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ZENDINGSCENTRUM OOSTEUROPA ZENDING CHRISTIAN CARE EAST WEST
1986 – 2016 ALHIER 30 JAAR ZENDING EN HULPVERLENING
OOSTEUROPA ZENDING 50 JAAR 1967-2017

OostEuropa Zending/Christian Care East West is de oorsprong van een aantal andere ANBI organisaties
zoals: Kinder Sponsorplan, Children’s Relief, Asian Care, African Care en daarmee als partner
verbonden!

Daarnaast zijn er nog belangrijke divisies van OostEuropa Zending/Christian
Care East West zoals: Barnabas, IsraelSupport, Vision Latina en

De Groene Weg Winkel

ALGEMENE BESCHOUWING PERIODE 2016 -2017
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In het kader van 50 jaar OostEuropa Zending kiezen we bij dit activiteitenverslag voor deze
verzen uit Psalm 33, als getuigenis en gebed:

ONZE HULP IS VAN DE HEER DIE DE HEMEL EN DE AARDE GEMAAKT HEEFT
14 Uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde,
15 Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.
16 Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht;
17 Het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte.
18 Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,
19 Om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood.
20 Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild.
21 Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
22 Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.

Het jaar 2016 begon met de mijlpaal in het vooruitzicht dat we ons zendingscentrum sinds de
opening in mei 1986 nu al 30 jaar in gebruik hadden. Althans zouden we datum wel halen nu de bank
de hypotheek had opgezegd en per 1 februari 2016 de betaling verwachtte van een grote som?
Ons Zendingscentrum dat tot oktober 1985 in Oostenrijk was gevestigd wilde medio 1985 dichterbij
de grotendeels Nederlandse achterban zijn en in heel Rijnmond was geen geschikt pand met terrein te
vinden om onze activiteiten te herbergen. Tot in Krimpen aan de Lek een bedrijfspand met drie
woningen vrijkwam. Zouden we dit pand met een enorm rijke geschiedenis aan humanitaire en
geestelijke hulp nu gaan verliezen?
Een lokale adviseur sprak ons januari 2016 moed in en kwam met het idee van een obligatie actie. Aan
het begin van dit millennium was zo’n actie al eens overwogen maar vanwege de papieren rompslomp
waren we er niet aan toegekomen. Als we toen hadden doorgezet waren we niet in deze
hypotheekaffaire terecht gekomen.
In ons vorige jaarverslag 2015-2016 kunt u lezen hoe we zomer 2016 klaar waren voor de aftrap van
deze actie en per 1 augustus 2016 stroomden de eerste obligaties binnen. Doel was voor eind 2016
het benodigde bedrag bijeen te krijgen om de bank te betalen maar ook belangrijke renovaties te
verrichten.
Het najaar 2016 werd geheel overheerst door deze acties maar intussen vergden uiteraard de doelstel-lingen in het veld ook al onze aandacht. Als diamanten aan de Zendingskroon koesteren we het werk
van Children’s Relief en Kinder Sponsor Plan en zo goed en kwaad als het gaat krijgen ook Azië en
Afrika alsook Israël en Latijn Amerika onze aandacht. Bijzonder wapenfeit was de Indonesië inzet van
ons KSP team November 2016. Onze laatste inzet daar was in 1997, waarna in dit land zware
christenvervolgingen uitbraken die tot op vandaag aanhouden.
De Groene Weg winkel bleef het hele jaar 2016 stevig doorgroeien in omzet maar ook
vrijwilligersaantal.
Teamleden gingen dit jaar maar ook kwamen er nieuwe. Al met al houden de dagelijkse sores de
directie en besturen zo bezig dat we aan vooruitblikken en innoveren nauwelijks toekomen. Einde dag
tellen we dankbaar maar uitgeput onze zegeningen. Bijzonder is ook de regelmatige inzet van twee
bijzondere vrijwilligers: een interim saneringsdeskundige en een recent gepensioneerde financiële
controller. Als bestuur elke dag met de voeten in de klei staand, scheppen deze ontwikkelingen bij ons
verwachtingen. En via de obligatieactie zowel als ook de bemoedigende respons op de weinige
mailings bleek de nog steeds slinkende achterban in staat ons de broodnodige steun te geven. Rond
kerst 2016 de balans opmakende noteerden we dankbaar dat de bank het gesprek over
eindbeslissingen doorschoof naar 10 januari 2017. En om kort te gaan, na een tussengesprek op 28
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maart jl. heeft de bank een deadline van 31 mei laten verlopen om ons in staat te stellen op grond van
