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 1. Voorwoord van de voorzitter – 4 kaarsen 
 
 

Er branden vier kaarsen in een prachtige grote oude kerk. Het is er zo stil dat je de kaarsen kunt 
horen spreken. De eerste kaars, een grote witte met de tekst ‘vrede’, zegt: “ik geloof er niet meer in, 
na al die aanslagen, de oorlogsdreiging, het geweld en de discriminatie in de wereld.” En de kaars 
gaat uit…  
 
De tweede kaars, een prachtig gevormd hart, met daarop met sierlijke letters ‘liefde’, neemt 
vervolgens het woord: “waar vind je vandaag nog echte liefde?  De mensen kiezen voor zichzelf en 
gebruiken elkaar.  Men geeft niet meer om elkaar en dus krijg je niet meer wat een mens echt nodig 
heeft. Ik kan niet meer …” En ook deze kaars geeft het op.  
 
De derde kaars is vierkant, stevig met daarop het woord ‘vertrouwen’, eigenlijk de basis voor je 
leven. Er kan van alles misgaan, maar als je er vertrouwen in hebt kun je verder en durf je weer 
nieuwe stappen te zetten. Je relatie kan uitgaan, je werk kan afgenomen worden, maar vanuit je 
vertrouwen kun je opnieuw beginnen, steeds weer.  Maar ook deze kaars zegt iets. “Wie is er 
vandaag nog te vertrouwen? Politici, sporters, bankiers of de kerk? Ik ben zo vaak teleurgesteld, 
beschaamd en beschadigd. Ik …” En ook deze kaars dooft uit. 
 
Drie kaarsen branden niet meer, maar er is er nog een niet uit. Welke kaars is blijven branden, denk 
je? In het bovenstaande verhaal dat ik op internet vond, blijft de kaars van HOOP branden.  
 

 
 

En dat is eigenlijk meteen een mooie inleiding op dit jaarverslag, want dat is wat wij als Gipsy 
Mission hopen door te geven: hoop in onze projecten, aan de kinderen, hun ouders, de kerkelijke 
gemeenten en de samenleving. Met de brandende kaars van hoop kunnen we de kaarsen van 
vertrouwen, liefde en vrede weer aansteken.  Met onze projecten hopen we het vertrouwen te 
winnen, Liefde te tonen en vrede te stichten in een gebied met schrijnende armoede, alles 
ondermijnende discriminatie en de altijd dreigende uitzichtloosheid. 
Ik hoop dat onze projecten aanstekelijk werken, in Roemenië, de Oekraïne en ook ons hier in vuur 
en vlam zetten vanwege de liefde van Christus, Die gekomen is om verloren mensen te zoeken en 
te behouden (Luk.19:10). 
 
Ds. Pim Verhoef 
Voorzitter Gipsy Mission 
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  2. Samenvatting van 2017 
 
  Samenvatting van belangrijkste resultaten 

In dit verslag leest u over alle ontwikkelingen. We geven graag een transparant beeld van 
waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en hoe de aan ons toevertrouwde 
middelen zijn of worden ingezet. Heeft u vragen? Laat het ons weten. We vertellen graag 
meer. 

 
 

 Jaarplan 2017 
 

 Behaalde resultaten 

 Valea lui Mihai - Roemenië 

• Ondersteuning vanuit giften direct bestemd 

         voor de Rekab Association te Valea Lui Mihai 

 
 • Gerealiseerd in 2017,   
        ondersteuning voor € 57.600,-. 

 Nagybereg - Oekraïne 

 • Ondersteuning van de exploitatiekosten van de  
         kleuterschool en de naschoolse  
         huiswerkbegeleiding van € 5.800,-. 

 
 • Gerealiseerd in 2017 
        ondersteuning van € 4.110,-. 

 Mezövári - Oekraïne 

 • Ondersteuning deel Immanuelkleuterschool  
         voor € 7.700,- 

 

 • Ondersteuning naschoolse  
         huiswerkbegeleiding en huisbezoeken van  
        zigeunergezinnen van € 2.100,-. 

 
 • Gerealiseerd in 2017  
        ondersteuning van € 9.049,-. 

 
 • Gerealiseerd in 2017 
        ondersteuning van € 3.275,-. 

 Târguşor - Roemenië 

 • Ondersteuning van € 9.000, - voor pastor Papp 
        László. 

 

 • Verbouwing pand Târguşor: verbouwen  
          opslagruimte en isoleren en verbouwen buitenzijde   
          pand (te financieren met giften buiten de  
         reguliere begroting). 

 

 • Ondersteuning naschoolse huiswerk-  
         begeleiding van € 15.000,- vanuit bijdrage  
         Werkgroep Oost-Europa Protestantse    
         Gemeente Nunspeet (Driestwegkerk) en  
         Stichting Hulp aan Roemenië uit Aagtekerke. 

 
 • Gerealiseerd in 2017 
 
 
 • Start gepland in 2017. 
        De kosten bedragen € 10.000,-. 
 
 

 
 • Gerealiseerd in 2017 een  
        ondersteuning voor € 15.080,-. 

 Galoşpetreu - Roemenië 

 • Ondersteuning naschoolse huiswerk-  
         begeleiding voor € 3.575,- per jaar. 

 
 • Gerealiseerd in 2017. Start 
        van de tweede groep. Een  
        ondersteuning voor € 6.050,-. 

 • Verbouwing/renovatie kerk 2
e 

fase 

        € 5.700,-. 
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 Sanislău - Roemenië 

 • Ondersteuning naschoolse huiswerkbegeleiding 
          van € 13.500,-. 

 
 • Gerealiseerd in 2017 een  
        ondersteuning van € 13.500,-. 

 Albis - Roemenië 

 • Ondersteuning van € 3.600, - voor pastor Bela  
         Ferenczi vanuit bijdrage van VBG Nieuw-  
         Lekkerland. 

 
 • Ondersteuning naschoolse  
        huiswerkbegeleiding voor 
        € 3.600, - in 2017. 

 Algemeen 

 • Met sponsors projecten Târguşor en  
        Sanislău bezoeken. 

 • Vernieuwen website. 

 • Mogelijkheden onderzoeken om kerken  
        waarvan een (jongeren)groep op reis is 
        geweest naar Roemenië of Oekraïne  
         duurzaam te verbinden aan een van de  
        projecten. 

 
 • Gedeeltelijk gerealiseerd. 

 
 • Gerealiseerd. 

 • In ontwikkeling. 

 
 
  Algemene Informatie 

De statutaire naam is Stichting Gipsy Mission. De vestigingsplaats is Nijkerk. 
Stichting Gipsy Mission staat 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. 

 
Onze gegevens zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie. Voor iedere giftgever is de 
informatie beschikbaar via de website  http://www.geefwijzer.nl/. 

 
 
  CBF-Erkend goed doel 

Op 1 juli 2016 ontvingen wij het CBF-keurmerk: erkend goed doel. Het keurmerk 
maakt zichtbaar dat we voldoen aan door derden gestelde eisen van transparantie, 
verantwoording en werkwijze. Het CBF geeft eveneens een selectie van de door 
ons aangeleverde informatie. Voor iedere giftgever is de informatie beschikbaar via 
de website  http://www.cbf.nl/Instelling/5524/Gipsy-Mission-St. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK0rD39vDZAhXCYlAKHSkdAqAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.wereldburgers.tv/2010/04/26/rel-rond-gebruik-anbi-logo/&psig=AOvVaw0ZIpEwQbmMsNu7ZUiVqjMz&ust=1521292661224058
http://www.geefwijzer.nl/
http://www.cbf.nl/Instelling/5524/Gipsy-Mission-St
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3. Missie en strategie 

 
Algemeen 

Het was in de periode 1998-2004 dat bestuursleden zigeuners in Roemenië in aardholen zagen 
wonen. De inzet in de periode tot 2008 richtte zich dan ook op het bevorderen van meer leef 
waardige omstandigheden. We bouwden in verschillende dorpen eenvoudige 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. Veelal zonder 
elektriciteit, zonder stromend water of welke voorziening dan ook. 
In de hutjes vind je meestal alleen 2 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 
steden. 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. Toch zien we in de dorpen waar we aan het werk zijn dat 
de basale leefomstandigheden iets zijn 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 

Confucius ca 450 voor Chr. 
 
