-Lekkerland en daar konden we als medewerkers 
van onze stichting met elkaar zingen en musiceren tot 
Gods eer. 

 
1.3.4  Contacten met Ecologisch Lyceum (school 24) 
Voorzitter Leen Breedveld en bestuurslid Hilda Noorland waren in januari nog afgereisd naar het 
Ecologisch Lyceum te Zhytomir om de laatste zaken af te handelen voordat een groep van deze 
school naar Nieuw-Lekkerland zou komen. Voorlichting aan ouders werd gegeven en ook enkele 
gezinnen kregen thuis bezoek. In oktober bleek het mogelijk om in Zhytomir de huidige stand van 
zaken rondom de ontwikkelingen van het Coronavirus in Nederland en in Oekraine te bespreken en 
te overleggen of het wellicht in 2021 mogelijk is om dan een groep kinderen over te laten komen. 
De voorzitter heeft voor dat doel de reis alleen gemaakt en van zijn bezoek verslag gedaan. Er was 
ook gelegenheid om de door de gastouders aangeleverde ‘troost’ presentjes uit de delen. Al in maart 
was dit plan bedacht omdat het verblijf in Nederland moest worden opgeschort. Fijn dat dit 
mogelijk was, maar ook wel heel anders dan we gewend waren. 
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1.3.5  Contacten met Christelijke school 
Ook is er in januari nog contact geweest met de Christelijke school 
’Radiance’ te Zhytomir vanwege het Poor Family Fund (PFF). 
Afgesproken is toen dat we ons voor de gezinnen ook in 2020 blijven 
inzetten omdat financiële hulp nodig blijft. Er was van deze school 
ook een uitnodiging ontvangen om in juni 2020 het 25 jarig jubileum 
bij te wonen. Hiervoor was al in 2019 een tekstuele bijdrage 
aangeleverd voor een jubileumboek. Door de opgelegde strenge 
Coronamaatregelen is de viering van dit jubileum opgeschort.  
 
Tijdens het bezoek van de voorzitter in oktober heeft er een financiële 
afdracht plaatsgevonden. Contact en ontmoeting met de betrokken 
gezinnen is er niet geweest. Wel heeft de voorzitter de kinderen en 
ouders toegesproken door middel van een videoboodschap. Tijdens 
een ontmoeting met de directeur van de school is aan de voorzitter het 
jubileumboek ter hand gesteld.  
 
(zie voor verdere info 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 slechts 2x gezamenlijk vergaderd. Desondanks 
hebben alle werkgroepen hebben zich in 2020 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 zet zich in om voldoende financiële middelen binnen te halen zodat de 
doelstelling van de stichting gerealiseerd kan worden. Ook zorgt deze werkgroep voor de 
organisatie van excursies en uitstapjes tijdens het verblijf van de Oekraïense kinderen in Nederland. 
 
Helaas kon de overkomst van de groep Oekraïense kinderen met hun leerkrachten niet doorgaan in 
verband met de maatregelen tegen de Corona pandemie. De georganiseerde activiteiten en uitstapjes 
voor deze overkomst zijn dus ook niet doorgegaan. Dit geldt ook voor een aantal acties zoals 
bijvoorbeeld de stroopwafelactie, de (mini) actiemarkt met de kinderen op het Kleyburgplein, de 
zangavond en diverse verkopingen. 
 
In het onderstaande verslag wordt uiteengezet wat er nog wel kon worden gedaan en welke 
activiteiten er ondanks de beperkende maatregelen werden georganiseerd. Het leverde de stichting 
een mooie bron van inkomsten op voor de realisatie van onze doelstelling. 
 
1.5.1  Statiegeld actie ‘PLUS’ 
In de maand maart is er een statiegeld actie gehouden bij Supermarkt “PLUS Van der Wal” in 
Nieuw-Lekkerland. Deze actie heeft € 284,35 opgeleverd voor de doelstelling van de stichting. 
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1.5.2  Moederdagactie 
Deze nieuwe actie waarin Redlove appelsap werd 
aangeboden (1 fles sap voor € 3,- / 3 flessen sap voor € 8,- 
) heeft het mooie bedrag van € 925,- opgeleverd. De 
Redlove appelsap werd aangeleverd door het bedrijf 
waarin 1 van onze bestuursleden participeert.  
 
