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Woord van de voorzitter 

 
Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. We hebben veel gezien en veel nagedacht over de 
roeping om hen die het moeilijker hebben dan wij te helpen. Zo zijn we ook in mei op reis 
gegaan naar Roemenie en Oekraïne. We hebben met betrokken mensen gesproken. En we 
zien ons werkgebied uitgebreid worden. Dat geldt overigens ook voor de kerken en gemeenten 
die betrokken zijn met het werk van Gipsy Mission. We zijn dankbaar voor het werk dat gedaan 
mocht werken en tegelijkertijd zien we uit naar het werk dat nog gedaan moet worden.  
 
De nood is groot en je hebt soms het gevoel dat al ons werken een druppel op de gloeiende 
plaat is. In dat opzicht bevinden we ons in goed gezelschap, want Andreas, de broer van Simon 
Petrus, vond vijf gerstebroden en twee vissen ook veel te weinig. Met vijf gerstebroden en twee 
vissen voed je echt geen vijfduizend mensen. Dat is veel te weinig. De groep is te groot en het 
eten te weinig. De leerlingen van Jezus hebben een probleem. Kijk ze daar zitten aan de 
overzijde van het meer van Galilea. Jezus en zijn leerlingen en... zo'n vijfduizend hongerigen. 
Ze waren Hem gevolgd. Want ze wisten bij Jezus moet je zijn.  
Bij deze Jezus de wonderlijkste dingen. Hij verandert water in wijn. Zieken worden door Hem 
genezen. Ze weten het: voor al je noden en pijn moet je bij Jezus zijn. Daar hebben ze wel een 
flinke tocht voor over. En zo hebben ze allemaal een hele toch moeten maken om Jezus aan de 
overzijde te bereiken. Een ding is duidelijk: ze hebben honger. Bij Jezus zijn en niets te eten 
hebben, dat grijpt Hem aan. Het is net of Jezus denkt: dat gaat niet. We lezen dat Jezus door 
hen met innerlijke ontferming bewogen wordt. Hen zo maar wegzenden wil Hij niet. Dan zouden 
ze misschien wel van honger omkomen. Het blijkt dat Hij met hen bezig is. Hij heeft het met hen 
te doen.  
Dan blijkt er een jongen te zijn, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dit 
voor zovelen? 
Zo op het eerste gezicht veel te weinig. 
Voor ons wel. 
Maar niet voor Jezus. 
Want ze geven het aan Jezus en dan blijkt dat Jezus met heel weinig heel veel kan doen.  
Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen.  
En er was genoeg. 
Voor iedereen. 
Er was zelfs nog over.  
Want toen allen verzadigd waren, bleven er nog twaalf manden over. 
Zo is onze Heiland.  
 
En zo willen we als bestuur van Gipsy Mission onze gaven in de handen van onze bewogen 
Heiland leggen in het besef dat Hij met maar vijf broden en twee vissen heel veel kan doen. 
Mijn gebed is dat wat we hebben leggen in de handen van Hem die bewogen is met hen die 
menselijkerwijs gesproken geen leven hebben. Doet u het komende jaar weer mee met ons? 
Samen in de naam van Jezus en dat alles in het besef, dat Hij, met een klein beetje grote 
dingen kan doen. 
 
Ds. Ton (A.C.) van der Wekken 
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Inleiding 

 
Het jaar 2008 is voor Stichting Gipsy Mission een jaar geweest van bezinning, nieuwe projecten 
en professionalisering. 
Onze hulp verandert. We zien hoe de Heer onze hulp gebruikt en er richting aan geeft. We zien 
hoe mensen in andere omstandigheden terecht komen. We zien het type projecten veranderen. 
We zien de wijze waarop we hulp geven veranderen. 
 
In dit verslag willen we hier graag over vertellen. Om u een transparant beeld te geven van 
waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en hoe de aan ons toevertrouwde middelen 
zijn of worden ingezet. 
 

Missie 

De stichting heeft tot doel: 
1. hulp te verlenen aan met name zigeuners in Oost-Europa. 
2. verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. 

De doelen staan los van elkaar en zijn aan elkaar verbonden. Ze staan los van elkaar in die zin, 
dat het geen voorwaarde is christen te worden om hulp te ontvangen. De doelen zijn aan elkaar 
verbonden in die zin, dat de liefde voor het evangelie drijfveer is voor ons werk. 

Algemene Informatie 

De statutaire naam is Stichting Gipsy Mission. Door wisseling van het secretariaat is de 
vestigingsplaats in 2008 gewijzigd van Scherpenzeel naar Nijkerk. 
Stichting Gipsy Mission is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
32075970. De Belastingdienst heeft de stichting erkend als ANBI (algemeen nut beogende 
stichting), de giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar van de belastingen. 
 
 

Bezinning  

 
Hulp verandert! Ja, daar zijn we van overtuigd. De wijze waarop de hulp het beste kan worden 
gegeven, blijven we evalueren. Dit om de ons toevertrouwde middelen zo effectief mogelijk in te 
zetten. 
Het is nog maar enkele jaren geleden dat bestuursleden zigeuners in Roemenië in aardholen 
zagen wonen. De inzet in de afgelopen jaren richtte zich dan ook op meer leefwaardige 
omstandigheden. We bouwden in verschillende dorpen huisjes en in ieder dorp een 
Multifunctioneel gebouw. Water, elektra en sanitair kwamen daarmee in zicht. 
 