  Ons aangrijpingspunt 

Duurzame verandering begint bij de jeugd. Zigeunerkinderen worden wanneer ze geboren 
worden door hun ouders gevoed. Vervolgens worden ze veel aan hun lot overgelaten. Het 

aanleren van woorden en het bevorderen van 
ontwikkeling door met kinderen te spelen, blijft veelal 
achterwege. Dit heeft tot gevolg dat taalontwikkeling en 
ontwikkeling van motoriek onvoldoende wordt 
gestimuleerd. Ook normen en waarden krijgen 
onvoldoende aandacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
hygiëne en respectvolle omgang in groepsverband. 
Wanneer de zigeunerkinderen op school komen, staan 
ze daarmee direct op achterstand. Voordat ze kunnen 
leren schrijven en rekenen moeten ze eerst 
basisvaardigheden leren. In Roemenië en Oekraïne 

gaan de kinderen ’s morgens naar school en ze krijgen huiswerk mee om ‘s middags te gaan 
maken. Huiswerk maken is een verplicht onderdeel van de schoolgang. Zigeunerkinderen 
krijgen hiervoor geen hulp van hun vaak analfabete ouders. Deze ouders weten vaak niet wat 
van hen wordt verwacht. 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. 
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Deze activiteiten krijgen vorm in wat wij noemen ‘naschoolse opvang’ of ‘naschoolse 
huiswerkbegeleiding’. Niet te verwarren met de naschoolse opvang die we in Nederland kennen 
voor met name tweeverdieners. 

 
We richten ons primair op het werk met de kinderen. Individuele nood, hoe schrijnend ook, 
moeten we laten liggen. Regelmatig met een bloedend hart. 

 
  Hier gaan we voor… 

1.   We willen investeren in kinderen. Dit door middel van een combinatie van het ondersteunen 
van een kleuterschool en daarnaast naschoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de 
reguliere plaatselijke lagere school. 

2.   De kleuterscholen en de naschoolse 
huiswerkbegeleiding die we ondersteunen wordt 
bij voorkeur gegeven vanuit een christelijk 
perspectief. 

3.   Andere vormen van hulp laten we bij voorkeur 
over aan organisaties die zich hierin hebben 
gespecialiseerd. Daar waar het onze projecten 
ondersteunt gaan we na of andere organisaties 
dit kunnen regelen, luk dit niet dan pakken we dit 
zelf op. Denk hierbij aan vormen van hulp zoals 
b.v.: (kinder)kledinghulp, materiële hulp en 
economische hulp. 

 
Onze inzet richt zich met name op de volgende drie elementen: 

• Educatie 

• Diaconale hulp 

• Evangelisatie 

Het is mooi wanneer deze drie elementen aan de orde kunnen komen op de projecten. Waarbij 
onze eerste focus ligt op educatie van kinderen. Evangelisatie gaat daarmee hand in hand. 
Andere vormen van diaconale hulp zijn ondersteunend. 

 
Zieltjes winnen is niet de doelstelling van onze projecten. Wel zijn 
we dankbaar wanneer mensen worden aangeraakt door het 
evangelie. Wanneer dit gebeurt en mensen het geloof aanvaarden, 
dan zien we een verandering ontstaan die veel in beweging zet. 

 
Onze missie in een notendop: Pro Deo 

P = Projecten voor zigeuners in 
R = Roemenië en 
O = Oekraïne 

 

D = Diaconale hulpverlening en 
E = Evangelisatie door middel van 
O = Onderwijs en ontwikkeling 

 

 
Als bestuursleden doen we het werk allereerst Pro Deo: voor de Heer. Daarnaast heeft Pro Deo 
in de Nederlandse taal de betekenis ‘gratis’ gekregen. Als bestuursleden en vrijwilligers zetten 
we ons belangeloos in. Vanuit de drijfveer om Hem en onze naaste in liefde te dienen. 

 
   Kennis en samenwerking 

Er zijn veel kerken of kleine stichtingen die zich inzetten voor één project. Dit vaak met een hoge 
persoonlijke betrokkenheid en een eigen achterban. Een mooie kant van deze werkwijze is de 
directe betrokkenheid. Een nadeel van deze situatie is dat iedere stichting/organisatie zelf het 
wiel aan het uitvinden is. Wij willen de kennis en kunde die we hebben opgedaan graag delen. 
Dit in welke vorm dan ook. Van een laagdrempelig eenmalig contact tot en met een intensieve 
samenwerking. Voor diegenen die kiezen voor het laatste wil Gipsy Mission de genoemde 
voordelen en nadelen oplossen door te werken met plaatselijke werkgroepen onder een centraal 
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bestuur. Kennis kan hierdoor worden gebundeld en fouten worden voorkomen terwijl 
tegelijkertijd wordt gewerkt door plaatselijke werkgroepen aan lokale verbondenheid. 

 

Samenwerkingsverbanden op projectbasis: 

Project Samenwerkingsverband met 
Valea lui Mihai Rekab Association te Valea lui Mihai (Roemenië) 

Stichting Tabitha te Ridderkerk 
Târguşor Protestantse Gemeente Nunspeet (Driestwegkerk) 

Stichting Hulp aan Roemenië te Aagtekerke 
Galoşpetreu Werkgroep Roemenië vanuit PKN Nijkerk (De Fonteinkerk) 
Albis Vrije Baptistengemeente te Nieuw-Lekkerland 
Nagybereg Stichting Tabitha te Ridderkerk 
Mezövári CGK Dokkum 

 

Vanuit de Protestantse Gemeente Nunspeet heeft de samenwerking ook vorm gekregen 
doordat een lid van de werkgroep te Nunspeet ook lid is van ons bestuur. 

 
Met ingang van 1 januari 2015 is de samenwerking met de Rekab Association geïntensiveerd. 
De giftgevers voor deze organisatie maken hun gift over aan onze stichting. De Rekab 
Association draait op giften vanuit Nederland die nu allemaal via onze stichting binnenkomen en 
op verzoek van Rekab Association worden overgemaakt naar Roemenië. In 2017 zijn hiervoor 
geen kosten in rekening gebracht bij Rekab Association. 

 

   Samengevat 

Hulp verandert! We zetten ons in op educatieve projecten voor zigeunerkinderen. De wijze 
waarop de hulp het beste kan worden gegeven, blijven we evalueren. Dit in goed overleg met 
partners op onze projecten en hier in Nederland. Dit om de ons toevertrouwde middelen zo 
effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. 

 

 

Mezövári, de leerlingen van de naschoolse huiswerkbegeleiding. 

Helemaal links begeleidster Magda Lonczák.
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  4. Projecten Roemenië 
 
Hierna beschrijven we onze projecten in Roemenië. Het betreft projecten te: 

1.   Valea lui Mihai, Roemenië; 
2.   Târguşor, Roemenië; 
3.   Galoşpetreu, Roemenië; 
4.   Sanislău, Roemenië; 
5.   Albis, Roemenië; 

 
 
  4.1.   Valea lui Mihai, Roemenië. 

Het project hier is opgezet door de Rekab Association. Een Roemeense stichting. Het 
Rekabproject is voor Gipsy Mission het voorbeeld geweest voor onze naschoolse 
huiswerkbegeleiding. Onder de bezielende leiding van Areke Wigmans en Timy Szabo worden 
de zigeunerkinderen in liefde geholpen bij het 
maken van hun huiswerk van de reguliere 
school. Toch is 2017 voor Rekab een bijzonder 
jaar, waarbij er een nieuw seizoen is ingegaan 
na de zomervakantie. Gelet op de toenemende 
kosten van lonen, eten en nutsvoorzieningen 
terwijl de inkomsten niet stijgen, is in overleg met 
Areke en Timy gekozen om met minder kinderen 
door te gaan in het nieuwe schoolseizoen 
2017/2018. 
Voor de zomervakantie waren er 70 kinderen aanwezig binnen het naschoolse Rekab 
programma en na de zomervakantie is men teruggegaan naar 60 kinderen. Daarnaast is er 
een ander leerprogramma aangeschaft waarbij veel meer op de talenten van het individuele 
kind wordt ingespeeld. 
Naast het regulier programma wordt er ook de jaarlijkse themadag die werd gehouden op de 
boerderij want dit keer was het thema: DIEREN 
Het was een feest. Het begon met zingen en het Bijbelverhaal over de ark van Noach. Daarna 
een leuke dierenknutsel met dieren snoepjes erin. Ook werd er geschminkt voor het eerst! En 
natuurlijk mocht Ezeltje prik, gecombineerd met een grabbelton, niet ontbreken. Het was ook 
een succes.  
Ook werden er door de kinderen kadootjes gemaakt voor moederdag. 
Voor de zomervakantie was er een bijzondere sport- en spelmiddag i.v.m. de jaarlijks 
terugkerende kinderdag, waarop we al hun verjaardagen tegelijk vieren. Op woensdag 12 juli 
2017 was de jaarsluiting met de ouders. De kinderen hebben hun best gedaan om een 
feestelijke afsluiting te verzorgen en zo werd er afscheid genomen van klas 8, die gaan nu naar 
het vervolgonderwijs. 

