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Jaarverslag 2016 van Stichting Tabitha te Ridderkerk

Ridderkerk,
Geachte lezer,
We bieden u hierbij het jaarverslag over het jaar 2016 aan.
In dit jaarverslag proberen wij u een beeld te schetsen wat Stichting Tabitha in het afgelopen
jaar heeft gedaan in Roemenië en in de Oekraïne. Daarnaast geven wij een overzicht van het
bestede geld.
In 2016 is er eenmaal een afvaardiging van het bestuur van Stichting Tabitha naar Roemenië
en Oekraïne geweest om de lopende projecten te bezoeken. Een verslag van deze reis kunt u
lezen op onze website: www.stichting-tabitha.com onder algemeen/reisverslagen.
Dit jaar heeft Stichting Tabitha voor het eerst in haar bestaan een legaat ontvangen uit een
erfenis van één van haar donateurs. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid onze Oost-Europese
broeders en zusters in 2017 extra te ondersteunen.

Wij hopen dat u dit jaarverslag met genoegen en interesse zult lezen en dat u daardoor een
indruk krijgt wat er met uw steun gebeurt in Oost–Europa.
Naast God zeggen wij u namens de mensen uit Roemenië en Oekraïne dank voor uw
ondersteuning en vragen uw blijvend gebed voor onze broeders en zusters in Oost-Europa.

Het bestuur van Stichting Tabitha:
J. Bahlman
M.D. van Beuzekom (secretaris)
I. van Ingen
A. Lagendijk (voorzitter)
H.R.E. Schrik
J. Sloof
J. de Vries (penningmeester)
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Algemeen beleid van Stichting Tabitha

Van het bestuur
Het heeft de voorkeur dat het bestuur van Stichting Tabitha uit een evenredig deel bestuursleden
vanuit de Hervormde Wijkgemeenten binnen de PKN in Ridderkerk bestaat. Sinds maart 2012
zijn de wijkgemeenten 1, 2, 3 en 6 in het bestuur vertegenwoordigd. Medio dit jaar hebben we
op, eigen verzoek, afscheid genomen van J. Segaar (wijk 3) als bestuurslid. Hij blijft wel als
vrijwilliger werken voor de kledingtransporten.
In oktober van dit jaar hebben Jeroen Sloof, Raymond Schrik en als gast Peter Lindhout de
projecten in de Oekraïne en Roemenië bezocht (zie het reisverslag op onze website
www.stichting-tabitha.com.)
Algemeen beleid
Het beleidsplan 2013-2018 staat op onze website.
Kleding
Elke week wordt er kleding opgehaald en aangevoerd bij de Ichthuskerk. Naast “grote”
leveranciers komt ook een groot aantal privépersonen hun kleding afleveren bij de kerk. Een
gedeelte van de zolder wordt voor het inpakken en tijdelijk opslaan van de ingepakte kleding
vrijgehouden.
Iedere maandagmiddag wordt door een aantal dames (Pot, Dijksman, de Mik en den Otter) de
kleding gesorteerd en in dozen verpakt. Van de kleding wordt een deel uitgesorteerd voor
Oekraïne en Valea lui Mihai (Roemenië). Het grootste deel is voor de kledingwinkels in
Roemenië van de CE-Union waarvan CE-Basilea de uitvoerende instantie is. Zodra de ruimte te
krap wordt om te werken, wordt een transport georganiseerd om de dozen naar de Lagendijk in
de containers op het terrein van de firma Snoei over te brengen. We kunnen deze containers
bereiken via het terrein van de firma Kranendonk. Voor dit tussentransport werd voorheen een
vrachtwagen van firma Bis gebruikt. Voor de kleine transporten wordt nu een aanhangwagen
gebruikt, beschikbaar gesteld door H.R.E. Schrik en is de zolder helemaal vol dan wordt een
kleine vrachtwagen gehuurd.
De aanhangwagen kunnen we kosteloos stallen bij caravanstalling Hooijmeijer aan de
Oudelandseweg.
Zijn beide containers vol dan volgt een transport naar Roemenië. Hiervoor is dan een behoorlijke
ploeg vrijwilligers aanwezig om de vrachtwagen te vullen. De aanwezige dozen voor Oekraïne
worden getransporteerd naar de opslagplaats van de organisatie Hulp Oost Europa (HOE) in
Delft. Deze organisatie verzorgt de transporten naar Oekraïne.
Eind 2016 hebben we het verzoek gekregen uit te zien naar een andere standplaats voor de
containers. Het bleek dat de voorste container op het terrein stond van Fam. de Kat. Aangezien
die hun huis hadden verkocht en de nieuwe eigenaar het terrein zelf nodig had moest tenminste 1
container weg. Aan de hand van deze situatie heeft Hr. Kranendonk ons verzocht om ook de
andere container weg te halen zodat we niet meer over zijn terrein behoefden om de container te
beladen en ontladen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe standplaats voor beide containers.
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Kijkt u voor de hoeveelheid dozen en kilo’s in de tabellen onder Transportgegevens. In
Roemenië wordt de kleding in Tirgu Mures opgeslagen in depot en later afgeleverd bij de
kledingwinkels ter plaatse.