Zigeuners leven vaak buiten de bestaande dorpen. 
De lokale bevolking houdt hen op afstand. Ze staan 
niet gunstig bekend. Er zijn vooroordelen en die zijn 
er vaak niet voor niets. De gemeenschappen bestaan 
uit kleine hutjes. Soms nog zonder elektriciteit, zonder 
stromend water of welke voorziening dan ook. In de 
hutjes vind je meestal alleen 2 brede bedden, waarin 
de hele familie ’s nachts slaapt. Door gebrek aan 
hygiëne en goed voedsel zien de mensen er slecht 
uit. Ze worden doorgaans niet oud. Zigeuners wonen 
vaak buiten of aan de rand van dorpen en steen. Hun 
leefomgeving is vaak troosteloos en vies. Een concentratie van buitengesloten mensen die 
geen toekomst zien. In veel plaatsen zie je de troosteloosheid in hun ogen. Het is aangrijpend 
dat op amper 1700 km afstand er mensen leven onder zulke omstandigheden.  
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Inmiddels zijn in nogal wat zigeunerdorpen de basale leefomstandigheden iets verbeterd. Goed 
dus om na te denken hoe onze hulp zo goed mogelijk kan worden ingezet. 
 

Wie wil investeren en op korte termijn rendement wil zien, doet er 
goed aan in de handel te gaan. 
Wie 5 jaar de tijd heeft, investeert in een rijstveld. 
Wie een leven lang de tijd heeft investeert in onderwijs 

Confusius ca 450 voor Chr. 

 
Duurzame verandering begint bij de jeugd. Zigeunerkinderen leren van hun ouders Cinti of 
Roma, zigeunertaal. Wanneer ze op school komen spreken ze vaak nog geen woord Hongaars. 
Toch is dat de voertaal in het gebied waar we werken. De zigeunerkinderen staan daarmee 
direct op achterstand. Voordat ze kunnen leren schrijven en rekenen moeten ze eerst Hongaars 
leren. Vele kinderen hebben thuis niet leren spelen. Ook houden ze op school vaak voor het 
eerst een pen vast.  
In Roemenië en Oekraïne gaan de kinderen ’s morgens naar school en ze krijgen huiswerk mee 
om ’s middag te gaan maken. Huiswerk maken is verplicht onderdeel van de schoolgang. 
Zigeunerkinderen krijgen hiervoor geen hulp van hun analfabete 
ouders. Ze weten vaak niet wat van hen verwacht wordt. En als het 
dan koud is buiten, dan kan de kachel prima worden gestookt met 
de schriften en boeken. Gevolg: leerachterstanden, demotivatie en 
kinderen blijven weg van school.  
 
Het is onze visie dat hier een belangrijk aangrijpingspunt ligt. Wat 
zou het mooi zijn, wanneer we de kinderen: 

 kunnen voorbereiden op school; 

 persoonlijke hygiëne kunnen leren; 

 te eten kunnen geven. 

 huiswerkbegeleiding kunnen geven; 

 met de huiswerkbegeleiding Christelijke waarden en normen 
kunnen meegeven;  

 
We zien en beluisteren goede resultaten op projecten waar dit gebeurt. Zigeunerouders die 
doordat hun kinderen kansen krijgen worden gemotiveerd en het daardoor nu zelf ook beter 
hebben. Zich beter kunnen redden. Kinderen die met straf en beloningssystemen leren om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hen eigen handelen. Plaatselijke onderwijzers die 
vooruitgang zien. Zigeunerkinderen die trouwer op school komen. 
 
We zien een verschuiving in ons werk komen. Lag de nadruk eerder meer op eten, drinken en 
huisvesting. Nu ligt het accent meer op onderwijs en ontwikkeling. 
 

Nieuwe projecten 

 
Met genoegen kunnen we in 2008 een aantal nieuwe projecten presenteren. Het betreft 
projecten te: 

1. Nagybereg, Oekraïne; 
2. Vary, Oekraïne; 
3. Valea lui Mihai, Roemenië. 

1. Nagybereg, Oekraïne; 

De zigeunergemeenschap van Nagybereg bevindt zich buiten het dorp. Hier ontmoeten we 
Ferenc Homoki. Sinds kort is hij door onze contactpersoon David Pandy Skezeres aangesteld 
als sociaal pastoraal werker in de zigeunergemeenschap van Nagybereg. Ferenc kreeg zijn 
opleiding aan de zendingsschool die tot voor enkele jaren in Oekraïne bestond. 
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Het zigeunerdorp nabij Nagybereg bestaat uit 2 delen, van 
elkaar gescheiden door een dalkom. Door de dalkom loopt 
een pad dat op onderdelen vrijwel altijd een modderpoel is. 
De kinderen moeten hier wel doorheen om op school te 
komen.  
Ferenc heeft in het dorp al goede contacten mogen leggen. 
Er is belangstelling voor het evangelie. In beide delen van 
het dorp heeft een gezin hun schamel hutje beschikbaar 
gesteld voor zondagse diensten.  
Er wonen in het dorp ca 25 families met in totaal 210 
mensen. De werkeloosheid is met zo’n 90% zeer hoog. 
Veel zigeuners zijn analfabeet.  

En dan is deze foto nog genomen 
Na enkele droge weken. 

 
Helaas gaan veel zigeunerkinderen momenteel niet naar school. Velen bestaan officieel niet 

eens, omdat zij na hun geboorte nooit bij de instanties zijn 
opgegeven. Analfabete ouders kunnen geen formulieren invullen. 
Dit heeft echter wel grote gevolgen voor het verdere leven van het 
kind. Denk hierbij aan de rechten op gezondheidszorg en 
onderwijs.  
Ferenc kan in overleg met het gezin zorgen voor het invullen van 
allerlei registratiepapieren.  
Ferenc ziet zijn opdracht voor Nagybereg als volgt; 

 zigeunergezinnen ondersteunen hun weg te vinden en hen te 
helpen in hun contact met overheidsinstellingen etc. 