 
Aan het einde hebben we samen met de 
muziekgroep dank gebracht aan onze God 
en Heer en Hem de lof en eer toegezongen. 

 
In de zomervakantie zijn er twee 
schoolkampen gehouden. De kampen 
mochten goed verlopen. Bijbellessen, 
spelletjes, knutselwerkjes en veel 
plezier...daarna voldaan naar huis. Het is 
een activiteit waar de kinderen het hele jaar 
naar uitzien. 

 
Zoals al gezegd, werd het nieuwe schooljaar begonnen met een groep van zestig kinderen, wat 
best een uitdaging is, want er waren erbij die totaal geen structuur en discipline kennen. 
 
We zijn aan de gang met een intensief nieuw programma, speciaal voor zulke kinderen, die 
kampen met grote achterstanden. 
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De oudste twee klassen zijn afgestoten. Doordat de zigeunerkinderen in hun laatste jaren op 
school hetzelfde niveau al hebben behaald als de staatschoolkinderen doordat ze het naschools 
programma gevolgd hebben, is besloten dat deze twee laatste groepen in het nieuwe seizoen 
2017/2018 niet meer nodig zijn.  
   

Tijdens een bestuursbezoek in het najaar hebben we kennis mogen nemen van het nieuwe 
leerprogramma en is er gesproken over de veranderingen. Maar we hebben gemerkt dat er 
enthousiast wordt gewerkt en dat ondanks de moeilijke omstandigheden er prachtige dingen 
gebeuren. 
Natuurlijk is ook veel aandacht besteed aan het Kerstfeest. Er is op een hele mooie manier 
geprobeerd om de blijde boodschap door te geven door het uitbeelden van 
- de trouwe en ontrouwe slaaf waarvan de heer uitbleef (advent) 
- de ster en de wijzen die de weg vonden naar Jezus 
- de herders in de velden en een verhaal over een predikant... 
Het kerstverhaal was dat er iemand was die droomde dat niemand iets wist over een Verlosser, dat 
men niet wist dat er kerken bestonden, dat hij niets 
kon vinden in boeken over Jezus en geen troost kon 
brengen aan een stervende. Hij wilde iets lezen uit 
de Bijbel en vond alleen: stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren. Huilend vluchtte hij weg. Toen hoorde 
hij zingen: een kerstlied...en werd wakker. Het bleek 
een droom te zijn. 
Wat heerlijk, de Messias ìs gekomen, er ìs verlossing 
mogelijk, wàt een genade. Hij heeft door Zijn komst 
op aard, ons voor de ondergang bewaard! 

 
Met Hem in het hart is het iedere dag (kerst)feest! Zo eindigde de laatste nieuwsbrief van de 
Rekabietjes voor 2017. 

 
Inzet Gipsy Mission: 

• In 2017 giften voor de Rekab Association € 57.600. 
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4.2.   Târguşor, Roemenië 

    
  Pastorale ondersteuning 
Per 1 januari 2011 is pastor Papp László in het dorp Târguşor met zijn werkzaamheden 
begonnen. Een jaar later ook in buurgemeente Galoşpetreu. De beide gemeentes groeien door 
zijn gedreven persoonlijkheid en liefdevolle benadering van de zigeuners, die voortkomt uit zijn 
geloof. 

 
De kerk in Târguşor groeit. Papp László houdt twee 
diensten per week en heeft regelmatig contact met de 
kerkleden. Ook de kinderen in het naschools project 
nemen steeds meer deel aan de kerkdienst. Als er een 
regionale bijeenkomst is voor jongeren, gaan ook een 
aantal jongeren uit Târguşor mee. 
In vergelijking met Târguşor groeit de kerk in Galoşpetreu 
sneller. Dat komt doordat meer leden in dat dorp kunnen 
lezen en elke dag de Bijbel lezen. In Târguşor zal dit in de 
toekomst ook veranderen omdat de kinderen wel kunnen 
lezen en de Bijbel kunnen toepassen op hun dagelijks leven. 
De locatie van de huidige kerk in Târguşor is slecht. De 
conditie van de kerk is weer verslechterd. Het water komt 
eronder en trekt op door de muren. Het is het laagste punt en 
je kunt het water er niet omheen of vanaf leiden. Bovendien 
weet niemand wie eigenaar is van de grond. Er moet goed 
op het huidige kerkje gelet worden of het niet te gevaarlijk 
wordt. De muur is gescheurd en een deel is verzakt. 
Gehoopt wordt dat in de nabije toekomst op een betere, 
hogere plek in het zigeunerdorp een nieuw kerkje gebouwd 
kan worden. 

In Galoşpetreu zit het kerkje ’s zondags vol. De gemeenteleden die er komen, kleden zich 
netjes. Het heeft een heel positieve invloed. Het kerkje telt 16 leden, ongeveer 16 
geïnteresseerden en veel kinderen. In oktober was er een doopdienst. Ook hier zijn er twee 
kerkdiensten per week en regelmatige ontmoetingen met de leden. Zigeuners houden van 
zingen dus vinden ze het fijn nieuwe liederen te leren. Papp László hoopt dat er in het voorjaar 
weer een doopdienst is, er zijn 3 kandidaten voor. Bij een doopdienst, gaan ze ook met een 
minibus uit Târguşor naar Galoşpetreu, zodat de beide gemeentes bij de doopdienst kunnen 
zijn. Als gemeenteleden problemen hebben, vragen ze Papp László in de dienst voor hen te 
bidden. 
 

  Naschoolse huiswerkbegeleiding 

Dit naschools project in Târguşor is in 2012 gestart. De 
eerste kinderen hebben er vier jaar begeleiding op zitten 
en doen het goed op school. De dagelijkse begeleiding 
stopt voor deze kinderen, maar ze worden nog wel in de 
gaten gehouden door de leidsters van het project en ze 
kunnen met hun vragen nog steeds bij hen terecht. Zij 
en veel kinderen die nog deel uitmaken van het project 
zijn op hetzelfde niveau gekomen als de niet-
zigeunerkinderen en van een aantal zigeunerkinderen 
zijn de prestaties zelfs beter. Dit alles dankzij de 
begeleiding van de gedreven leidsters die hen met veel geduld en liefde de basisvaardigheden 
bijbrengen en hen daarna verder begeleiden door de eerste vier klassen van de lagere school. De 
kinderen komen er graag en vinden het erg jammer als de vier jaar erop zitten. Ze komen graag af en 
toe terug. 
En dan komt er weer een nieuwe ploeg drukke kinderen binnen die vanaf niets moeten beginnen. 
Ook zij worden bijgespijkerd, leren basisvaardigheden, omgang in een groep, spelen, luisteren, 
concentreren, hygiëne, enz. 
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Ook in 2017 waren er drie groepen met in totaal 30 kinderen, begeleid door de drie 
leerkrachten/leidsters, Noemi, Lili en Erika. Ze worden bij hen ingedeeld naar hun niveau. In 
Roemenië kan een kind niet blijven zitten en zo is het geen uitzondering als een zigeunerkind in de 4e 

klas nog helemaal niet kan lezen, schrijven en rekenen. De kinderen die naar dit project gaan, 
kunnen wel meekomen en zo wordt de basis gelegd voor hun toekomst. Bij het project worden de 
Bijbelverhalen hen met de paplepel ingegoten en de leerkrachten dragen hun geloof enthousiast en 
actief uit. Ook op deze manier wordt een basis gelegd voor hun toekomst vanuit een heel ander, 

waardevol perspectief. De meeste kinderen 
gaan dan ook naar het kerkje en hun 
ouders komen daar dan ook. Er is een 
positieve wisselwerking tussen het 
schooltje en de kerk. 
Er is dit jaar ook weer een zomerkamp 
gehouden en natuurlijk krijgen Kerst, Pasen 
en Pinksteren speciale aandacht, evenals 
Moederdag en het eind van het schooljaar. 
In 2017 werden twee groepen 
gefinancierd door de Protestantse 
Gemeente Nunspeet en één groep 
door Stichting Hulp aan Roemenië 
uit Aagtekerke. 