De opbrengst van deze actie was bestemd voor het PFF. 
 
1.5.3  Vaderdag vlaaienactie 
In de week voor Vaderdag is de vlaaienacte weer gehouden. Bij de inwoners van Nieuw-Lekkerland 
werden door medewerkers en vrijwilligers de bestellingen opgenomen. Er kon gekozen worden uit 
4 verschillende vlaaien. De bestelde vlaaien werden op vrijdag voor Vaderdag thuisbezorgd. Totaal 
werden er 817 vlaaien verkocht. De netto opbrengst van deze actie was 
€ 2.856,90. We mogen terugzien op een mooie goede actie met een bijzonder goed resultaat. 

 
1.5.4  Fruitverkoop 
Eén van de bestuursleden werkt in de fruithandel, hierbij kan hij ook fruit verkopen waarbij een 
deel van de opbrengst bestemd is voor onze stichting. Door middel van een app. krijgen de klanten 
elke 2 weken fruit en fruitsap aangeboden. Na bestelling wordt het op de vrijdag van die week 
thuisbezorgd. Dit heeft in totaal een aanzienlijk bedrag opgeleverd dat voornamelijk bestemd werd 
voor het PFF. 
 
1.5.5  Bolusactie 
In november is er een bolusactie gehouden met de echte Zeeuwse bolussen Er zijn in totaal 1.500 
bolussen verkocht en daarmee heeft deze actie netto € 497,86 opgebracht. In verband met de 
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coronamaatregelen konden er geen kraampjes worden ingericht voor de verkoop. Daardoor zijn er 
minder bolussen verkocht dan bij de vorige bolusactie. 
 
1.5.6  Inzamelen frituurolie 
Er is in het afgelopen jaar ook in Nieuw-Lekkerland frituurolie ingezameld. Veel mensen weten de 
weg naar dit adres te vinden en het resulteerde in 2020 in een netto opbrengst van € 273,- voor het 
PFF. Als stichting zijn we het gezin dat op hun eigen huisadres deze inzameling verzorgt, heel 
dankbaar. 
 
1.5.7  Kerstpostactie 
In december is er door de Werkgroep Activiteiten de jaarlijkse Kerstpostactie georganiseerd. 
Inwoners van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk kregen de gelegenheid om hun kerstpost te laten 
bezorgen door medewerkers van de stichting. De inkomsten uit deze actie bedroegen dit jaar 
€ 988.12. Dit bedrag is verdeeld in € 389,50 voor het bezorgen van de kerstpost en € 598,60 voor de 
verkoop van kerstkaarten. Met dankbaarheid mochten we constateren dat de opbrengst weer hoger 
was dan het voorgaande jaar. 
 
1.5.8  Verkooptafeltje Hoogaarslaan 
Een lid van de werkgroep Activiteiten houdt verkoop aan huis vanuit de voortuin. Bij goed weer 
staan er voor het huis verschillende verkooptafels met allerlei artikelen zoals crea, brokante spullen, 
kaarten en ook een kast boordevol met 2e hands boeken. De te koop aangeboden spullen worden 
verkocht ten bate van het Poor Family Fund. De totale opbrengst van deze verkoop aan de  
Hoogaarslaan 4 was in 2020 € 3.561,40. 
 

 
 
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 2020 
In het onderstaande verslag is vermeld met welke activiteiten de werkgroep PR zich heeft ingezet in 
2020. 
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1.6.2  Nieuwsbrieven 
Door het ingrijpende besluit om het project uit te stellen 
vanwege het coronavirus heeft de werkgroep zich beperkt tot 
het verspreiden van slechts één nieuwsbrief om te 
communiceren over het uitstel van het project. Er is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om in deze nieuwsbrief ook de 
Bolusactie onder de aandacht de brengen en de Kerstpostactie 
aan te kondigen. Beide acties werden verzorgd door de 
werkgroep Activiteiten. De info is verspreid onder de 
achterban van de stichting in Nieuw-Lekkerland. 
 