 Hen stimuleren de kinderen naar school te laten gaan. 

 Zigeunerkinderen en ouders christelijke normen en waarden 
leren. 

 Samen met zijn vrouw zigeunerkinderen ondersteunen of laten 
ondersteunen bij hun huiswerk. 

 Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, o.m. door 
zondagse diensten. 

 
Om de opdracht van Ferenc uit te kunnen voeren is een multifunctionele ruimte nodig, met een 
eenvoudig keukentje. Een ruimte waar zondags gezamenlijke 
diensten kunnen worden gehouden. Waar in de week 
kleuterschool, huiswerkbegeleiding, moederclub e.d. kunnen 
worden gehouden. In Oekraïne gaan kinderen slechts enkele 
uren per dag naar school. Ze krijgen huiswerk mee wat ze de 
volgende dag moeten hebben gedaan. Voor 
zigeunerkinderen is dit vrijwel onmogelijk omdat er in hun 
hutje of huisje nu eenmaal niet een gezellige tafel en stoel 
staan, waar je rustig aan kunt werken. En hun analfabete 
ouders kunnen hen niet helpen met hun huiswerk. 
 
Inzet Gipsy Mission: 
Als stichting willen we in Nagybereg: 

 De kosten van Ferenc voor onze rekening nemen; 

 Een Multifunctioneel gebouw realiseren. Een deel van de kosten wil een bouwbedrijf voor 
zijn rekening nemen. De fundering, de inrichting en overige kosten worden geschat op 
ongeveer € 20.000.  

 Een oplossing creëren om de dalkom tussen de dorpdelen beter toegankelijk te maken. 
Hierover zijn momenteel contacten met een Nederlandse vereniging van wegenbouwers. 

 

2. Vary, Oekraïne; 

Onze contactpersoon in Vary is Lajos Szilágyi. Lajos is hier hoofd van de plaatselijke 
basisschool, gevestigd in een groot maar ook oud en enigszins vervallen gebouw. Hij is een 
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bevlogen man. Het evangelie van Jezus Christus is voor hem het vertrekpunt van zijn denken 
en doen. Lajos wil mensen in de nabijgelegen zigeunergemeenschap helpen om op een 
menswaardiger niveau komen. Daarbij maakt hij hen ook bekend met het evangelie van Jezus 
Christus. 
 
Lajos geeft les op een staatsschool. Op deze school heeft 
hij een tweetal klassen ingericht voor lessen aan 
zigeunerkinderen. Ongeveer 70 kinderen bezoeken deze 
voorziening min of meer regelmatig. Omdat deze kinderen 
grote leerachterstanden hebben, kunnen ze niet in de 
“normale” klassen worden ingedeeld. 
 
De zigeunergemeenschap bevindt zich buiten Vary. Hier 
wonen ongeveer 1.000 mensen in eenvoudige huisjes. De 
werkeloosheid is ongeveer 90%. Het werk beperkt zich tot dagloon arbeid in de zomer. Het 
analfabetisme in dit deel van de Oekraïne is officieel 5%, onder de zigeuners ligt dat veel hoger. 
De gemeenschap telt ongeveer 120 kinderen.  
 
Zigeunerkinderen leren thuis niet spelen. Wanneer ze op school komen spreken ze nog geen 
woord Hongaars (de voertaal in dit gebied) en hebben ze nog nooit een pen of potlood in hun 
handen gehad. Net als in Nagybereg bestaan ook hier veel kinderen officieel niet. 
 
Inzet Gipsy Mission: 
Als stichting willen we in Vary: 

 De kosten van sociaal / pastoraal werkster(s) voor onze rekening nemen die: 
o zigeunergezinnen ondersteunt om hun weg te vinden en hen te helpen in hun 

contact met overheidsinstellingen etc. 
o Stimuleert dat kinderen op school komen. 
o Zigeunerkinderen en ouders christelijke normen en waarden leert. 
o Zigeunerkinderen ondersteunt bij hun huiswerk. 

 In het zigeunerdorp een Multifunctioneel gebouw neerzetten waar: 
o Er voor de kleinste kinderen ’s morgens kleuteronderwijs is. Ze kunnen hier leren 

spelen, de Hongaarse taal leren en worden voorbereid om de overstap naar de 
grote school. 

o De oudere kinderen ’s middag huiswerkbegeleiding krijgen. 
o Activiteiten worden georganiseerd door en voor zigeuners. 
Voor een multifunctionele ruimte is naar schatting ongeveer € 30.000 nodig. Momenteel 
is er al € 9.000,- binnen voor dit project. 

 
 

 
 
Op de school van Lajos is Magdushka Lonchak verbonden aan de 
speciale zigeunerklas. Vanuit dit werk heeft zij al vele contacten in de 
zigeunergemeenschap. Haar hart ligt duidelijk bij deze mensen. Dat 
wordt haar door haar medeburgers niet altijd in dank afgenomen. 
Regelmatig stuit zij op onbegrip en tegenwerking, zelfs ook vanuit haar 
kerkelijke gemeente. Maar zij is ervan overtuigd dat God ook van deze 
mensen houdt. Zij getuigt ervan dat het geloof in Jezus Christus het 
enige is dat écht voor verandering in mensenlevens kan zorgen. 
Daarom is Magdushka graag bereid haar hart te volgen en als sociaal / 
pastoraal werkster in de zigeunergemeenschap aan de gang te gaan. 
Eerst zal het concept 3 maanden worden getest. Op basis van de 
ervaringen in deze periode kan besloten worden wat de beste aanpak 
is. Kan het werk door één persoon worden gedaan? Welke 
voorzieningen zijn in de zigeunergemeenschap zelf nodig enz. 
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3. Valea lui Mihai, Roemenië. 