 
Het pand is klaar en dit jaar intensief gebruikt. In de zomer van 2017 is door een groep uit 
Scherpenzeel gewerkt aan een buitengebouw voor opslag, zodat straks niet meer alles 
aangevreten wordt door de muizen. Omdat de zolderverdieping ook klaar is, kon deze groep 
daar overnachten. 

 
Inzet Gipsy Mission: 

• We sponsoren de salariskosten van Papp László. Deze bedragen inclusief de benodigde 
vervoerskosten € 9.000 per jaar. 

• Isoleren buitenzijde en schilderen schoolgebouw en opknappen opslagruimte.in Târguşor, kosten  

       € 10.000. 

• Exploitatiekosten naschoolse huiswerkbegeleiding € 16.580 in 2017. 

 

 
 4.3.   Galoşpetreu, Roemenië 

 
  Pastorale ondersteuning 
Zie de beschrijving onder het project Târguşor. 

 
  Naschoolse huiswerkbegeleiding 
Dit naschoolse project is in begonnen in september 2015 en wordt ondersteund door een 
enthousiaste werkgroep GÁLOSPETRI vanuit de Fonteinkerk te Nijkerk. De 12 kinderen 
hebben er nu 2 ½ jaar naschoolse huiswerkbegeleiding opzitten. Er is heel veel gebeurd en de 
kinderen doen het uitstekend op de reguliere school. De impact van dit werk merk je pas als de 
kinderen zelf schrijven wat het voor hen betekent dat zij de mogelijkheid hebben om geholpen te 
worden vanuit Nederland om naschoolse opvang te krijgen. Zo hebben twee kinderen hun 
verhaal opgeschreven wat deze school voor hen betekent. Eén daarvan heet Daniella Klaudia 
Dávid een zigeunermeisje van 11 jaar oud, hieronder kun u lezen wat voor geweldige impact dit 
naschoolse opvang programma heeft voor haar leven in dit zigeunerdorpje. 

 

Hallo, mijn naam is Daniella Klaudia Dávid en ik ben 11 jaar. Ik 

woon in Galoşpetreu met twee broers/zussen en mijn moeder. 
Vanaf het moment dat ik in de eerste klas zat, ging ik naar het 
naschools programma in Galoşpetreu, en nu zit ik in de 4e 
klas. Ik vind het heel fijn bij het naschools programma, we zijn 
eraan gewend, dus ik vind het erg jammer dat ik ermee moet 
stoppen. Ik kom hier graag, omdat er een heel goede 
stemming en sfeer hangt. Het is goed om in elkaars 
gezelschap te zijn en we lachen veel. 
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Ik vind het ook erg fijn om te leren, vooral samen met de leerkracht, omdat zij alles erg 
goed kan uitleggen. We zingen veel, dat vind ik bijzonder fijn. We leren liedjes voor 
Kerst, Pasen, Thanksgiving en voor de Bijbelverhalen. Het is ook goed om hier te 
komen, omdat ik hier heb leren lezen, goed heb leren schrijven en rekenen en ook mooi 
en met veel kleuren tekenen. Onze speciale vrijdagen zijn ook erg goed, als we iets gaan 
koken en daarna hebben we een zogenaamde Bijbelclub. Als ik hier niet zou zijn, zou ik 
dom zijn en kon ik niet lezen en schrijven. Ik zou dan een slet zijn of ik zou moeten 
werken zodat ik geen huiswerk kan maken. 
Als ik groot ben, wil ik meteen mijn rijbewijs halen, maar ik weet dat ik slim moet zijn en hier 
kan ik veel leren. Als ik kan lezen en schrijven, kan ik gaan werken. Anders heb ik geen 
kans op werk. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om hier vier jaar te zijn, omdat ik veel 
geleerd heb. Als ik groter word, kan ik hier helaas niet meer komen, maar ik zal me altijd 
herinneren wat ik hier geleerd heb. Ik zal de lerares nooit vergeten en ook niet het goede 
gezelschap. 

Bedankt voor deze kans om naar dit naschools programma te gaan, omdat ik hier altijd 
gelukkig ben. 

 
Door de onderwijzeres Bödő Leonetta wordt 
veel aandacht en liefde gegeven aan de 
kinderen en wordt er bijzondere aandacht 
geschonken aan de feestdagen (Kerst, Pasen 
en Pinksteren), waarbij ook Moederdag niet 
wordt vergeten. Het was jammer dat de 
gemeente het gebouw waar de klas was 
gehuisvest niet langer ter beschikking wilde 
stellen en daarom is er tijdelijke oplossing 
gevonden om de klas in het kerkgebouw onder 
te brengen. Niet ideaal, maar voor tijdelijk de 
beste oplossing. 

 
Inzet Gipsy Mission: 

• We sponsoren de salariskosten van Papp László zie project Târguşor. 

• Afbouw kerkgebouw in Galoşpetreu, kosten € 5.700. 

• Exploitatiekosten naschoolse huiswerkbegeleiding € 6.050 in 2017. 
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4.4.   Sanislău, Roemenië 

 
Dit mooie project met 30 kinderen is eind 2015 gestart. Onder een fantastische begeleiding van 
3 onderwijzeressen, Monika Chivu, Éva Szalontai, Ilonka Varga worden de kinderen geholpen 
met hun huiswerk. De resultaten zijn geweldig, sommige zigeunerkinderen presteren beter op 
de reguliere school dan de (Hongaars-Roemeense) kinderen die regulier op de staatsschool 
zitten. 

 
Hieronder een kort verslagje van de drie onderwijzeressen: 
De lokalen waar we in zitten zijn zeer comfortabel 
en er is voldoende meubilair, een kopieermachine 
en alles wat we nodig hebben in onze dagelijkse 
activiteiten. Onze kinderen zijn erg dankbaar voor 
de warme lunch die ze ontvangen. Dit alles dankzij 
de Nederlandse stichting Gipsy Mission die 
financiële steun biedt voor dit programma. Na de 
vakantie hebben we geprobeerd de kinderen te 
motiveren om het best mogelijke studieresultaat te 
bereiken aan het eind van de eerste helft van het 

schooljaar. We zijn erg dankbaar voor jullie genereuze die kansen biedt voor een goede 
vooruitgang op alle gebieden van het leven van de kinderen. Het is een grote vreugde dat 
jullie ons elk jaar 2x bezoeken en zo wordt er met dit bezoek een goede en nauwe band 
gecreëerd tussen de jullie en degenen die jullie ondersteunen. 

 
We hebben in dit schooljaar veel aandacht besteed aan de diverse leervakken, en het geloof. 
Daarnaast is er aandacht gegeven aan handwerken, sport en spel en wordt er erg genoten van 
het alledaagse leven. 
Op Sinterklaas dag was er grote vreugde, 
omdat de kinderen geschenken kregen, maar 
voorafgaand aan dit evenement presenteerden 
ze uiteraard wat ze in de loop van het jaar 
hadden geleerd. 
Voor Kerstmis is er hard gewerkt. Naast onze 
dagelijkse lessen moesten we ons 
voorbereiden voor op het kerstfeest met liedjes, 
gedichten, etc. We hebben een kerstdecor 
gemaakt en de klassen ingericht voor kerst. 
Kinderen mochten de dingen meenemen wat 
ze hebben gemaakt, zodat ze het aan de ouders kunnen laten zien. 