Verkoopruimte Tabitha
Halverwege 2016 is de verkoopruimte gesloten
Wel wordt er via deze weg nog snoep verkocht bij de fa.
Handelsveem Steinweg.
Tevens worden nog wat kleine werkzaamheden als
theeboeketten maken uitgevoerd.
Giften
Stichting Tabitha heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat uw
giften voor de belasting aftrekbaar zijn van uw inkomen.
Website
Op onze website kunt u de lopende acties van onze stichting
vinden maar ook het beleidsplan en de reisverslagen met
bijbehorende foto’s. Als er specifieke hulpvragen zijn of een vraag om voorbede, worden deze
ook op de site vermeld.
www.stichting-tabitha.com
Winterfair
Ook in 2016 is er een winterfair georganiseerd, wederom in de Wilhelminakerk in Ridderkerk.
Er waren wat minder bezoekers dan voorgaande jaren maar toch mochten we de dag met een
mooi resultaat afsluiten.
Onze dank gaat uit naar:
Alle vrijwilligers die meewerken aan het innemen, verpakken en transporteren van kleding. Aan
de Kerkenraad van de Ichthuskerk voor het beschikbaar stellen van de ruimte om de kleding te
verpakken en tijdelijk op te slaan. Aan bedrijven Snoei, Kranendonk, en Hooijmeijer voor het
beschikbaar stellen van ruimte, openstellen van terrein en leveren van energie. De familie De
Sterke voor het beschikbaar stellen van winkelruimte in de tuin.
Alle beheerders en lopers van verjaardagfonds en acceptgiroacties.
En natuurlijk alle bedrijven, instanties en privépersonen die door hun giften de Stichting Tabitha
van financiën voorzien.
Zonder al deze zaken kan Stichting Tabitha niet bestaan.
Galaten 6.
“9 En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij niet
opgeven.
10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de
huisgenoten van het geloof”.
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Lopende projecten in Oekraïne
Het Nagybereg Réformátus Lycéum
Het Lyceum, wat tot de top van de scholen in West-Oekraïne behoort, ligt in het Hongaars
sprekende zuidwestelijke deel van de Oekraïne. Het schooljaar 2015/2016 zijn er 124 leerlingen
verdeeld over 6 klassen. Tijdens de reis van oktober 2015 hebben we kennis gemaakt met de
nieuwe directeur van de school die net als ons aanspreekpunt op school ook Andras heet.
Het schooljaar 2016/2017 heeft de school 114 leerlingen.
Doordat er een ondersteuning is vanuit de Hongaarse kerk voor de school is er minder behoefte
aan structurele ondersteuning door andere instanties zoals Stichting Tabitha.
Werk onder de zigeuners in Nagybereg
In een eigen wijk woont in Nagybereg een zigeunergemeenschap. In het midden van de wijk
staat het Multi Functioneel Centrum. Hier zijn op zondag de diensten en door de week
voorbereiding op school voor de kleintjes (kindergarten). Homoki Ferenc (evangelist) heeft hier
samen met zijn vrouw Diana de leiding. Gemiddeld komen er door de week zo’n 10-12 kinderen
naar de kindergarten.
Medio 2016 heeft kerk aangegeven meer inbreng te willen verzorgen in het evangelisatiewerk in