De projecten die we in Oekraïne oppakken zijn geïnspireerd door o.a. dit project. In Valea lui 
Mihai, dichtbij één van de zigeunernederzettingen maakten we 
kennis met Areke Wigmans. Areke is een Nederlandse vrouw 
met een bijzonder verhaal. Het was rond 2003 dat zij voelde dat 
God haar naar Roemenië wilde sturen. Daar maakte zij kennis 
met de armoede waarin zigeuners leven. Areke kwam in contact 
kwam met Andras (dominee) en Timi (sociaal werkster) Szabo. 
Dit echtpaar evangeliseert onder zigeuners. In 2005 begon 
Areke samen met dit echtpaar haar werk in Valea lui Mihai.  
 
Tijdens haar contacten met de zigeunergemeenschap raakte het 
haar dat niet alle zigeunerkinderen naar school gaan. Areke 
ontdekte dat kinderen wel naar school wilden, maar dit door het 
schoolsysteem daar niet volhouden. Kinderen krijgen in 
Roemenië enkele uren per dag onderwijs. Thuis moeten ze het 
opgegeven huiswerk maken. Voor zigeunerkinderen is het bijna 
onmogelijk aan deze voorwaarde te voldoen. Huiswerk maken 
zonder hulp van vaak analfabete ouders, in een hutje zonder 
tafel, stoel, schrijfspullen e.d. is niet mogelijk. 
 
Areke start samen met Andras de Roemeense Stichting Rekab. Vanuit deze stichting werken zij 
aan naschoolse opvang voor zigeunerkinderen. Ze kochten een huis. Hierin helpen zij kinderen 
met hun huiswerk. Wanneer ze komen worden ze gewassen. Krijgen ze te eten. En tegelijkertijd 
komt met daad en woord de liefde van de Heer mee. 
Areke ontvangt financiële steun van vrienden en kennissen uit Nederland. Inmiddels vangt zij 
hier samen met een team van medewerkers ongeveer 40 kinderen op. ’s Avonds zijn er 
vrouwenclubs, Bijbelstudie avonden enz.  
 
Doelstelling is om jaarlijks ca 8 tot 10 zigeunerkinderen op deze manier een kans te geven. Bij 8 
schoolgroepen betekent dit dat over enkele jaren 70-80 kinderen moeten worden opgevangen. 
Dit vraagt om een uitbreiding van de huidige locatie. En het project zal door meer mensen 
moeten worden gedragen. 
 
Extra kans en knelpunt is de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie. Een kans voor 
Roemenië omdat er veel geld vanuit de EU naar Roemenië vloeit. Een knelpunt omdat de 
kosten van levensonderhoud zijn verdubbeld in de 
afgelopen 2 jaar en er een soortgelijke verdubbeling 
wordt verwacht voor de komende jaren. 
 
Het werk op dit project is gezegend. Areke ziet 
verandering bij mensen (vaak ouders van de 
zigeunerkinderen) waarmee ze contacten heeft. 
Sommige zijn aan het werk als seizoenarbeider in de 
landbouw of werken in de bouw. De huisjes zien er beter 
uit. Hygiëne begint door te dringen en enkelen hebben 
de alcohol afgezworen. Een geweldig hoogtepunt is de 
dienst op 26 augustus 2008 waarin 11 zigeunermensen 
werden gedoopt. Het begin van een kerk in dit 
zigeunerdorp. 
 
Inzet Gipsy Mission: 
Als stichting willen we in Valea lui Mihai: 

 Ondersteuning bieden in de maandelijkse kosten van begeleiding door leerkrachten en 
sociaal maatschappelijke begeleiders. Onlangs stopte een grote sponsor op dit project. 
Deze maandelijkse ondersteuning nemen wij nu over. Het werk kan daarmee doorgaan. 

 Er is uitbreiding nodig van de locatie. Samen met Areke gaan we op zoek naar een nabij 
gelegen pand waar de noodzakelijke uitbreiding kan worden gerealiseerd. Hiervoor is naar 
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schatting € 30.000 nodig voor de aankoop van een locatie en eenzelfde bedrag (€ 30.000) 
voor het verbouwen van de locatie. Een bedrag van € 9.000 hiervoor is inmiddels (2009) 
ontvangen. Het betreft de opbrengst van een boeldag in Putten. 

 

Projecten uit voorgaande jaren 

Targusor 

In 2006 zijn in Targusor nieuwe huisjes en een Multifunctionele ruimte gebouwd. Een andere 
stichting uit Delfzijl (Chroma) sponsorde een agrarisch project. We zijn dankbaar voor wat we in 
dit dorp hebben kunnen doen. We willen onderzoeken of we in de komende jaren dit dorp nog 
verder kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. 

Fancica 

Inmiddels zijn er 6 huisjes gebouwd waarin de zigeunergezinnen wonen. Het Multifunctionele 
centrum is nog niet klaar. Er waren bij dit 
project de nodige problemen. De dorpbewoners 
wilden het zigeunerdorp niet op de 
voorgenomen plaats. Uiteindelijk is een andere 
plaats gevonden. Dit betekende wel dat er een 
weg gerealiseerd moest worden. Door de 
problemen zijn ook verschillende gezinnen 
weggetrokken. Onze contactpersoon Imre 
Koszta vraagt ons om geduld. Hij doet alles wat 
in zijn vermogen ligt om het project af te 
ronden.  
 