Op onze kerstviering op 25 december, waren er naast de kinderen, ook heel veel ouders 
aanwezig. Voor de leerkrachten was het een goede gelegenheid om met hen te praten en om 
de ontwikkeling van de kinderen te presenteren. De ouders konden ook de tekeningen, de 
werkbladen, evenals de decoraties van hun kinderen bekijken. 
We zijn heel blij dat we deel kunnen uitmaken van dit geweldige werk! Met vriendelijke groet van 
het personeel van de naschoolse huiswerkbegeleiding in Sanislău: Éva Szalontai, Mónika Chivu en 
Ilonka Varga 

 
Prachtig om te lezen dat het goed gaat met deze zigeunerkinderen. Ook de samenwerking en 
relatie met de reguliere school is prima en daar op de reguliere school merken ze wat voor 
impact de naschoolse huiswerkbegeleiding heeft op het leerniveau van deze zigeunerkinderen. 
Dit geweldige project wordt gesponsord door Stichting Pharus. 

 
Inzet Gipsy Mission: 

• Exploitatiekosten naschoolse huiswerkbegeleiding € 13.500 in 2017. 
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4.5.   Albis, Roemenië 

 
Het kerkgebouw dat gebouwd is voor deze gemeente is 
multifunctioneel en dienstbaar aan het werk van de 
gemeente. Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, 
daarnaast is er ook vrijdags nog een dienst. In een 
Roma gemeente is het zingen en muziek maken het 
hoogtepunt; zonder dat zouden ze niet kunnen bestaan. 
Dus komen ze minstens één keer per week bij elkaar om 
liederen te leren. Er is een zanggroep actief in de 
gemeente, die regelmatig bijdraagt in de dienst. En dat 
niet alleen in hun eigen gemeente, maar ook in de 
omliggende gemeenten. Zo wordt niet alleen de band 
met de andere gemeenten versterkt, maar worden ze 
zelf ook versterkt door elkaars geloof. 

 
Jaarlijks worden de gezinnen bezocht, binnen dat kader vindt geestelijke handreiking plaats. Ook 
in Albis is er een project voor naschoolse huiswerkbegeleiding, hier nemen 10 tot 12 kinderen 

aan deel, elke week op vijf dagen. Het is een enorm 
resultaat, dat de kinderen die deelnemen aan dit 
programma op de gewone school uitmuntende 
resultaten behalen. Bovendien openen de kinderen de 
weg naar de ouders toe. De voorganger spreekt op 
die manier vaak met hen en deelt het Evangelie met 
hen.  
Zondags is er ook zondagsschool, zo'n 25 tot 30 
kinderen nemen hieraan deel. De kinderen doen 
met enorm enthousiasme mee! 
 

Er is goed contact met de plaatselijke Roma, omliggende gemeenten en plaatselijke overheid. 
De leden van de gemeente genieten groot respect en ontvankelijkheid in het dorp. Ook de 
leiders van het dorp hebben hun waardering en dank uitgesproken aan de gemeente voor hun 
werk en voor het goede voorbeeld dat ze laten zien. Dat bleek b.v. ook uit het feit dat de straat 
waar de gemeente aan ligt als één van de eerste werd geasfalteerd in het dorp. Met de 
omliggende gemeenten is een behulpzame en eensgezinde relatie gegroeid. De gezamenlijke 
viering van feestdagen, het gezamenlijk zingen en muziek maken vormt de gemeenschap, het 
volk van God. 

 
Inzet Gipsy Mission: 

• In 2017 doorboeken van giften vanuit de VBG te Nieuw-Lekkerland voor pastor Béla van 
€ 3.600 per jaar. 
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  5. Projecten Oekraïne 

 
Na een stukje over de situatie in Oekraïne beschrijven we onze projecten in Oekraïne. Het 
betreft projecten te: 
1.   Mezövári, Oekraïne – Immanuel kleuterschool; 
2.   Mezövári, Oekraïne – Naschoolse huiswerkbegeleiding; 
3.   Nagybereg, Oekraïne – Huis van Hoop, kleuterschool. 

 
  Oekraïne Algemeen: 
 

In de Oekraïne wordt samengewerkt met de Reformed Church. In de afgelopen periode is de 
samenwerking en de communicatie geïntensiveerd. Er zijn overleggen geweest met de ouders van 
de kinderen op de school en met de kerkenraad van Mezövári. 

 
Een van de zaken die niet onvermeld kan blijven in een verslag over de naschoolse opvang van 
Romakinderen in de Oekraïne, is dat de situatie in dat land een sterke invloed heeft op de 
maatschappij en dus ook op de scholen. Doordat het land in een burgeroorlog is verwikkeld en er 
door de overheid een sterk nationalistische koers wordt gevaren, zijn er allerlei effecten 
waarneembaar die van invloed zijn op het functioneren van scholen. De overheid oefent enerzijds 
een sterke invloed uit op het onderwijs door minder financiële middelen beschikbaar te stellen, 
hetgeen van invloed is op de salarissen van de onderwijzers maar ook de beschikbaarheid van 
leraren. Leermiddelen zoals leerboeken zijn onvoldoende aanwezig en anderzijds bepaalt de 
overheid dat er alleen in de Oekraïense taalles mag worden gegeven vanaf groep vijf, zonder dat 
daar de noodzakelijke begeleidende maatregelen en het geld daarvoor beschikbaar worden gesteld. 
De conclusie daarvan is dat het land in moeilijke omstandigheden verkeert en dat deze een negatieve 
invloed uitoefenen op de maatschappij en dus ook op het onderwijs. 

 
Ondanks bovenstaande kunnen we met tevredenheid terugkijken op de projecten in de Oekraïne in 
het afgelopen jaar. Zoals ieder jaar is er door het bestuur van Gipsy Mission tweemaal een bezoek 
gebracht aan de projecten. Tijdens deze bezoeken is de beeldvorming over de projecten in de 
Oekraïne sterk verbeterd. Een van de ontwikkelingen die zeer positief bijdraagt aan de projecten die 
wij ondersteunen is dat er in navolging van de door ons ondersteunde projecten ook naschoolse 
projecten worden gestart door de Reformed Church. Uiteraard zijn we hier heel erg blij mee en 
hopen dat dit van blijvende invloed zal zijn op de kinderen die gebruik maken van de naschoolse 
huiswerkbegeleiding en de kleuterscholen. 

 
Enerzijds valt er veel positiefs te melden over de projecten in de Oekraïne en anderzijds is het ook 
duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan. 

 
 
  5.1.   Mezövári, Oekraïne - Immanuel kleuterschool; 

 

De kleuterschool in Mezövári vertoont een zeer goed en 
constant beeld. Bij ieder bezoek zien we grote aantallen 
kinderen begeleid door betrokken en ervaren onderwijzers. 
De school maakt een goed onderhouden indruk en de 
kinderen zijn blij en tevreden en vertonen bij ieder bezoek 
hun kennis en kunde door te laten zien dat zij kunnen 
rekenen en liedjes voordragen etc. 

 
Een nieuwe ontwikkeling op de kleuterschool is de start van 
ook een naschoolse huiswerkbegeleiding. De start ervan 
was medio september voor de groepen 5 tot 7. 

 
 
Inzet Gipsy Mission; 
• Exploitatiekosten over 2017 van de kleuterschool € 9.049,-. 
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  5.2.   Mezövári, Oekraïne – Naschoolse huiswerkbegeleiding; 
 

In de school in Mezövári is het aantal onderwijzers voor naschoolse huiswerkbegeleiding met ingang 
van september met één uitgebreid.  Hierdoor is de situatie voor de kinderen die zijn aangewezen op 
naschoolse huiswerkbegeleiding enorm verbeterd. De nieuwe leerkracht geeft les aan klassen 5, 6 en 
7. Dit betekent dat er nu twee leerkrachten actief zijn op de school t.b.v. het naschools programma, 
één voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 7. Het moge duidelijk zijn dat het 
beschikbaar komen van een tweede leerkracht, specifiek voor de klassen 5 t/m 7 tot een veel betere 
begeleiding van de kinderen leidt, hetgeen van grote betekenis is. Ook is het zo dat de situatie in de 
klassen sterk is verbeterd, er zijn nu twee goed ingerichte klaslokalen met alle noodzakelijke 
voorzieningen zoals tafeltjes en stoelen, kasten, schoolborden etc. De kwaliteit van het lesprogramma 
zal hierdoor naar verwachting in sterke mate positief worden beïnvloed.  