de zigeunerwijk. Men wil dit als vast onderdeel van het pastorale werk van de kerk opnemen.
Homoki Ference heeft hier grote moeite mee en heeft aangegeven te willen vertrekken als dit
gebeurt. Aan het eind van 2016 is e.e.a. toch onder het kerkbestuur gebracht en heeft Homoki en
baan elders aanvaard.
In dit project werken we samen met Gipsy Mission uit Amersfoort. Voor Stichting Tabitha levert
de evangelische boekhandel De Kandelaar een bijdrage in dit project.
Stipendia
Sinds 1998 is Stichting Tabitha betrokken bij de ondersteuning van studenten die na het Lyceum
een universitaire studie willen volgen en deze studie niet of deels niet kunnen betalen.
Door de ondersteuning van de Hongaarse kerk en de Hongaarse overheid! is er een afname van
aanvragen voor stipendia ontstaan.
Vooruitzicht
De algehele situatie in de Oekraïne is dramatisch te noemen en vervult ons met grote zorg. Veel
mannen en jongens vluchten naar Hongarije om verplichte indiensttreding te voorkomen. Tevens
kan men in Hongarije voor hetzelfde werk tot 5x zoveel verdienen! De Hongaren worden, mede
door het feit dat veel mensen uit het oosten zich nu in het westen vestigen, een minderheid in dit
deel van de Oekraïne. Dit brengt ook spanningen met zich mee. De prijzen van bijvoorbeeld
voedsel zijn nog steeds hoog en de salarissen, als ze al uitbetaald worden, blijven laag. Hulp
blijft hier heel hard nodig.
De financiële situatie van het Liceum in Nagybereg is daarentegen redelijk te noemen. Er wordt
een behoorlijke hoeveelheid geld van de Hongaarse Kerk en Hongaarse overheid ontvangen
waardoor er een stabiele situatie is ontstaan die weinig financiële steun van Stichting Tabitha
vraagt.
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Lopende projecten in Roemenië
Kledingproject van het C(hristian) E(ndeavor)-verband in Tirgu Mures en Oradea
Tot op heden is het kledingproject in Roemenië het grootste deel van de hulpverlening in dit
land. De logistieke afhandeling van transporten loopt via CE-Basilea.
De kindertehuizen en de andere projecten worden (deels) gefinancierd met de inkomsten uit
verkoop van de tweedehands kleding in de winkels in Tirgu Mures en in Oradea. De leiding van
CE heeft grote moeite haar financiën rond te krijgen. Mede ook door een dalende omzet in de
winkels.
Aanverwante activiteiten
Kindertehuizen in Tirgu Mures
Lydia Home, een tehuis voor oudere kinderen die na enkele jaren met een vervolg
opleiding kunnen beginnen of leer-werktraject ingaan. Hierna worden ze dan begeleid
(via het Onesimusproject) tot ze zover zijn dat ze op zichzelf (kunnen) gaan wonen.
Er zijn nu 15 kinderen in het tehuis woonachtig. Er is plaats voor 20 kinderen. In
2015 is het voorhuis verbouwd waardoor e.e.a. er nu weer beter uitziet. De financiën
zijn een doorlopend probleem. Er is net genoeg om de boel draaiende te houden.
Omdat Edith(directeur) met zwangerschapsverlof is, is er een interim directeur
aangesteld.
-