het zojuist gereed gekomen accountantsrapport en nieuwe taxaties met de bank tot een eindregeling
te komen. Met 300.000 Euro in de actie pot en gunstige kwartaalcijfers 2017 ligt een oplossing in het
verschiet.
De veranderingen en oplossingen die we als zendingsorganisatie nodig hebben liggen echter niet
alleen op het financiële vlak. Nog altijd slinkt de donateursgroep, iets waar vooral veel oudere
organisaties in Nederland mee te maken hebben. Maar naast nieuwe ondersteuners zijn ook nieuwe
roepingen nodig en nieuwe zendingswerkers met geloofskaliber. Mensen die zoals de Bijbel het
aanduidt: …het Lam ( Jezus Christus) volgen waar Hij ook heen gaat! Samenbinding en teambuilding
zijn in weerwil van de dagelijkse werkdruk toch mogelijk door de dagelijkse ochtendbidstond en ook
kijken we terug op geslaagde veldinzetten. De zendingsdag van afgelopen 20 mei kwam zelfs in het
nauw maar werd door de extra inspanningen van enkele stafleden en vrijwilligers toch een geslaagde,
hoewel bescheiden 50 jaar jubileum viering in de lokale Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek.
Als bijzondere mijlpaal noemen we het Zwijndrecht beraad(zie foto pagina 1) dat op 14 februari 2017
plaatsvond. Met directieleden en bestuurders samen hebben we teruggeblikt en geëvalueerd en
vooral de zwakke punten in de organisatie benoemd, maar ook de wapenfeiten over een periode van
50 jaar zending kwam voorbij. Er werd zelfs een financiële analyse bekeken over de laatste 15 jaar. Dit
met het doel om tot een reorganisatieplan te komen.
Hoofddoel nu is dus met de bank in het reine te komen en in balans te blijven met inkomsten en
uitgaven. Tegelijk zullen met ingang van juli de eerste gesprekken plaatsvinden om te komen tot
versterking en vernieuwing van de bestaande structuren.
Alle strijd van de afgelopen drie jaar, eerst om (met succes) de ANBI status te behouden voor onze
organisaties, maar ook de overige ieder welbekende perikelen heeft in het opzicht van financiële
rapportage tot een unicum geleid, namelijk dat er in dit lopende boekjaar nu kwartaalcijfers bekend
zijn waarop een koers kan worden bepaald. Nu gaat het erom dit spoor te houden en vast te houden
wat bereikt is.
Als geloofszending hebben we altijd het vizier gehouden op de nood
in het veld en God zou zorgen voor het nodige. Het Bijbels
rentmeester-schap vraagt om meer en dat heeft alles te maken met
zelfonderzoek en zelfverbetering, ook in financieel opzicht.
Gedurende 43 jaar zendings-inzet was dat mijn hoofdprioriteit en
ben ik altijd ondersteund door des-kundigen op financieel gebied.
Vaak waren we dichtbij dit nu bereikte punt, maar werden we als het
ware door de ‘branding’ van tegenslagen en strijd teruggeworpen en
Aan het slot van de jubileum dag
leek het soms wel eens of we opnieuw moesten beginnen. Nu ik de
20 mei namen wij felicitaties in
ontvangst van het zendingsteam
AOW leeftijd heb bereikt, is het voornemen administratieve taken
snel over te dragen en zo de Heer wil en wij leven vooral zorg- en
zendingstaken nog enige jaren optimaal aandacht te geven. En zo
eindig ik dit ‘verhalend’ verslag met Psalm 33:22
‘Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.’
Samen met onze zendingsvrienden kijken we uit naar de Komst des Heren en tegelijk willen we niet ophouden van
Hem te getuigen en zielen te oogsten en voor te bereiden op de nieuwe wereld die Hij maakt.
U allen Gods zegen toewensende, Matthias van der Weide, mede namens Gerrie, mijn vrouw!
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De volgende pagina’s geven we enkele belangrijke ‘facts & figures’

HULPTRANSPORTEN – 2016
AANTALLEN en VOLUMES
Gerard van Sabben en Cees de Vreede staan aan het
roer van deze activiteiten, bijgestaan door een aantal
chauffeurs die overal in het land hulpgoederen ophalen
bij particulieren alsook tientallen depots. Depots zijn
verzamelplaatsen voor een stad of regio.
We hebben voor ons zendingsgebouw ook een busje
staan waarin passanten dag en nacht kleding kunnen
deponeren.
Hoewel de gemiddelde levensstandaard in onze
doellanden met sprongen stijgt, leven nog te veel
mensen in zware armoede en hebben helemaal geen
geld tot beschikking of niet meer dan 50-100 Euro per
maand. Zij overleven door hun moestuin of mede ook door wat uit rijke landen wordt geschonken.
Steeds meer zien we ook humanitaire organisaties binnen die landen zelf hulp bieden aan de armen.
Duizenden gezinnen ontvangen hulp