 
 
Inzet Gipsy Mission; 

• Sponsoring van twee leerkrachten voor de naschoolse huiswerkbegeleiding € 3.275,-. 
 
 
  5.3.   Nagybereg, Oekraïne - Huis van Hoop  

 
Kleuterschool 
De kleuterschool kampt met problemen in 
verband met verzakking van de vloer. 
Hiervoor worden er dit jaar ingrijpende 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een en 
ander is ook van invloed op de huisvesting 
van de klasjes. Deze moeten tijdelijk in 
andere delen van het gebouw worden 
ondergebracht die daarvoor minder 
geschikt zijn. De planning is dat de 
werkzaamheden eind 2017 zijn afgerond.  
 
 

 
 

  Naschoolse huiswerkbegeleiding 
Een zeer positieve ontwikkeling in Nagybereg is dat in 
oktober een tweede groep naschools programma is 
gestart, voor klas 5 tot 7, met een eigen onderwijzer. 
Het gaat vooralsnog om een proef van twee jaar. 
Daarna wordt gekeken hoe een en ander verloopt. 

 
 

 
 
 

  Overige activiteiten 
Een andere positieve ontwikkeling is dat er bij de school een landbouwprogramma onder leiding van 
de Reformed Church is gestart waar een aantal ouders van kinderen van de school bij betrokken zijn. 
Hiermee wordt de houding van de ouders t.o.v. het deelnemen van kinderen aan de kleuterschool en 
het naschoolse programma positief beïnvloed. Ten behoeve van hetzelfde doel worden door de 
Reformed Church ook voorlichtingsavonden georganiseerd waar o.a. hygiëne en gezinszaken aan de 
orde komen. 
 
Inzet Gipsy Mission: 
• Financiële ondersteuning van de exploitatiekosten van € 4.110. Daarnaast 
      steunde Stichting Tabitha uit Ridderkerk het project met eveneens € 4.110.
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  6. Bestuurlijke zaken en structuur (Governance) 
 

 
  Bestuurssamenstelling 

Eind 2017 zijn er 7 bestuursleden. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Martin Genuit 
aangegeven begin 2017 afscheid te nemen van zijn bestuursfunctie. Ook vanaf deze plek willen 
we Martin danken voor zijn inzet en verbondenheid met de doelgroep.  

 
Op 20 juni 2017 is Martijn Wallet benoemd als bestuurslid. Martijn zal binnen het bestuur 
specifieke aandacht geven aan de website en het beheer van sociale media als 
Facebook en Twitter. 

 
Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit: 

 Naam (functie) Lid sinds Aftreden/ 

herbenoemen 
 

1 Wouter van Dam 
(lid) 

September 
2006 

2018 Gepensioneerd directeur  
Overige nevenfuncties: 
Afgevaardigde CGK naar de Raad 
van Kerken te Amersfoort 

Diaken CGK – Amersfoort e.o. 
2 Wim van Ginkel 

(Penningmeester) 
Augustus 2011 2021 Financieel directeur Leger des 

Heils 
Overige nevenfuncties: 
Penningmeester CGK Open Hof 
Scherpenzeel 
Bestuurslid SDOK 

3 Maarten Kroon 
(Secretaris) 

Augustus 2008 2018 Manager Infra & Wijkbeheer 
gemeente Nijkerk 
Overige nevenfuncties: 
Bestuurslid Rekab Association, 
Roemenië 
Lid kernteam interkerkelijk  
Mannenontbijt. 
 
 

 

4 J. Oosterhof Januari 2017 2022 Gepensioneerd projectmanager 
Schiphol. 

5 Riekie Ottens 
(2e Secretaris) 

februari 2013 2018 Secretaresse bij het secretariaat 
van cao-partijen in de bouw. 
Overige nevenfuncties: 
Secretaris werkgroep Oost-Europa 

Protestantse Gemeente Nunspeet. 
 
Scrin 

6 Pim Verhoef 
(Voorzitter) 

Juli 2015 2020 Predikant PKN-gemeente te Nijkerk 
(Fonteinkerk). 

7  Martijn Wallet  Juni 2017 2022  Mede-eigenaar OptimaData BV 
  
 

 

 

 

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op 
generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. 
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  Activiteiten van het bestuur 

Het bestuur houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de uitvoering 
van de projecten. In 2017 heeft een delegatie van het bestuur twee bestuursreizen gemaakt naar 
alle projecten in de Oekraïne en Roemenië. De 1e reis heeft plaatsgevonden van 
10 april t/m 14 april en de 2

e
 van 9 oktober t/m 13 oktober. Tijdens deze reizen bezoeken we 

alle projecten, spreken we met alle betrokkenen, zoals onderwijzeressen van de naschoolse 
huiswerkbegeleding en de kleuterschool (Oekraïne), pastors van de Reformed Church en 
pastors van de Christian Gispymission Foundation. 
Doel van deze bezoeken is bemoediging, betrokkenheid, controle (financieel) van de voorgang 
van diverse projecten, afspraken maken voor nieuwe projecten en of diaconale werkvakanties. 
Veel aandacht wordt besteed aan de voortgang van de naschoolse huiswerkbegeleiding en de 
pastorale werkzaamheden in de zigeunergemeenschappen. De waardering is groot van onze 
bezoeken aan hen en als bestuur worden we overladen door zelfgemaakte presentjes, en 
voordrachten van de zigeunerkinderen. 

 
Daarnaast kwam het bestuur in 2017 zeven keer (2016 zeven keer) bijeen om de stand van de 
projecten te bespreken. 

 
  Ambassadeur 

Oud-voorzitter Ton van der Wekken, predikant van de CGK te Dokkum, is ambassadeur voor 
onze stichting. 

 
  Bestuurlijke structuur 

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. Hiervoor werken we naast een centraal 
bestuur met plaatselijke werkgroepen. Op deze wijze kunnen andere plaatsen eenvoudig 
bestuurlijk worden opgenomen. 

 
Onder het algemeen bestuur van Gipsy Mission werkt de communicatiecommissie. De 
communicatiecommissie bestaat uit Martin Genuit en Martijn Wallet. De commissie draagt zorg 
voor de website, nieuwsbrieven, presentaties en andere communicatie-uitingen. 

 
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. 

 
  Controle van de financiën 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de voorwaarden van het CBF aangepast. Voor kleinere 
stichtingen zoals de onze is een accountantscontrole geen vereiste. Het bestuur heeft 
vervolgens enkele grotere sponsors geconsulteerd en deze gaven aan dat een 
accountantscontrole voor hen geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van een 
controleverslag door een gekwalificeerde kascommissie. De Jaarrekening 2017 is gecontroleerd 
door een kascommissie bestaande uit de heren F. van den Berg en K. de Graaf. Wij zijn hen 
zeer erkentelijk voor de kascontrolewerkzaamheden die zij voor Gipsy Mission hebben 
uitgevoerd. 

 
  Communicatie 

Website 

Het afgelopen jaar is de website van Gipsy Mission vernieuwd. Door gebruik te maken van 
nieuwere software kan de website beter worden geïndexeerd en daardoor beter worden 
gevonden door zoekmachines. Ook is de website nu responsive. dit wil zeggen dat de 
website beter wordt weergegeven op een smartphone.  
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Homepage internetwebsite via desktop of laptop 

 

Homepage mobiele 
website 

 

 
Na de vernieuwing van de website is het van belang deze regelmatig bij te houden. Daarnaast 
ontstaat er ruimte om wensen uit het verleden te verwerken. Ook aan verdere automatisering 
en integratie met andere social media, zoals facebook en instagram zullen de komende tijd 
aandacht krijgen. 

 

Facebook 

De facebook pagina heeft er weer een flink aantal volgers bij gekregen afgelopen jaar. Dit 
komt vooral door de deelnemers aan de verschillende (diaconale) werkvakanties. Door de 
deelnemers aan de verschillende reizen dagelijks berichten te laten plaatsen voor het 
thuisfront bereiken we steeds weer nieuwe volgers. 

 

 
 
Berichten op facebook hebben altijd een groot bereik en er vindt regelmatig interactie plaats, 
zoals een reactie, opmerking of delen. 

