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OostEuropa Zending/Christian Care East West is de oorsprong van 4 andere ANBI organisaties:      

Kinder Sponsorplan, Children’s Relief, Asian Care, African Care. 

        

                         

   

 Belangrijke divisies van OostEuropa Zending/Christian Care East West zijn : 

Barnabas, IsraelSupport, Vision Latina,  De Groene Weg Winkel; maar ook 

Partners als Shuva Israël Nederland en  LPHT(Hulp Wit Rusland) 
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Oktober 2017 bezochten Matthias en Gerrie en 

een aantal teamleden de bruiloft van Aurel Kovacs 

in het Roemeense Oradea, die daarmee een 

zevenjarige werkperiode in Nederland afsloot.  

December 2017 is het huwelijk nog eens 

nagevierd in Krimpen aan de Lek waar hij bijna 

onderdeel van het ‘meubilair’was geworden. Het 

huwelijk heeft hem waarlijk bevrijd.  

Graag zouden we meer helpers uit Oost-Europa in Krimpen willen in-

zetten. Daarvoor zijn sponsors nodig om een en ander te kunnen 

bekostigen.  

 

Het najaar 2017 kwam het nieuwe logo ontwerp (zie linksboven pg 1) 

klaar dat de nieuwe naam van de organisatie per januari 2016 volledig 

weerspiegelt.   We hadden een tijd geworsteld met de nieuwe, eigenlijk 

te lange naam, die echter wel alle belangrijkste activiteiten van de 

organisatie weergeeft. U zult met ons eens zijn dat dit Logo echt heel 

aantrekkelijk is, vooral omdat het Kruis van Golgotha, dat centraal staat in ons werk, nu een nog krachtiger 

uitstraling heeft en ontworsteld is aan het ‘oude prikkeldraad logo’ en als het ware de hele zieltogende wereld 

van deze tijd vasthoudt, zodat de ‘globe’ niet instort. 

Ook het Logo van de partnerstichting Children’s Relief werd vernieuwd. Het naar Christus verwijzende element 

ontbrak aan het oude logo en is nu een heel subtiel kruisje geworden, als reuze komma tussen de ‘n’ en de ‘s’. 

 

De Groene Weg winkel bleef in de lijn van de voorgaande jaren, het hele jaar 2017 alsook 

2018  stevig doorgroeien  in omzet maar ook vrijwilligersaantal, en terwijl magazijn-, 

winkel- en Hulptransportenchef Gerard van Sabben op de zendingsdag van 2 juni 2018 

afscheid nam vanwege het bereiken van de AOW leeftijd. Twee nieuwe zendingswerkers 

gingen zich deze maand ‘warm’ draaien om de taken van Gerard over te nemen.  

Bij de foto: In de zaal van ons gebouw oefende Gerard altijd stevig op de trompet. 

 

De nieuwe transport en magazijnmanager Willem Heine is ook 

veelgeziene persoon op onze zendingsdagen waarbij hij meestal met de piano de zang 

begeleid. Hij wilde een jaar proef draaien om daarna te beslissen, doorgaan ja of nee. 

Op 2 juni kregen we ook volop aandacht van de locale Vrolek Televisie en werd een filmpje 

uitgezonden van de zendingsdag zelf, maar ook waren er interviews op kantoor.  

Bij de foto: Willem is per juni 2018 mede het gezicht geworden van de Groene Weg Winkel. 

 

 

DE NIEUWE PRIVACY WETGEVING per 23 mei 2018 bracht een nieuwe benadering teweeg in de omgang met 

magazines en mailings. Het zal vanaf dan minder makkelijk worden om zomaar mensen ter kennismaking ons 

zendingsblaadje toe te sturen.  

Toch goedmoeds bepaalde we dit Thema voor de zendingsdag van 2 Juni 2018 : EEN GOEDE BUUR.. 

Dat willen we zijn voor de omgeving waarin we zijn geplaatst, de Krimpenerwaard maar ook hopen we dat 

hiermee meer bewoners van de Krimpenerwaard alsook heel Nederland en Belgie de weg naar ons centrum en 

het werk dat we wereldwijd doen, zouden vinden.  

 

 
 
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.  

          Gods zegen toewensende, Matthias en  Gerrie  van der Weide  

Aurel Kovacs 
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Deze pagina geven we enkele belangrijke ‘facts & figures’ 

HULPTRANSPORTEN 2012- 2017 AANTALLEN/KGS 
Gerard van Sabben verliet dus per 2 juni 2018 het werk en Cees de Vreede werkt van dat moment met Willem 

Heine nauw samen. Met het vertrek van Gerard was al aan de horizon zichtbaar dat lang niet alle kleding 

welkom was in het voormalig Oostblok. Kleding moest meer aansluiten bij de actuele mode. Zelfs de 

allerarmsten trekken niet meer zomaar van alles aan.  