1.6.3  Vormen van publiciteit 
Nadat op 11 maart werd besloten om de uitvoering van het 
project op te schorten, is al op 12 maart hierover een artikel 
verschenen in het RD. In het artikel heeft de voorzitter 
uitgelegd dat door de uitbraak van het coronavirus de 
Oekraiense overheid het niet verantwoord vond om de 
kinderen te laten gaan. Later werd dat nog eens met een 
officiële brief bevestigd. 
 
In september is een artikel verschenen in het kerkelijk periodiek ‘Open vensters’ van de lokale 
hervormde gemeente. Het is een interview met een gastgezin dat alles voor de overkomst van ‘hun’ 
Oekraïens kind had voorbereid en ook heel erg teleurgesteld was dat dit nu niet door kon gaan. Ze 
wisten al wel het één en ander van de toen 9 jarige Mariia die bij hen in huis zou komen. Ze hadden 
haar in het Engels al een welkomstbrief geschreven. Ze besluiten het interview dat ze zich ook in de 
toekomst beschikbaar houden voor dit meisje. 
 
Op de valreep van het jaar 2020 verscheen er in De Hervormde Vrouw een artikel over de 
tweejaarlijkse overkomst van kinderen uit Zhytomir. Aan dit artikel werkten mee PR bestuurslid 
Hetty den Ouden en werkgroepslid Jeannette Simons. Aan de orde kwamen de belangrijkste 
aspecten rond om de overkomst, zoals de organisatie van de reis en de thuissituatie van de kinderen. 
Ook werd verteld over hun eetgewoonten en het onderwijs hier, uit de Bijbel. 
 
1.6.3  Sociale media 
Voor het onder de aandacht brengen van acties en de meest recente nieuwtjes wordt thans Facebook 
gebruikt. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt en de nieuwe activiteiten en berichten worden 
er enige regelmaat gedeeld. Ook in Oekraine m.n. in Zhytomir worden deze berichten gelezen en 
onderling gedeeld. 
 
De huidige website wordt, mede door de coronacrisis, op dit moment nauwelijks gebruikt om 
berichten te delen. Al meerdere keren is aangegeven dat de site sterk verouderd en aan vervanging 
toe is. Het bestuur heeft dan ook op 15 juli het besluit genomen om te onderzoeken wie hiervoor het 
beste kan worden benaderd zodat op termijn een offerte kan worden opgesteld en opdracht kan 
worden verstrekt tot de bouw van een nieuwe website. 
 
De geregistreerde gegevens van sitebezoekers over het jaar 2020 zijn hieronder in een grafiek 
weergegeven. Er zijn toch nog drie duidelijke pieken waarneembaar in het afgelopen jaar. Zo werd 
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op vrijdag 3 januari de pagina maar liefst 35x bezocht en op donderdag 6 augustus kon de website 
zich zelfs verheugen in 37 belangstellenden. 3 januari. Een andere uitschieter in deze analyse over 
het jaar 2020 is de datum donderdag 10 september toen 25 belangstellenden de site bezochten. 
 

 
 
Er zijn in het afgelopen jaar 901 sessies geregistreerd met een gemiddelde sessieduur van slechts 1 
minuut. Het valt niet goed te verklaren waarom er drie duidelijke pieken zijn te zien. Verrassend 
element is elk jaar wel weer dat er zoveel nieuwe gebruikers worden geregistreerd. Zo waren er van 
de 774 bezoekers 767 nieuwe gebruikers. Iets meer dan de helft (53%) van alle bezoekers is 
woonachtig in Nieuw-Lekkerland. 
 
 
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 voor uitvoering van dit Bijbellesrooster. 
 