Professionalisering 

 
Aan het einde van 2007 namen we het initiatief om diverse stichtingen en personen die hulp 
verleenden in Transsylvanië uit te nodigen de situatie aldaar met elkaar te bespreken. De 
contacten onderling waren leerzaam. En hoewel iedere stichting zijn eigen specifieke werkwijze 
heeft, weten we nu waar ieder mee bezig is. Er was een concrete aanleiding voor het initiatief. 
Eind 2007 werd bekend dat de Stichting Oost Europa Zending stopte met hulpverlening in het 
gebied van onze contactpersoon in Transsylvanië. Er waren vragen of de gegeven hulp wel op 
de goede plek terecht kwam. Uit de gesprekken en contacten is ons gebleken dat niet al het 
geld dat we over hebben gemaakt is besteed voor de doelen waar we het voor hadden 
bestemd. Een beperkt deel is ingezet ten dienste van andere projecten voor de zigeuners in het 
gebied. Onze contactpersoon is van goede wil en zet zich in om de laatste onderdelen van onze 
projecten af te ronden. We verwachten in de loop van 2008 hierover van hem bericht. 
Voorwaarde voor verdere hulp aan deze contactpersoon in komende jaren is een situatie 
waarin aanwending van gelden voor de afgesproken doelen kan worden geborgd. 
 
Bovenstaande gebeurtenis heeft de nodige bestuurlijke inzet en energie gevraagd. We 
constateren hieruit de volgende opbrengsten: 

 We leerden dat het wenselijk is om meer structuur te leggen onder onze werkwijze. Om 
concrete afspraken te maken en voorwaarden te stellen aan onze contactpersonen en deze 
vast te leggen. 

 We willen een geregelde schriftelijke terugkoppeling over de stand van onze projecten. 

 We maakten kennis met de ‘groep Nijkerk’. Een kennismaking die leidde een intensivering 
van contacten en een gezamenlijk optrekken. In augustus 2008 mondde dit uit in een 
bestuurslidmaatschap van Maarten Kroon. De ‘groep Nijkerk’ wordt gevoed vanuit de PKN 
gemeente te Nijkerk. 

 Aansluiting van de ‘groep Nijkerk’ biedt de mogelijkheid van bundeling van opgedane 
kennis. Ook tot verbreding van de achterban. 
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 Verbreding van de achterban betekent ook dat onze eigen transparantie en verantwoording 
belangrijker is. We besloten tot dit uitgebreidere verslag en het opzetten van een digitale 
nieuwsbrief per kwartaal. 

 

Bestuurlijke zaken en structuur. 

Bestuurssamenstelling 

Onderdeel van transparantie is inzicht in de bestuurlijke samenstelling. Begin 2008 bestond het 
bestuur uit 7 bestuursleden. In augustus 2008 namen afscheid als bestuursleden: 

 Karin van Dijk, secretaresse sinds januari 2002 

 Nico van Oosterom, penningmeester sinds september 1999. 
We danken beide bestuursleden voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
 
De vacature van Karin van Dijk is vervuld in de persoon van Maarten Kroon. De functie van 
penningmeester is opgevuld vanuit het bestaande bestuur. Eind 2008 zijn er 6 bestuursleden en 
één vacature. Deze vacature is nog niet vervuld. Achtergrond hiervan is de mogelijke 
samenwerking met een andere kerkelijke gemeente. 
 
het bestuur bestaan momenteel uit: 

 Naam Functie Lid sinds  
1 Wolter Bakker Vice-Voorzitter September 2004 Directeur Weston Isolatie BV 

Overige nevenfuncties: 

Kerkenraadslid PKN Putten 

2 Wouter van Dam Lid September 2006 Gepensioneerd directeur 
Overige nevenfuncties: 
Bestuurslid Pieter Renkemastichting 
Kerkenraadslid CGK Amersfoort 

3 Maarten Kroon Secretaris Augustus 2008 Manager Infra&Wijkbeheer gem.Nijkerk 
Overige nevenfuncties: 
Lid interkerkelijk concertcie Nijkerk 
Lid kernteam interkerk. Mannenontbijt. 

4 Cor Schaaij Penningmeester Juni 2007 Organisatieadviseur bij Schaaij Advies 

5 Freek van Slooten Lid Februari 2005 Marketing informationmanager sanofi-
aventis 
Overige nevenfuncties: 
Coördinator jongerencoaching 

6 Ton van der 
Wekken 

Voorzitter Januari 2002 Predikant te Scherpenzeel 
Overige nevenfuncties: 

Voorzitter St. Gipsy Bakeries 
Bestuurslid St. Livingstone 

 
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op 
generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. 
 
Het bestuur houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de 
uitvoering van de projecten. Het bestuur maakte in hiertoe in 2008 in mei en in oktober een reis 
naar Oekraïne en Roemenië. Daarnaast kwam het bestuur in 2008 negen keer bijeen om de 
strategie, doelstellingen en de stand van de projecten te bespreken. 