Het nieuwe tehuis in Abod is op 2 april 2015 officieel geopend. Op dit moment
wonen er 8 kinderen. De bedoeling is om dit aantal uit te breiden naar 12-15. Een
groot deel van de financiering komt uitdonaties van de Stichting Roki in Wilnis, een
kerkelijke gemeente uit Urk en uit Ierland.

-

Dorkas Home, een tehuis voor jongere kinderen. In het tehuis wonen nu 12 wat
oudere kinderen. De sponsoring loopt terug. Nu de leiding ook een daagje ouder
wordt, wordt er nagedacht om de werkzaamheden om te zetten in naschoolse opvang.

Kindertehuis in Oradea
-

De naschoolse opvang in Julia Home loopt goed. Er zijn dagelijks ±30 kinderen. Ze
krijgen een warme maaltijd, hulp bij huiswerk en/of bijles, hygiëneles, christelijke
opvoeding. Om de financiën voor dit project rond te krijgen, is een uitdaging. De
manager, Sandor, zou in de toekomst een overstap naar een medisch beroep willen
maken.

Ouderenproject in Oradea, Elisabeth Club
Dit betreft de wekelijkse Bijbelclub. Ook is er tijd om elkaar te ontmoeten. Soms zijn
er wel 120 mensen. Naast de wekelijkse bijeenkomst zoeken de ouderen elkaar ook
buiten de bijeenkomsten op om elkaar tot hulp te zijn.
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Het Granny-project in Tirgu Mures
Dit betreft een ondersteuningsproject voor ouderen die niet of nauwelijks in staat zijn
in hun levensbehoeften te voorzien. De club bestaat uit 116 grannies. Elke 2 weken
komen ze bij elkaar met ongeveer 40-45 grannies. Tijdens die bijeenkomst wordt er
een Bijbelstudie gedaan maar is er ook tijd voor een spelletje. Door vrijwilligers
(studenten) wordt er bij de ouderen ook bloeddruk gemeten, suiker gecontroleerd
enz.. Alle bij de club aangesloten ouderen worden zeer regelmatig thuis bezocht.
Zomerevangelisatiekampen
Al een aantal jaren levert Stichting Tabitha een bijdrage voor zomerevangelisatiekampen met het
doel de jeugd geestelijk en sociaal toe te rusten voor de toekomst. Deze bijdrage hebben wij tot
en met 2016 in stand gehouden. Door pensionering van Ds. Arpad Szabo eind mei 2017 is het
ons nog niet bekend of hier door de nieuwe predikant in Curteni vervolg aan gegeven gaat
worden.
Hulp en scholing zigeunergemeenschap in Valea lui Mihai
Opvangcentrum voor zigeunerkinderen
In Valea lui Mihai geeft Areke Wigmans al jaren naschoolse opvang aan
zigeunerkinderen. Er komen dagelijks zo’n 75 kinderen. Jarenlang is door een
Nederlandse sponsor (blik)groente gesponsord maar deze sponsor heeft aangegeven
hier mee te gaan stoppen. Er zal dus een oplossing gezocht moeten worden om de
kinderen een maaltijd te kunnen geven. Voor Areke een reden voor extra gebed! De
tweede helft van het jaar blijkt ook dat de oudere jeugd wat moeilijker te hanteren is.
Beide genoemde zaken zijn reden tot heroverweging hoe het nu verder moet.
-

De zigeunerkerk, waar Areke diaconale bijstand verleent, blijkt nog steeds een actieve
gemeente te huisvesten. Er zijn geen tekorten. Tijdens de kerkdiensten zijn er nu zo’n
60 tot 80 mensen aanwezig.

Toekomst
Door de verkoop van kleding door CE-Basilea worden de tehuizen en de naschoolse opvang in
de tehuizen gefinancierd en kan er diaconale hulp worden geboden. De kledingwinkels zijn
daarvoor van groot belang. Wij bidden dat wij de kleding mogen blijven aanvoeren en vragen
ook uw voorbede hiervoor.