 
Door op facebook regelmatig te linken naar de website kunnen we de krachten bundelen van 
beide communicatiemiddelen. 
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Nieuwsbrieven 

Dit jaar zijn er drie nieuwsbrieven verzonden met het programma Mailchimp. Om te voorkomen 
dat er te veel informatie in de nieuwsbrief staat, wordt verwezen naar artikelen op de website.  

 
De nieuwsbrief wordt naar ca. 600 geadresseerden gestuurd. De statistieken van Mailchimp laten 
zien dat ca. 40% de nieuwsbrief leest en ca. 10% klikt op de links naar de website. 
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7. Financieel beleid  
 

  
Samengevat is ons beleid om de giften die we jaarlijks ontvangen zoveel als mogelijk direct te 
besteden aan de projecten, waarbij onze eigen kosten voor fondswerving en beheer & administratie 
laag zijn doordat we met vrijwilligers werken. Ons doel is om minimaal 98% van de besteding aan de 
projecten te besteden. 
 
Het bestuur houdt zelf toezicht op de projectbestedingen door tweemaal per jaar (op eigen kosten) de 
projecten te bezoeken. Daarnaast ontvangen wij per kwartaal een financiële verantwoording van de 
projecten waardoor wij zeer goed inzicht hebben dat de giften van onze donateurs, kerken en 
stichtingen goed besteed worden. Wij hebben directe en korte lijnen naar de projectverantwoordelijken. 

 
De kaders van het financieel beleid van de stichting zijn: 
 
1. Geld wordt doelmatig en effectief besteed. 

De aan ons toevertrouwde middelen zijn gegeven om te worden besteed in projecten. Gipsy 
Mission streeft ernaar de ontvangen middelen voor een zo groot mogelijk deel direct aan de 
projecten te besteden. Het bestuur heeft gedurende het jaar veelvuldig contact met de 
projectpartners over de voortgang van het werk. Daarnaast bezoekt een delegatie van het bestuur 
tweemaal per jaar de projecten om met de projectpartners te spreken en te zien hoe de voortgang 
van het werk is. Van de besteding van de financiële middelen wordt periodiek gedurende het jaar 
een (financiële) verantwoording verkregen. Tijdens de projectbezoeken wordt indien hier 
aanleiding toe is, aandacht besteed aan de financiële verantwoording. Wij werken al jarenlang 
samen met een aantal vaste en betrouwbare partners in Roemenië en Oekraïne waardoor wij 
waarborgen dat het geld van de Nederlandse donateurs en kerken goed besteed wordt. Daarnaast 
wordt de jaarrekening van Gipsy Mission door een onafhankelijke kascommissie gecontroleerd. 
Gipsy Mission heeft sinds 1 juli 2016 van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een 
erkenning gekregen als erkend goed doel.  
 

2. Bestemde giften worden aan de bestemming gegeven. 
Indien gevers een gift doen met een specifieke bestemming dan vindt besteding ook plaats aan 
deze specifieke bestemming. Gipsy Mission verkrijgt haar middelen uit giften van donateurs, 
collectes van kerken, bijdragen van jongeren die op projectreis gaan, stichtingen en bedrijven die 
giften of projectsubsidies geven.  
 

3. Kosten van eigen organisatie worden zo laag mogelijk houden – minimaal 98% van de 
bestedingen wordt besteed aan de doelstelling 
De kosten van onze eigen organisatie (fondsenwerving en beheer en administratie) zijn bijzonder 
laag doordat we het beleid hebben om alleen met vrijwilligers te werken en gebruik te maken van 
de kerkelijke netwerken, de netwerken van bestuursleden en van andere betrokkenen. In 2017 
hebben we 99,6% (2016: 99,2%) van de totale bestedingen aan de projecten in het kader van onze 
doelstelling besteed. Gipsy Mission streeft ernaar jaarlijks minimaal 98% van de bestedingen aan 
de doelstelling te besteden. 
 

2004: 97,8% 2009: 99,6% 2014: 98,6% 

2005: 98,9% 2010: 99,8% 2015: 98,8% 

2006: 99,3% 2011: 99,8% 2016: 99,2% 

2007: 99,9% 2012: 99,0% 2017: 99,6% 

2008: 99,7% 2013: 98,1%  
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4. Continuïteitsreserve projecten van EUR 34.000 om de hulpverlening te waarborgen  
Gipsy Mission heeft ook een verantwoordelijkheid naar de medewerkers die werken voor de 
projecten in Roemenië en Oekraïne. Wij willen continuïteit bieden aan de hulpverlening onder de 
zigeuners. Om deze reden houdt Gipsy Mission een continuïteitsreserve projecten aan. 
 
Voor de maandelijkse ondersteuning wordt een continuïteitsreserve projecten aangehouden: 

 Voor de projecten waar een sponsor aanwezig is die > 90% van de begroting dekt, 
wordt een reserve van 25% van de begrote kosten aangehouden (Sanislău, 
Galoşpetreu, Târguşor, Albis Nagybereg (was 50% - verlaging ivm bijdrage van St. 
Groenenscheldt vanaf 2018 en eenmalige bijdrage 2017 van Johanna Donk stichting).  

 Voor overige projecten wordt een reserve van 50% van de begrote projectkosten 
aangehouden (Mezövári (was 100%, verlaging ivm bijdrage van CGK Dokkum), pastor 
Papp László (was 100%, verlaging ivm bijdrage Nijkerk en Nunspeet)). 

 Voor project Valea lui Mihai (Rekab) wordt een reserve aangehouden van 10% (was 
15%) van de jaarbegroting aangezien dit project "de eigen broek" moet ophouden en 
ook een bestemmingsfonds beschikbaar is waaruit de eerste tegenvallers opgevangen 
kunnen worden.  

 
Het merendeel van de projecten betreft loonkosten van medewerkers waardoor de reserve wordt 
aangehouden om in geval van tegenvallende inkomsten de projectverplichtingen nog enige tijd 
door te kunnen laten lopen en maatregelen te nemen. 
 
Eind 2017 is door de vrijval uit de continuïteitsreserve de algemene reserve toegenomen tot EUR 
20.641. Het bestuur heeft besloten in 2018 met een tekort van bijna EUR 15.000 te begroten 
aangezien de algemene reserve niet groter hoeft te zijn dan EUR 5.000. 

 
Daarnaast worden door donateurs of kerken bestemde giften voor zover deze niet in het jaar 
besteed konden worden in een bestemmingsfonds apart gezet om in een volgend jaar aan de 
bestemming te worden uitbetaald.  

 
5. Liquide middelen worden op spaarrekening gezet – geen beleggingen 

De stichting houdt de liquide middelen aan op een spaarrekening die rente oplevert. We hebben 
geen beleggingen, omdat we geen beleggingsinstelling zijn en ook geen risico willen lopen over de 
ons toevertrouwde middelen. De liquide middelen worden bij solvabele banken in Nederland 
uitgezet. 
 

6. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding 
De bestuursleden krijgen geen vergoeding. Veel bestuurlijke kosten dragen zij zelf. De kosten van 
de werkbezoeken naar Roemenië en Oekraïne worden via een gift gesponsord door de 
reisgenoten. 
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          8. Jaarrekening 2017 

 

            Balans per 31 december 2017 
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Staat van baten en lasten over 2017 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 
Algemeen     
 
Stichting Gipsy Mission heeft tot doel:  
a) Investeren in kinderen door middel van een combinatie van het ondersteunen van een 

kleuterschool (in Nederland zijn dit de groepen 1 en 2 van de basisschool) en daarnaast 
naschoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de reguliere plaatselijke lagere (basis)school; 

b) Hulp te verlenen aan, armoede te bestrijden en leefomstandigheden te verbeteren van met name 
zigeuners in Oost-Europa en het bevorderen van hun integratie;  

c) De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.  
 
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling - RSIN code 816116635) en is 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 32075970). Stichting Gipsy Mission heeft 
een website: www.gipsymission.nl waarop jaarverslagen gepubliceerd worden.  
 