1.7.1  Geleverde inzet in 2020 
De werkgroep Schoolzaken heeft in het afgelopen jaar vanwege de Covid-19 pandemie geen 
nieuwe afspraken hoeven te maken met de directeur van de Christelijke basisschool De Wegwijzer 
om de Oekraïense kinderen die zijn uitgenodigd goed te kunnen huisvesten. Wel is toegezegd dat de 
kinderen met hun leerkrachten altijd welkom zijn als de omstandigheden dit toelaten. De 
medewerkers van de werkgroep zullen, zodra groen licht is voor de overkomst, zich gaan 
concentreren op het voorbereiden van de Nederlandstalige lessen en de inzet van vertalers. 
 
1.7.2  Opzet schoolrooster 
Er is een rooster opgesteld voor de lessen Bijbelse geschiedenis en de daaraan gekoppelde creatieve 
invulling. Op het moment dat vastgelegd wordt dat de kinderen komen, zal in nauw overleg met de 
Oekraïense leerkrachten het rooster met hen worden afgestemd. De Nederlandse lesprogramma’s 
zullen dan op twee middagen per week worden aangeboden. Zodoende houden de Oekraïense 
leerkrachten voldoende tijd beschikbaar voor hun eigen Oekraïense lessen. 
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1.7.3  Samenwerking met kerken 
Als duidelijk wordt dat het project kan worden uitgevoerd zullen vanuit de werkgroep contacten 
worden gelegd met de plaatselijke kerken om op verschillende momenten samen te werken Het zal 
dan gaan om de afstemming met de plaatselijke predikanten en vertalers om de te vertalen diensten 
goed voor te bereiden. Het is de bedoeling dat de kinderen tijdens hun overkomst de zondagse 
erediensten en de diensten tijdens de christelijke feestdagen bijwonen. 
 
 
1.8 Werkgroep Gastouders 
 
Deze werkgroep zorgt voor het werven en begeleiden 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- en naar school en geeft begeleiding tijdens de eventuele medische zorg. Daarnaast 
draagt de werkgroep Gastouders zorg voor het up-to-date houden van de gastouderhandleiding 
 
1.6.1  Geleverde inzet in 2020 
In 2020 is de handleiding voor de gastouders geheel herzien en geactualiseerd. Ook is van alle 
kinderen uit Zhytomir die deel nemen aan het project, een Engelstalig intakeformulier ontvangen. 
Deze formulieren zijn vertaald en voorzien 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. 
 
1.6.2  Gastouders project 2020 
Er zijn in het voorjaar 2 gastouderavonden geweest, respectievelijk 14 januari en 9 februari. Alle 
gastouders hebben tijdens de voorlichtingsavonden een handleiding ontvangen en informatie over 
het aan hun toe te vertrouwde kind. 

In overleg met de directeur van School 24 in Zhytomir is op 9 maart 2020 de moeilijke beslissing 
genomen om het project, wat op 16 maart zou starten, op te schorten. Alle bovenstaande afspraken 
zijn daarmee ‘on hold’ gezet tot duidelijk wordt dat het verantwoord is om het project met de 
kinderen, uit te voeren. 
 
 
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 te betalen, financiële 



 

Jaarverslag 2020 15 

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 2020 
In het afgelopen jaar zijn meerdere acties gehouden en stands ingericht op markten met als doel 
geld in te zamelen. Ook hebben sponsors voor dit doel (maandelijks) bijgedragen en zijn giften 
geschonken. 
 
1.9.2  Acties 
De noodzaak om het Christelijk onderwijs in Zhytomir blijvend te ondersteunen, is groot. En 
doordat de overkomst van de Oekraïense kinderen in 2020 werd opgeschort heeft het bestuur 
besloten om in 2020 en 2021 de resultaten van alle verkoopacties voor het Christelijk onderwijs in 
Zhytomir te bestemmen. 
 