 

 
Vrachtwagen wordt geladen achter ons Zendingscentrum Krimpen aan de Lek 

Hoewel het laden van een vrachtwagen tot op vandaag altijd weer een sensatie blijft, is duidelijk uit het 

voorgaand overzicht dat de goederenstromen inkrimpen.   Dit betekent niet dat er minder hulp nodig is in de 

doelgebieden maar  de inzamelings inspanningen qua tijd en mankracht zijn moeilijker te volbrengen.   

De kern van ons veldwerk vanuit de doelstelling is kort aldus samen te vatten: 

 

Werkvakanties - Bemoedigingsreizen voorjaar en najaar – Barnabas Jeugdevangelisatie 

 

Werkvakanties organiseren is een hele kluif en worden meestel zelfstandig georganiseerd en uitgevoerd door 

een werkgroep terwijl wij als organisatie adviserend meekijken en meestal een locatie regelen met goede locale 

begeleiding. Deze periode was dat niet aan de orde  

 

Bemoedigingsreizen waren er echter weer naar Albanië, Oekraïne, Roemenië, Moldavië en Bulgarije. Het doel 

is om in een korte tijd van 5-7 dagen, arme gezinnen te bezoeken, ziekenhuizen en kindertehuizen en soms ook 

gevangenissen te bezoeken en samen met de mensen uit Gods Woord te lezen en te getuigen van wat God in ons 

leven doet en last but not least, fianciële hulp en voedselhulp achter te laten. 

 

Bestem- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totaal rit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totaal kg

mings land aantal aantal aantal aantal aantal aantal per land in kg in kg in kg in kg in kg in kg per land 

Roemenië 16 14 13 11 9 8 71 229.121 214.045 187.036 163.340 114.861 96.294 1.004.697

Bulgari je 2 1 0 0 0 0 3 34.390 16.470 0 0 0 0 50.860

Hongari je 1 0 1 0 0 0 2 3.600 0 531 0 0 0 4.131

Moldavië 2 1 2 1 1 0 7 23.869 12.753 18.311 10.010 2.038 0 66.981

Oekraïne 3 2 3 2 3 2 15 33.180 24.270 34.998 21.265 35.760 23.564 173.037

Albanië 2 1 0 0 1 3 7 1.380 10.047 0 985 1.230 940 14.582

Totalen 26 19 19 14 14 13 105 325.540 277.585 240.876 195.600 153.889 120.798 1.324.288

In 7 jaar middels 105 transporten in totaal  1.324.288kg kleding,voedsel etc
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We bezoeken zo de alleramsten 

binnen of aan de grenzen van 

Europa. De foto’s tonen modder 

en verpauperde huizen in 

Moldavië, waar we een van onze 

grootste veldnetwerken hebben. 

Moldavië dat net als Georgië een 

door Rusland ‘bezette’  deelstaat 

heeft (Transnistrie) onder russisch toezicht.  

 

Barnabas Jeugdconferenties – zijn er nog in Albanië en Bulgarije. De Roemeense eerst in combinatie met Bulgarije.  

We willen dit activiteitenverslag graag eindigen met enkele details over de Obligatie Actie. 

1. Februari – mei 2018 - Zoeken naar 1 of meer laatste deelnemer(s) voor een korte termijn om het 

ontbrekende bedrag van Euro 250.000 bij te leggen. Als de enige aanbieder plotseling afvalt, staat een 

nieuwe direct klaar.   

2. Juni 2018 -  Koortsachtig wordt gewerkt aan het vestigen van een 1e Hypotheek voor de 250.000 en een 

2e hypotheek voor het basisfonds van 430.000 Euro bijeengebracht door ca 250 obligatiehouders. En de 

juridische papieren die daarbij horen.  

3. In het jaarverslag 2018-2019 berichten we u hoe het verder ging maar 15 juli 2018 werd de bank 

afgelost met 680.000 Euro waaruit blijkt dat ook de bank een stevige duit heeft bijgedragen.  

 

Publiciteit en Werving – een nieuwe tijd breekt aan en een nieuwe koers moet uitgezet. 

Terwijl de grote groep van eens 20.000-40.000 lezers enorm afkalft heeft de Obligatie Actie bewezen dat men 

niet altijd een groot leger nodig heeft om resultaten te behalen maar vooral kleine groepen van gemotiveerde 

vrienden kunnen samen veel werk verrichten. Een Gideonsbende van 300 man kon ooit een machtig leger 

verslaan. Door de AVG wetgeving kunnen we minder makkelijk nieuwe mensen winnen voor het werk. Maar 

met hen allen die zich tot onze vrienden rekenen kunnen we heel veel moois bereiken.  

 

N.B. Voor onze financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de daarvoor ingerichte plaats in de ANBI 

sector op onze website(s).  

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

bestuur@oosteuropazending.com 

Matthias van der Weide 

Peildatum verslag: 30 JUNI 2018 
Publicatie datum:  2 Juli 2021 (ernstig vertraagd, mede door verbouwingen Krimpen) 

De jeugd leert ook sketches Toespraak Renato Jani ruim 100 deelnemers in Albanië 
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