Bestuurlijke structuur 

Het werken met een grotere achterban vraagt om een bezinning op de structuur. In voorgaande 
jaren vormden met name de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort en de Christelijke 
Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel de achterban. In 2008 zijn met de PKN te Nijkerk en de 
PKN te Putten contacten ontstaan. We hopen dat we in komende jaren ook deze kerken tot 
onze achterban mogen rekenen. 
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Als bestuur hebben we de opvatting dat het goed is om kennis en kunde te bundelen. We staan 
open voor samenwerking met andere plaatsen/ kerken/stichtingen. Daarbij is het goed om de 
plaatselijke betrokkenheid zo groot mogelijk te houden. Dit willen we met onderstaande 
bestuurlijke structuur regelen. 
Naast het bestuur willen we werken met plaatselijke werkgroepen. Eén van de bestuursleden 
vormt de verbindende schakel (linking pin) tussen het bestuur en de plaatselijke werkgroep. Op 
deze wijze kunnen andere plaatsen eenvoudig bestuurlijk worden opgenomen. Naast de 
plaatselijke werkgroepen is een tweetal commissies actief op het gebied van Communicatie en 
op het gebied van Fondsenwerving. Een en ander is in het organigram hieronder zichtbaar 
gemaakt. 
 

Bestuur 
Gipsy Mission Nederland

Commissies

Communicatie

Fondsenwerving

Werkgroepen

Amersfoort

Nijkerk

Putten

Scherpenzeel

Cor,

Wouter

Maarten

Wolter

Ton

Freek,

Cor

Wouter

 
De taakverdeling tussen bestuur en plaatselijke werkgroepen kan er als volgt uitzien. 
 

Bestuur Plaatselijke werkgroepen 

 Algemeen beleid 

 Keuze projecten 

 Communicatie  

 Kaders fondsenwerving 

 Fondsenwerving bij ondernemers 

 Kaders zomerkampen 

 Organisatie zomerkampen 

 Fondsenwerving binnen kerkelijke 
gemeente  

 Fondsenwerving bij plaatselijke 
ondernemers in overleg met commissie 
fondsenwerving 

 
Eén van de bestuursleden neemt deel aan de plaatselijke werkgroep. De plaatselijke 
werkgroepen worden direct gevoed met informatie en omgekeerd hoort het bestuur waar de 
plaatselijke werkgroepen mee bezig zijn.  
 
Het bestuur hecht aan de inzet van vrijwilligers in de plaatselijke werkgroepen en in bestuurlijke 
commissies. Dit draagt bij aan verbreding van draagvlak voor het werk waar we mee bezig zijn. 
Dit zowel binnen als buiten de kerken die momenteel onze achterban vormen. 

Kascontrole 

De jaarrekening van 2007 is kosteloos samengesteld door Accountantskantoor Grant Thornton. 
Daarnaast is er over 2007 kascontrole uitgevoerd door 2 bestuursleden (Karin van Dijk en Cor 
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Schaaij). De jaarrekening 2008 is onderzocht door een externe kascommissie bestaande uit de 
heren M. Beelen en J. van Kolfschoten. 
 

Communicatie met de achterban 

 
In 2008 heeft de communicatie met de achterban een periode stil gelegen. Achtergrond hiervan 
was de onduidelijkheid over de stand van de projecten in Transsylvanië (Fancica, Targusor etc). 
Daarnaast oriënteerden we ons op nieuwe projecten en was er een periode waarin we onze 
achterban geen concreet nieuws konden bieden. 
In oktober is de communicatiecommissie weer aan de slag gegaan. Verschillende berichten 
verschenen in de kerkbladen van verschillende kerken. Ook verspreidden we in december 2008 
de eerste digitale nieuwsbrief. 
 
Blij zijn we met ons logo en de nieuwe huisstijl. Het logo en de huisstijl zijn gemaakt en 
aangeboden door Design Crew te ’s Hertogenbosch. Martin Genuit van Genuit Holding te 
Loenen aan de Vecht maakt voor de website en verzorgde de technische afhandeling van de 
digitale nieuwsbrief. We zijn dankbaar voor deze belangenloze inzet. 
 

Financieel beleid 

 
De kaders van het financieel beleid van de stichting zijn: 

1. de aan ons toevertrouwde middelen zijn gegeven om te worden besteed in projecten, 
we hebben dan ook geen beleggingen. Liquiditeiten worden op rente gezet 
(spaarrekening, deposito, dan wel obligaties). 

2. Voor onze nieuwe projecten is meer dan in voorgaande jaren sprake van sponsoring 
van maandelijkse vaste kosten. Denk aan kosten van pastors, sociale medewerkers en 
begeleiders van kinderen. Voor de aangegane maandelijkse verplichtingen wil het 
bestuur een reserve aanhouden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
maandelijkse verplichtingen waarvoor ook maandelijkse sponsors konden worden 
geworven en maandelijkse verplichtingen die met incidentele middelen worden 
gefinancierd. Voor de eerste categorie wordt een reserve aangehouden van 3 
maanden. Voor de tweede categorie een reserve van 12 maanden. 
Doel van de reserve is om de maandelijkse structurele ondersteuning gedurende een 
periode te kunnen volhouden mochten sponsors wegvallen. Ook de organisaties die wij 
ondersteunen hebben hierdoor gelegenheid om tijdig hun beleid bij te stellen. 

3. De kosten van het werven van middelen houden we zo klein mogelijk. Dit door het 
gebruik te maken van de kerkelijke netwerken en de netwerken van bestuursleden en 
andere betrokkenen. De verworven middelen kunnen dan ook nagenoeg voor 100% 
worden aangewend voor de projecten. 
2008: 99,7% 
2007: 99,9% 
2006: 99,3% 
2005: 98,9% 
2004: 97,8% 

4. De bestuursleden krijgen geen vergoeding. Veel bestuurlijke kosten dragen zij zelf. De 
kosten van de reizen naar Roemenië en Oekraïne worden gesponsord door de 
reisgenoten. In 2008 werd hiervoor een hogere sponsoring ontvangen dan er kosten 
zijn gemaakt. 