Op zaterdag 5 september werd deelgenomen aan een door de winkeliers georganiseerde braderie op 
het Kleyburgplein. Van alle andere activiteiten is verslag gedaan bij de werkgroep Activiteiten. 
(Zie onder 1.5.1.10) 

 
1.9.3  Overleg in Zhytomir 
Op maandag 27 januari 2020 is met de directeur van de christelijke school gesproken over de 
verantwoording van de het in oktober 2019 afgedragen sponsorgeld. In een overzichtelijk opgesteld 
document werd het afgelopen jaar aangetoond hoe de verdeling van de financiële middelen heeft 
plaatsgevonden. Een deel van het sponsorgeld gelabeld aan de 17 kinderen die elk hun eigen 
sponsor hebben. De overige financiële middelen die zijn afgedragen zijn verdeeld over 31 kinderen 
die daarvoor in aanmerking komen. 



 

Jaarverslag 2020 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het overleg in Zhytomir dat de voorzitter met de directeur van de school had in oktober 2020, is 
vanuit het PFF € 9.500,- afgedragen aan de Christelijke school. Al aan het begin van het jaar had de 
voorzitter gevraagd aan de directeur of de gesponsorde kinderen iets over zichzelf zouden willen 
schrijven aan de sponsors. Dat is gelukt maar het werd oktober voordat de voorzitter de brieven in 
ontvangst kon nemen.  
 
Onder normale omstandigheden zou er in oktober op de school ook een ontmoeting plaatsvinden 
met de kinderen en hun ouders. Echter, door de ook op Oekraïense scholen geldende 
coronamaatregelen, werd daar dit keer vanaf gezien en heeft de voorzitter zich beperkt tot het 
inspreken van een videoboodschap.  
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1.10 Verwachtingen en toekomstvisie 
 
1.10.1  Verwachtingen in 2021 
Het zou in 2020 de 5e groep kinderen van het Ecological Lyceum (school 24) zijn die in het 
voorjaar van 2020 naar Nederland mocht komen. Alles was tot in de details voorbereid tot de 
coronamaatregelen plotseling een streep door de rekening haalden. 
 
De van overheidswege genomen maatregelen om deze crisis te bestrijden hebben nog niet geleid tot 
een doorstart van het project. In 2021 zullen de ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd en zal 
in het najaar een nieuwe afweging plaatsvinden. Uitgangspunt is om de overkomst van dezelfde 
groep kinderen in 2022 mogelijk te maken. 
 
Afgesproken is met de directie van de school in Zhytomir dat ook in Oekraine zorgvuldig gekeken 
zal worden naar de ontwikkelingen rondom de bestrijding van het virus en de mogelijkheid om de 
kinderen alsnog een kans te bieden om naar Nederland te gaan. Ook daar zal in het najaar van 2021 
onderzocht worden of er draagvlak is bij de ouders van de kinderen en instemming van de overheid 
is te verkrijgen zodat afspraken kunnen worden vastgelegd voor een mogelijke overkomst in 2022. 
 
Zowel het bestuur van onze stichting als de directie van Ecological Lyceum (school 24) hebben 
opnieuw de intentie naar elkaar toe uitgesproken dat het een goede doelstellig is om kansarme 
kinderen op te vangen in gastgezinnen in Nederland waar voor hen wordt gezorgd in een totaal 
andere leefomgeving. 
 
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 zal in de nabije toekomst dan 
ook geen sprake zijn van wijziging in de samenwerking met onze stichting met betrekking tot de 
financiële ondersteuning via het sponsorprogramma via de werkgroep Poor Family Fund. 
 

Het is verheugend om te vernemen dat ook de samenwerking tussen de Christelijke basisschool 
Chayvo en het Ecological Lyceum (school 24) goed verloopt. Kennis mag worden overgedragen 
van Bijbelse thema’s en er wordt gezamenlijk deelgenomen aan Christelijke vieringen. 
 

1.10.3  Toekomstvisie 
Het werk van de stichting is evenwichtig en kleinschalig van aard. Met beide Oekraïense 
directeuren was er in 2020 constructief overleg mogelijk en dit zal naar gelang hun gezondheid dit 
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toelaat, de komende jaren zo blijven. Ondanks de pensioengerechtigde leeftijd van beiden is hun 
kennis en ervaring, gecombineerd met een enorm enthousiasme kennelijk doorslaggevend geweest 
voor continuering van hun aanstelling. 
 