Stichting Gipsy Mission heeft geen medewerkers in dienst. Alle werkzaamheden inclusief de 
bestuurstaken worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de gewijzigde Richtlijn 650 voor 
Fondsenwervende organisaties zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd 
(richtlijn 650 - RJ uiting 2016-13). De aanpassingen in de jaarrekening betreffen met name de 
presentatie van de staat van baten en lasten. De toepassing van de gewijzigde RJ650 heeft geen 
impact gehad op de omvang van de reserves en fondsen en het resultaat. 
 
Continuïteitsveronderstelling. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva    
     
Algemeen     
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de 
jaarrekening genummerd. 
 
Vorderingen     
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op 
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Bij individueel belangrijke vorderingen geschiedt 
deze beoordeling van verwachte oninbaarheid op individuele basis.    
Liquide middelen      
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling     
     
Algemeen     
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
      
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 
van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.   
 

 

 
  



27 
Jaarverslag 2017 Stichting Gipsy Mission 
 

Toelichting op de balans  
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Niet in de balans opgenomen activa en passiva 

Projectovereenkomst Târguşor - naschoolse huiswerkbegeleiding met werkgroep Oost-Europa van de 
Protestante gemeente te Nunspeet (Driestwegkerk) 

Stichting Gipsy Mission heeft op 8 juli 2014 de projectsponsorovereenkomst met de werkgroep Oost-
Europa vanuit Nunspeet verlengd, waarbij de gemeente zich garant heeft gesteld voor een bijdrage 
van EUR 10.080 per jaar voor het project naschoolse huiswerkbegeleiding aan zigeunerkinderen in 
Târguşor voor de periode 1 januari 2015 tot en met december 2019. Daarnaast heeft Stichting Hulp 
aan Roemenië̈ te Aagtekerke in februari 2016 de sponsorovereenkomst van EUR 5.000 per jaar 
verlengd t/m december 2017 waarbij het voornemen is ook na december 2017 het project voort te 
zetten. 
Hiertoe heeft Stichting Gipsy Mission op 16 maart 2016 een projectplan Târguşor gesloten met 
Fundátiá Gipsy Mission Romania (zelfstandige stichting zonder verbinding naar Stichting Gipsy 
Mission) voor de naschoolse opvang van EUR 15.080 per jaar waarbij in de overeenkomst geen 
eindperiode is genoemd. Wel vindt tweemaal per jaar overleg plaats over de voortgang van het project. 
Door de feitelijke overboekingen vanuit de genoemde werkgroep Oost-Europa te Nunspeet en Stichting 
Hulp Roemenië̈ te Aagtekerke wordt het project jaarlijks gecontinueerd indien voldoende middelen 
beschikbaar zijn. 
 
Projectovereenkomst pastor voor de dorpen Galoşpetreu, Kerikii en Târguşor met Fundátiá Gipsy 
Mission Romania 
Stichting Gipsy Mission heeft op 14 april 2016 een projectplan overeenkomst gesloten met Fundátiá 
Gipsy Mission Romania (zelfstandige stichting zonder verbinding naar Stichting Gipsy Mission) voor de 
financiering van de salariskosten van pastor Papp László voor de dorpen Galoşpetreu, Kerikii en 
Târguşor voor het verlenen van pastorale diensten en evangelieverkondiging in deze dorpen. Stichting 
Gipsy Mission betaalt de kosten van EUR 9.000 per jaar (EUR 750 per maand) waarbij in de 
projectplan overeenkomst geen einddatum is benoemd. Start van de overeenkomst is 1 juli 2016 met 
een automatische verlening voor 6 maanden wat tevens de opzegtermijn is. Evaluatie vindt plaats in 
het voorjaar van 2019. 
 
Projectovereenkomst Sanislău - aankoop schoolklassen/ naschoolse opvang – periode 
t/m oktober 2018 
Stichting Gipsy Mission heeft op 15 oktober 2015 een projectplan overeenkomst gesloten met Fundátiá 
Gipsy Mission Romania (zelfstandige stichting zonder verbinding naar Stichting Gipsy Mission) voor de 
financiering van de aanschaf van schoolklassen ad EUR 15.000 en de kosten van naschoolse opvang 
van EUR 13.500 per jaar voor de periode vanaf oktober 2015 t/m oktober 2018. 
 
Projectovereenkomst Galoşpetreu - naschoolse huiswerkbegeleiding met Fundátiá Gipsy Mission 
Romania - periode t/m december 2018 
Stichting Gipsy Mission heeft op 14 april 2016 een projectovereenkomst gesloten met Fundátiá Gipsy 
Mission Romania (zelfstandige stichting zonder verbinding naar Stichting Gipsy Mission) voor 
naschoolse huiswerkbegeleiding aan zigeunerkinderen in Galoşpetreu Roemenië̈ voor de periode t/m 
december 2018. De jaarlijkse kosten van de klas zijn EUR 5.000. 
 
Geen projectovereenkomsten voor de projecten Nagybereg en Mezövári 
De in het verleden gesloten projectovereenkomsten voor de support van de pre-school activiteiten voor 
zigeunerkinderen zijn verlopen. Beide projecten worden voortgezet waarbij Stichting Gipsy Mission per 
jaar met de Reformed Church in Mezövári en Nagybereg een jaarbegroting goedkeurt waarna per 
kwartaal projectbetalingen plaatsvinden op basis van begroting en waarbij de Reformed Church per 
kwartaal verantwoording aflegt aan Gipsy Mission. In 2018 zullen nieuwe projectplannen worden 
opgesteld. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Model Toelichting verdeling baten en lasten per doelstelling, eigen fondsenwerving en beheer & 
administratie 

 

 

 
Verloopoverzicht van reserves en fondsen 

 
 
Toelichting: 
            
1) Gipsy Mission werkt door lokale partners te ondersteunen. Over iedere structurele 

ondersteuning worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een projectplan. De 
projectbijdragen worden door Gipsy Mission toegezegd en betaald aan de projectpartners die 
de besteding doen. De projectpartners leggen verantwoording af aan Gipsy Mission over de 
besteding. Door middel van bestuursreizen, die 1 of 2x per jaar plaatsvinden, vindt monitoring 
en controle plaats op de voortgang van de projecten en de projectbestedingen. 

2) Gipsy Mission heeft geen medewerkers in dienst. Wel zijn bij de projectpartners medewerkers 
in dienst die betaald worden uit projectbijdragen van Gipsy Mission. 

3) De projectreizen betreffen de projectbezoeken van het bestuur om de voortgang en 
projectbestedingen te monitoren (1 a 2x per jaar). Daarnaast gaan jaarlijks diaconale 
jongerenreizen van kerken naar de projecten om te helpen met bouwactiviteiten, diaconale 
projecten en kinderwerk. 

4) Alle giften die bestemd ontvangen worden voor een project komen ten goede aan het project. 
Daarnaast komen algemene giften (zonder specifieke bestemming binnen). Deze algemene 
giften worden aangewend voor de projecten in de begroting en vullen feitelijk tekorten op voor 
zover de bestemde giften niet toereikend zijn.  
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Verklaring van verschil tussen begroting en werkelijk 2017 

 
 

 

 

Overige gegevens 

 

Resultaatbestemming 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baren en lasten is 
opgenomen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
 
Vaststelling en goedkeuring 
De jaarrekening 2017 is door het bestuur van Stichting Gipsy Mission vastgesteld en goedgekeurd in 
haar vergadering van 16 januari 2018 onder voorbehoud van goedkeuring door de kascommissie. 
 
Verklaring kascommissie 
Stichting Gipsy Mission is in de categorisering van het CBF een klein goed doel dat op basis van de 
erkenningsregeling in categorie B valt (inkomsten EUR 100.000 - EUR 500.000). Binnen deze 
categorie volstaat een controle door een kascommissie (erkenningsregeling lid 6).  
Het bestuur heeft uit kostenoverwegingen besloten om over te stappen op een kascommissie die de 
boeken jaarlijks controleert. De kascommissie - die onafhankelijk is van het bestuur van stichting Gipsy 
Mission - heeft een kascontrole uitgevoerd op de jaarrekening 2017 en heeft de jaarrekening akkoord 
bevonden. 
 
De kascontrolecommissie bestaat uit de heren Krijn de Graaf en Freek van den Berg. Op basis van de 
door hen op ???? uitgevoerde kascontrole hebben zij de jaarrekening 2017 akkoord bevonden. 
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9. Begroting 2018  

 

 
 

 

 

  