Algemeen
Individuele ondersteuning
In 2016 is er alleen een vraag geweest of het mogelijk was een oude dame van 85 jaar een
nieuwe houtkachel te schenken. De kachel die ze had was stuk gegaan en zij kon nu niet meer
koken en haarhuisje verwarmen. Tijdens de oktoberreis is een kachel gekocht uit de middelen
van de reis.
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Transportgegevens van de laatste 5 jaar

Roemenië

Er is een grote schommeling in de hoeveelheden. Dit ontstaat doordat bv. In 2014 3 transporten
zijn geweest en in 2015 slechts 1. In 2014 is juist aan het einde van het jaar een transport
geweest dat normaliter in januari van het volgende jaar plaatsvindt.
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Oekraïne
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FINANCIËN
Het jaar 2016 is voor de Winst- en Verliesrekening afgesloten met een positief saldo
van € 13.679. De voorgaande jaren is door bijzondere omstandigheden het eigen
vermogen van de Stichting te veel gegroeid. In het najaar van 2009 is het besluit genomen het
eigen vermogen in een vijftal jaren geleidelijk omlaag te brengen naar het niveau van toegezegde
donaties voor 1 jaar. Door de al jaren durende economische crisis zijn de kindertehuizen in
Roemenië in moeilijke financiële omstandigheden gekomen. Er is daarom voor enkele jaren een
hogere donatie vastgesteld die in de jaren tot 2015 geleidelijk weer wordt afgebouwd. Het
vermogen van de Stichting zou zodoende in de goede richting worden omgebogen.
Deze beoogde doelstelling is niet gerealiseerd.
Door hogere inkomsten dan begroot is het
vermogen nog steeds beduidend hoger dan als
einddoel in de meerjarenbegroting is aangegeven.
Vooral door een fors legaat uit een erfenis en een
grotere bijdrage vanuit de diaconie van de
centrale Hervormde Gemeente in Ridderkerk is
het kapitaal van de Stichting dit jaar gegroeid in
plaats van afgebouwd. Voor de komende jaren
staat opnieuw een extra afbouw van het eigen
vermogen gepland door grotere of extra donaties
aan onze bestaande of nieuwe contacten in
Roemenië en/of Oekraïne.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de cijfers over 2016:
Overzicht inkomsten
Omschrijving

2016

2015

Giften

€ 31.035

€ 22.884

€ 8.151

€-

€-

€-

€ 3.006

€ 2.335

€ 671

€-

€-

€-

Verkoopruimte (netto)

€ 5.376

€ 6.347

€ -971

St. Nicolaasactie (netto)

€ 1.068

€ 777

€ 291

Eindejaarsactie (netto)

€ 1.449

€ 1.402

€ 47

Winterfair + concert(netto)

€ 6.949

€ 4.295

€ 2.654

Bijdrage De Kandelaar H. Ference

€ 500

€ 500

€-

Rente

€ 100

€ 257

€ -157

€ 49.483

€ 38.796

€ 10.687

Verkoop kleding
Verjaringsfonds
Stipendia (studie financiering)

Totaal Inkomsten
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Hierna volgen de belangrijkste inkomstenposten in een beeld vanaf het jaar 2007.
Overzicht giften. De forse stijging in 2016 ontstaat voornamelijk door een legaat en een grotere
bijdrage vanuit de diaconale kas van de Hervormde Gemeenten in Ridderkerk.

Opbrengst giften in Euro
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Voor de kleding zijn er geen inkomsten sinds de transporten door de afnemers worden geregeld.
De opbrengst van het verjaringsfonds geeft een licht dalende tendens te zien.

Opbrengst verjaardagsfonds
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De verkoopruimte vormt een belangrijke bijdrage aan de inkomsten.

Opbrengst verkoopruimte in Euro
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In de loop van 2016 is de verkoopruimte afgebouwd. De beheerders zijn op een leeftijd gekomen waarop
uitgezien moest worden naar opvolging. Deze opvolging is niet gevonden. Er is daarom besloten de
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verkoopruimte leeg te verkopen en te stoppen met de verkoop. Er wordt alleen nog snoep verkocht op
één bedrijf waar en familielid van de dames die de winkel beheerden de verkoop verzorgt.
De Winterfair leverde dit jaar rond € 1100,- meer op dan in 2015. Tevens hadden we dit jaar een concert
waardoor het totaal van winterfair en concert voor € 2654,- meer inkomsten opleverden.