2012
2013
2014
2015
2016 totaal kg
in kg
in kg
in kg
in kg per land
mingsland aantal aantal aantal aantal aantal in kg
Roemenië
16
14
13
11
9 229121 214045 187036 163340 114861 908403
Bulgarije
2
1
0
0
0 34390 16470
0
0
0
50860
Hongarije
1
0
1
0
0
3600
0
531
0
0
4131
Moldavië
2
1
2
1
1 23869 12753 18311 10010
2038
66981
Oekraïne
3
2
3
2
3 33180 24270 34998 21265 35760 149473
Albanië
2
1
0
0
1
1380 10047
0
985
1230
13642
Totalen
26
19
19
14
14 325540 277585 240876 195600 153889 1193490
In 5 jaar middels 92 transporten in totaal 1 miljoen en 193.490 kg kleding,voedsel etc
Bestem-

2012 2013 2014 2015 2016

Wat hierboven zichtbaar is, namelijk dat het volume hulpgoederen de laatste 6 jaar halveerde,
gebeurde ook met het aantal actieve ondersteuners en de financiën. Dat is niet alleen maar het gevolg
van vergrijzing. Om nieuwe zendingsvrienden te maken, moet je tegenwoordig ook bijzondere
inspanningen verrichten en nadat 20 jaar sinds de val van het IJzeren Gordijn tienduizenden reizigers
de voormalige communistische wereld bezochten en omgekeerd ook miljoenen Oosteuropeanen in
het westen werk en welvaart zochten, heeft deze zendingsregio voor velen haar prikkel verloren.
De feiten van schrijnende armoede en landenconflicten waarvan tot nu toe de Balkanoorlog de ergste
was, die nog een voortzetting vindt in het Oekraïne/Rusland conflict, en naast deze nieuwe hete ook
een in toenemende mate koude oorlog tussen Oost en West, zetten voormalig Oost-Europa wederom
hoog op de lijst van zendingsprioriteiten.
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Zoals de eerste korte termijnwerkers in de zeventiger jaren vorige eeuw vooral geworven werden uit
de toenmalige bijbelscholen, hopen wij nu ditzelfde te gaan doen uit de verschillende christelijke
hogescholen en universiteiten. Zending in het voormalig Oostblok is steeds meer bittere noodzaak!
Het zendingskalenderjaar bevat naast de regelmatige hulptransporten steevast de volgende thema’s:
Werkvakanties - Bemoedigingsreizen voorjaar en najaar – Barnabas Jeugdevangelisatie
Het werkconcept is verrassend eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. Ook voor de ‘eeuwige
student’. Bijzonder is ook de speciale dovenreis die elk jaar één of twee keer plaatsvindt.
NAAST DE VELDINZETTEN is er ook voor vrijwilligers van allerlei kunne heel veel werk te doen.
De Groene Weg winkel is in dat opzicht echt een vrijwilligersproject. Daarnaast is er veel te doen op
het gebied van gebouwenonderhoud, administratie, en niet te vergeten promotiewerk zoals het
bemannen van een infostand op allerlei evenementen en het ontwikkelen van fondswervingsacties.
Zeker nu het zaaks is om de organisatiekosten laag te houden is er ook steeds meer behoefte ook aan
vrijwilligers op directieniveau.
Het afgelopen jaar werden we ook verblijd met de inzet van verschillende stagiairs. Zelfs ook één op
universitair niveau die ons ook meer toegang gaf tot social media. OostEuropa Zending en Children’s
relief maken sindsdien meer gebruik van facebook en nog meer ligt in het verschiet. Natuurlijk vergen
ook de verschillende websites steeds meer intensieve aandacht.
We willen dit activiteitenverslag graag eindigen met enkele details over de Obligatie Actie.
1. Februari – mei 2016 Voorbereiding van het administratieve kader, zoals oprichten van een
Stichting Obligatiehouders die middels een Trustakte verbonden is aan OostEuropa Zending als
uitgever van de obligaties.
2. Juni 2016 en daarna – Ontwikkelen en bijhouden van een database waarin de verschillende
specifiek details als rente en ook andere wensen van de obligatiehouder zijn opgenomen.
3. Juni 2016 – heden – bedenken van alle mogelijke acties om deelnemers te vinden.
Er is tot op heden ( 30 juni 2017) een actieresultaat van in totaal 370.000 Euro.
Die zijn bijeengebracht door ca. 350 deelnemers met een minimaal deelname bedrag van 50 Euro
(1 obligatie) .
Voor onze financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de daarvoor ingerichte plaats in de
ANBI sector op onze website(s).
Stichting Oosteuropa Zending/Christian Care East West
NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 t.n.v. OostEuropa Zending
Postbus 81127 | 3009GC | Rotterdam | | KvK nr. 41125417 | RSIN 5125017
Tel. 0180 521966 | www.oosteuropazending.com | info@oosteuropazending.com

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij 06-53883103.

Matthias van der Weide
30 JUNI 2017
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