 
Het financieel beleid en het werven van middelen richt zich erop om onderstaande 
meerjarenbegroting van de projecten te kunnen realiseren. 
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Toekomstig perspectief 

 
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. De Heer bracht een aantal nieuwe 
contactpersonen en nieuwe projecten op ons pad. Voor de te ondernemen activiteiten werden 
verschillende grotere sponsors gevonden die een deel van de begrote incidentele kosten voor 
hun rekening willen nemen. Dit sterkt ons in de verwachting dat we de voorgenomen projecten 
kunnen realiseren. 
Wie de meerjarenbegroting bekijkt kan zien dat het nog de nodige energie zal vragen om de 
benodigde fondsen te werven. We bidden de Heer om Zijn zegen over het werk. 

 

Jaarplan 2009 

Ons Jaarplan voor 2009 kent de volgende activiteiten: 

Valea lui Mihai  
 

 Uitbreiding van de huidige locatie. Een belangrijk deel van de 
kosten kan worden gedekt uit de opbrengst van de 
boeldag/kerstmarkt 2008 van de PKN te Putten. 

 Maandelijkse ondersteuning van € 300, - 

 Werven structurele sponsors om de maandelijkse ondersteuning 
te kunnen verhogen. 

 

Nagybereg  Realiseren multifunctionele ruimte. Een aannemer sponsort een 
belangrijk deel van dit project. 

 Toegankelijk maken van de dalkom tussen beide dorpdelen. 

 Werven structurele sponsors voor het werk van Ferenc Homoki. 
Per 31 december is voor een bedrag van € 150, - per maand aan 
sponsors gevonden. Uitbreiding is gewenst tot € 400, - 

Vary  Opstarten sociale ondersteuning zigeuners. 

 Opstarten en uitbreiden na-schoolseopvang zigeunerkinderen. 

 Nagaan mogelijkheden realisatie multifunctioneel gebouw in 
locaal zigeunerdorp. Indien mogelijk aankopen locatie. Voor de 
realisatie van een multifunctioneel gebouw is een sponsoring 
ontvangen van de Pieter Renkema Stichting. 

 Werven structurele sponsors voor locale sociale ondersteuning 
en na-schoolse opvang. De structurele ondersteuning zal naar 
verwachting in 2009 starten. 

Targusor, Fancica, 
Galospetreu, Keriki 

 Onderzoeken mogelijkheden om deze dorpen waar we in de 
afgelopen jaren projecten hebben ondersteund verder te kunnen 
helpen. 

Algemeen  Instellen plaatselijke werkgroepen 

 Mogelijkheden onderzoeken van verbreding achterban met 
meerdere kerken 

 Optimaliseren projectmatig werken bij ondersteuning. 

 Onderzoeken aanvraag keurmerk voor fondsenwervende 
instellingen. 

 
In de meerjarenbegroting 2009-2013 treft u een begroting aan van de voorgenomen projecten. 
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Financiële meerjarenbegroting 2009-2013 

 

Uitgaven per project 2009 2010 2011 2012 2013 

Valea lui Mihai Roemenië      

maandelijkse ondersteuning 3600 12000 19200 24000 28800 

aankoop pand 30000     

Verbouwingskosten  15000 15000   

Pand schoolverlaters      

totaal per jaar 33600 27000 34200 24000 28800 

Vary Oekraïne      

maandelijkse ondersteuning 4160 7800 9600 10800 12000 

Aankoop MFC en verbouwing 10000 10000    

totaal per jaar 14160 17800 9600 10800 12000 

Nagybereg Oekraïne      

maandelijkse ondersteuning 4500 7800 9600 10800 12000 

Aankoop MFC en verbouwing 10000 5000    

totaal per jaar 14500 12800 9600 10800 12000 

Recapitulatie kosten per Project 2009 2010 2011 2012 2013 

Valea lui Mihai Roemenië 33600 27000 34200 24000 28800 

Vary Oekraïne 14160 17800 9600 10800 12000 

Nagybereg Oekraïne 14500 12800 9600 10800 12000 

Totaal geplande uitgaven 62260 57600 53400 45600 52800 

      

Stand beschikbare fondsen per 1 jan 32500 25240 22640 29240 48640 

Geplande uitgaven 62260 57600 53400 45600 52800 

Werving van middelen 55000 55000 60000 65000 65000 

Stand beschikbare fondsen per 31 dec 25240 22640 29240 48640 60840 

 
Bovenstaande meerjarenbegroting maakt duidelijk dat de vaste maandelijkse ondersteuning 
een steeds groter onderdeel gaat uitmaken van de uitgaven. Om deze reden zetten we in op 
het werven van vaste maandelijkse sponsors. Op deze wijze hopen we structurele inkomsten te 
krijgen voor structurele uitgaven. 
We realiseren ons dat dit de consequentie is van het investeren in educatie als basis voor 
duurzame verandering. We bidden dat de Heer ons werk en onze werving wil zegenen. 
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Jaarrekening 2008 

 
 
De Jaarrekening is samengesteld aan de hand van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende 
instellingen van de raad voor de Jaarverslaggeving. 
 