De mogelijkheid die we bieden aan de nog jonge kwetsbare kinderen om voor een 6-tal weken 
opvang te ontvangen 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. 
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Financieel verslag 
 
Uit de cijfers in dit verslag verschijnt een totaal ander beeld dan wat gebruikelijk is in een 
verantwoording over de even jaren van de stichting. Immers normaal gesproken geeft de stichting 
veel geld uit in verband met de overkomst van de kinderen uit Oekraïne. In 2020 verliep dit totaal 
anders door de uitbraak van het Covid-19 virus. Alle praktische zaken waren reeds geregeld en de 
vliegtickets aangeschaft en betaald toen plotseling het hele project moest worden geannuleerd. 
Toch overheerst de dankbaarheid dat het (vooruitbetaalde) geld voor de vliegtickets (de grootste 
kostenpost) vrijwel volledig retour kwam.  
 
Het onderstaande verslag geeft inzicht in wat er is uitgegeven in 2020 en wat er ook nog ontvangen 
is door middel van o.a. collecten, giften en de resultaten van diverse acties. 
 
2.1  Jaarrekening 2020 
De totale inkomsten in 2020 bedroegen € 15.822,-. De jaarlijkse vlaaienactie en de fruitverkoop 
door bestuurslid Johan Koemans (in de maanden januari 2020 t/m september 2020) hadden hierin 
een groot aandeel. Verder leverden ook de collecten en giften weer mooie bedragen op. Doordat de 
overkomst van de Oekraïense kinderen in 2020 geen doorgang vond, behoefde de stichting in 2020 
nauwelijks in te teren op de financiële middelen. Door het bestuur is daarop besloten om de 
resultaten van o.a. diverse verkoopacties (bolusactie, fruitverkoop en kerstpostactie) voor het Poor 
Family fund (PFF) te bestemmen. 
 
De totale kosten in 2020 bedroegen € 10.623,-. Naast de vaste kosten als bankkosten, 
verzekeringen, etc. gaat het met name om 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 gecancelde project 2020 en drukwerk. 
 
2.2  Poor Family Fund (PFF) 
In oktober 2020 is vanuit het PFF € 9.500,- afgedragen aan de Christelijke school ‘Radiance’ in 
Zythomir voor de sponsoring van gezinnen die zelf niet in staat zijn om Christelijk onderwijs te 
betalen. De inkomsten bestonden in 2020 uit o.a. de (maandelijkse) sponsoring van particuliere 
donateurs en bedrijven, het resultaat van diverse verkoopactiviteiten, de inzameling van frituurvet 
en enkele spontane giften. In totaal is er € 13.216,- binnengekomen ten bate van het PFF. De 
inkomsten ten aanzien van het PFF waren in 2020 beduidend hoger ten opzichte van voorgaande 
jaren. Doordat de overkomst van de Oekraïense kinderen in 2020 geen doorgang vond, behoefde de 
stichting in 2020 nauwelijks in te teren op de financiële middelen. De opbrengsten van o.a. de 
bolusactie, de fruitverkoop en de kerstpostactie komen beschikbaar voor het PFF. Met deze 
middelen kunnen in 2020 en 2021 meerdere gezinnen van de Christelijke school te Zhytomir 
financieel worden ondersteund om het schoolgeld geheel of gedeeltelijk te betalen. 
 
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. 
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Aan een tweetal onafhankelijke, door het bestuur benoemde, personen is door de penningmeester 
controle-informatie verstrekt over de bedragen en de toelichtingen van de jaarrekening 2020. 
 