Overzicht uitgaven
Organisatie Stichting Tabitha
Omschrijving
Reis- en verblijfskosten
Kantoor-/Administratiekosten
Advertentiekosten
Bankkosten
Kosten verjaringsfonds

2016
€ 2.097
€ 1.312
€€ 444
€ 64

2015
Verschil
€ 1.747
€ 350
€ 997
€ 314
€€€ 352
€ 91
€ 47
€ 17

Totaal organisatie kosten

€ 3.916

€ 3.144

Omschrijving

2016

2015

Lyceum Nagybereg, nieuwbouw
Lyceum Nagybereg, operationeel
Stipendia (studiefinanciering)
Gipsy basisschool Nagybereg
Gipsy Evangelisatie (H. Ference)

€€ 5.653
€ 400
€€ 1.300

€€€ 6.428
€ -775
€ 1.455 € -1.055
€€€ 4.800 € -3.500

Totaal Oekraïne

€ 7.353 € 12.683 € -5.330

€ 772

Uitgaven hulpverlening in Oekraïne
Verschil

Uitgaven hulpverlening in Roemenië
Omschrijving
Julia Home, Oradea
Elisabeth Club, Oradea
Inrichting winkel, Oradea
CE-House, Tirgu Mures
Dorcas Home, Tirgu Mures
Granny, Tirgu Mures
Lidia Home, Tirgu Mures
Gemeente Udvarfalva (Curteni)
Zomerkampen Udvarfalva
Kinderopvang Valea Lui Mihai
Winterhulp gemeente Valea Lui Mihai
Persoonlijke hulp
Totaal Roemenië

2016
€ 4.500
€ 2.600
€€€ 2.500
€ 2.700
€ 2.500
€ 900
€ 750
€ 4.200
€ 800
€-

2015
€ 4.500
€ 2.600
€€€ 4.575
€ 2.000
€ 4.500
€ 800
€ 750
€ 5.400
€ 800
€-

Verschil
€€€€€ -2.075
€ 700
€ -2.000
€ 100
€€ -1.200
€€-

€ 21.450 € 25.925 € -4.475
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Kleding Basilea
Omschrijving

2016
€ 585

Transport en overige kosten kleding

Totaal uitgaven
Omschrijving
Totaal uitgaven

2015
€ 586

Verschil
€1

2016
2015
Verschil
€ 33.304 € 42.337 € -9.032

De kleding die door Stichting Tabitha wordt ingezameld, wordt voor ± 85% naar Roemenië
verstuurd en het restant naar Oekraïne. Met de verkoop van kleding in Roemenië worden enkele
kindertehuizen van financiële middelen voorzien voor de exploitatie. De transporten naar
Roemenië worden sinds 2013 door de beheerders van de kledingwinkels geregeld. De kleding naar
Oekraïne wordt door Stichting Tabitha afgeleverd bij de hulporganisatie HOE die het transport
verzorgt in combinatie met transporten van henzelf.
De kosten die gemaakt worden voor opslag en transport naar Oekraïne worden door Stichting
Tabitha gedragen en worden niet verhaald op de ontvangers.
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De bovengenoemde hulpverlening kan alleen tot stand komen door de giften van trouwe donateurs
en het werk van vele vrijwilligers. Wij zeggen hen allen heel hartelijk dank.
In 2016 is de financiële administratie gecontroleerd door Verhelst administratie, voorheen Van der
Graaf + Partners B.V. Het financieel verslag is als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen.
Namens het bestuur van de Stichting Tabitha,
J. Bahlman

M. van Beuzekom

I. van Ingen

(secretaris)

J. Segaar

A. Lagendijk
(voorzitter)

R. Schrik

J. Sloof

J. de Vries
(penningmeester)
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