Balans 

  31-12-08 31-12-07 

ACTIVA    

    

Vorderingen en overlopende activa  387 2000 

Liquide middelen  33506 5902 

    

Totaal Activa  33893 7902 

    

    

    

PASSIVA    

    

Fondsen    

Algemeen hulpverleningsfonds  17481 7902 

Bestemmingsfondsen    

-Nagybereg, Oekraïne 1752   

-Valea lui Mihai Roemenië 1395   

-Vary, Oekraïne 9215   

  12362 0 
Reserves 
Bestemmingsreserve maandelijkse steun  4050 0 

    

Totaal Passiva  33893 7902 
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Staat van baten en lasten 

 2008 2007 

BATEN   

   

Baten uit eigen fondsenwerving 42436 54800 

   

Totaal Baten 42436 54800 

   

   

LASTEN   

Besteed aan doelstellingen 16767 56759 

Kosten eigen fondsenwerving 50  

Kosten beheer en administratie 38 22 

   

Totaal Lasten 16855 56781 

   

Bedrijfsresultaat 25581 -1981 

Financiële baten en lasten 409 52 

Resultaat 25990 -1929 
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Toelichting op de Balans 

  31-12-08 31-12-07 

Nog te ontvangen bedragen    

Vordering Gipsy Bakeries  0 2000 

Te ontvangen van Rabobank  387 0 

  387 2000 

    

Liquide middelen    

Rabobank betaalrekening  1506 209 

Rabobank spaarrekening  32000 5693 

  33506 5902 

    
Fondsen 
 
Algemeen hulpverleningsfonds    

Stand 1 januari  7902 9831 

Aandeel saldo baten en lasten  9578 -1929 

Stand 31 december   17481 7902 

    

Nagybereg, Oekraïne    

Stand 1 januari  0 0 

Aandeel saldo baten en lasten  1752 0 

Stand 31 december   1752 0 

    

Valea lui Mihai    

Stand 1 januari  0 0 

Aandeel saldo baten en lasten  1395 0 

Stand 31 december   1395 0 

    

Vary, Oekraïne    

Stand 1 januari  0 0 

Aandeel saldo baten en lasten  9215 0 

Stand 31 december   9215 0 

    
Reserves 
 
Bestemmingsreserve maandelijkse steun    
Voor de maandelijkse ondersteuning wordt een reserve aangehouden van 
3 maand in die gevallen waarvoor we structurele sponsors hebben 
gevonden en 12 maanden voor die gevallen waarvoor we (nog) geen 
structurele sponsors hebben gevonden. De gewenste reserve per 
balansdatum is:   

-Project Valea lui Mihai (12 maand maal € 300)  3600 0 

-Project Nagybereg (3 maand maal € 150)  450 0 

Stand 31 december  4050 0 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 2008 2007 

Baten uit eigen fondsenwerving   

Giften Particulieren 7114 16013 

Sponsorplan Particulieren 780 1670 

Giften Bedrijven 11250 6500 

Giften Kerken 2542 6403 

Giften Reizen 13309 11691 

Opbrengsten diverse projecten 0 7805 

Opbrengsten acties 7441 4718 

 42436 54800 

   

Besteed aan doelstellingen   

Ondersteuning projecten   

Nagybereg, ondersteuning Ferenc 25 0 

Valea lui Mihai, Roemenië 300 0 

Vary, Oekraïne 1000 0 

Nagydobrony, hek en pad bij kerk 2000 0 

Fancica 0 35000 

Kosten conferenties en reizen 12942 11810 

Kosten diverse projecten (operatie Baabi) 500 9949 

 16767 56759 

Reizen en conferenties   

Betreft reizen in mei, juli en oktober 2008. De kosten zijn als gift 
geschonken door de reisgezellen en/of sponsors (zie ontvangen giften)   

   

Kosten eigen fondsenwerving   

Eenmalige kosten i-deal (gift voor ontvangen) 50  

   

De stichting maakt nauwelijks kosten voor fondsenwerving. Voor zover er 
kosten worden gemaakt worden die veelal direct of indirect gesponsord. 
Voor de benoemde kosten van € 50 is een gift ontvangen.   

   
Middelen besteedt aan de doelstellingen 
In de afgelopen jaren is onderstaand percentage van de baten besteedt 
aan de doelstellingen:   

2008: 99,7%   

2007: 99,9%   

2006: 99,3%   

2005: 98,9%   

2004: 97,8%   

   

Kosten beheer en administratie   

Kosten KvK 38 22 
De Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 
werkzaamheden. Wel een vergoeding voor gemaakte kosten. Veelal 
worden deze kosten niet gedeclareerd. De kosten gemaakt voor 
projectbezoeken zijn verantwoord onder Kosten van conferenties en 
reizen.   
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 2008 2007 

   

Financiële baten en lasten   

Rente en kosten betaalrekening -244 -157 

Rente spaarrekening 653 209 

 409 52 
De rente op de spaarrekening betreft dit jaar de rente over 2007 en 2008.  
   

Bestemming resultaat   

naar algemeen hulpverleningsfonds 9578 -1929 

naar bestemmingsfondsen   

-Nagybereg 1752  

-Valea lui Mihai 1395  

-Vary 9215  

Bestemmingsreserve maandelijkse steun 4050   

Resultaat 25990 -1929 
 

 

 

 

Overzicht kasstromen 

 

 2008 2007 

Saldo 1 januari  5902 13045 

   

Ontvangsten   

positief resultaat 25990 0 

vordering 2000 0 

   

Ontrekkingen   

Negatief resultaat 0 1929 

Vordering 0 2000 

reserve zomerreis 0 3213 

   

Saldo 31 december 33893 5902 
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Accountantsverklaring 

 

 