Op bladzijde 25 is een verklaring opgesteld van de kascontrole zoals deze op 10 november 2020 
heeft plaatsgevonden. 
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2.4 Balans 
 
2.4.1  Balans per 31 december 2020 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA     PASSIVA     
    2020 2019   2020 2019 
              
Vlottende activa     Eigen vermogen     
CCR Kas 0  54  Exploitatiereserve 41.718  36.519  
CCR Bank 561  504        
CCR Spaarrekening 25.082 26.579       

              
PFF Bank 6.047  2.431 Poor Family Fund 6.047  2.431  
              
CCR Vooruitbetaalde bedragen 16.075 9.382  Vreemd vermogen     

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

              
 
 
 
TOTAAL ACTIVA 47.765 38.950  TOTAAL PASSIVA 47.765  38.950 
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2.4.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 
     
ACTIVA       
        2020 2019 
  Vlottende activa       
            
    Liquide middelen       
    Kas CCR 0  54  
    Betaalrekening CCR 561  504  
    Spaarrekening CCR 25.082  26.579  
    Bank Poor Family Fund 6.047  2.431  
            

    Saldo Liquide middelen per 31 december 31.690  29.568  

            
    Transitoria       
    Vooruitbetaalde bedragen 16.075 9.382  
    Nog te ontvangen bedragen 0    0 
            

    Saldo Transitoria per 31 december 16.075  9.382  

            

Saldo Activa per 31 december 47.765  38.950  

            
PASSIVA       
        2020 2019 
  Eigen vermogen       
            
    Exploitatiereserve       
    Saldo per 1 januari CCR 36.519  17.144  
    Exploitatieresultaat CCR 5.199 19.375  
    Saldo per 31 december CCR 41.718  36.519  
            

    Saldo Exploitatiereserve per 31 december 41.718  36.519 

            

    Poor Family Fund   6.047  2.431 

            
  Vreemd vermogen       
    Transitoria       
    Vooruit ontvangen bedragen  0 0  
            

Saldo Passiva per 31 december 47.765  38.950  
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2.5. Exploitatierekening over 2020 
 
2.5.1  Baten 
 
 
 
 
 
 

     
 
Omschrijving 2020 2019 
 
Herfstmarkt 0 10.224 
Herfstmarktkrant 0 5.008 
Sponsoring bedrijven (t.b.v. herfstmarkt) 0 1.225 

Collecten 2.931 1.045 
Giften 634 2.107 
Donaties door vaste donateurs (in 2020 opbrengst voor PFF) 0 355 
Concerten en zangavonden 0 3.136 
Stroopwafelactie 0 0 
Vlaaienactie 7.608 6.187 
Bolusactie (in 2020 opbrengst voor PFF) 0 0  
Opbrengst fruitverkoop Johan Koemans 
(t/m september 2020, daarna opbrengst voor PFF) 4.333 2.251 
Opbrengst markten en braderieën (in 2020 opbrengst voor PFF) 0 779 
Opbrengst diversen 314 363 
Kerstpostactie (in 2020 opbrengst voor PFF) 0 845 
Rente 2 1 
 
Totaal Baten 15.822 33.526  
 
Nadelig Saldo    
 
 
 
TOTAAL 15.822 33.526  
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2.5.2.   Lasten 
 
 
 
 
 
 

     
 
Omschrijving 2020 2019 
 
Kosten bestuur en werkgroep 409 194 
Gastouderavonden, afscheidsdag en projectafsluiting 8  0 
Onkostenvergoeding Oekraïense leerkrachten 0 0 
Reiskosten Oekraïense kinderen en begeleiders 150 0 
Kosten print- en drukwerk  138 466 
Kosten activiteiten Oekraïense kinderen 0 0 
Bijbels / kinderbijbels / evangelisatiemateriaal 0 0 
Kosten herfstmarkt 0 4.086  
Kosten herfstmarktkrant 0 1.669 
Kosten boekhoudpakket 138 138 
Kosten website 93 93 
Kosten schoolbenodigdheden 183  0 
Kosten verzekeringen 114 114 
Kosten voorbereiding en begeleiding project 1.602  869  
Bankkosten 255  308 
Kosten concerten en zangavonden 0 684 
Onkosten verkoop artikelen 7.533 5.530 
Sponsoring zomerkamp 0 0 
Autokosten 0 0 
 
Totaal Lasten 10.623 14.151  
 
Voordelig Saldo  5.199 19.375 
 
 
 
TOTAAL 15.822 33.526  
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2.6 Bijlage 1 
 
 
 

 
 
 


