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Situatie zigeuners in Oost-Europa 
 
Wanneer je mensen vraagt om hun beelden over zigeuners, dan zijn het niet de fraaiste dingen 
die je te horen krijgt. Wanneer je zelf negatieve ervaringen hebt opgedaan of deze beluisterd 
hebt van anderen, dan is dat ook best logisch. 
 
We hebben horen zeggen: ze moeten maar leren lezen en schrijven, dan gaat het hun beter. 
Tegelijkertijd hoef je voor het werk dat hen wordt aangeboden niet te kunnen lezen of schrijven. 
Mensen zijn bang om zigeuners kansen te bieden. En de ervaringen die aan deze angst ten 
grondslag liggen zijn niet zomaar weg te poetsen. Wanneer je dan in moeilijke tijden moet 
kiezen tussen het geven van werk aan een zigeuner of aan een autochtone volksgenoot, dan is 
de keuze snel gemaakt. 
 
In de periode 1998-2004 zagen bestuursleden zigeuners in Roemenië in aardholen wonen. 
Vaak aan de rand of buiten de bestaande dorpen, op plekken waar anderen niet willen wonen. 
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. 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.  
 
Een bijzondere omstandigheid is dat in Oekraïne de bevolkingsaantallen afnemen. De overheid 
heeft hierop een kindertoeslag ingesteld. Gedurende de eerste jaren ontvangen ouders een 
grote som geld voor ieder kind. Dit heeft in veel zigeunerdorpen tot een forse toename van het 
aantal kinderen geleid en deze beweging zet zich nog door. 
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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. 

 

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 middag te gaan maken. Huiswerk maken is 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. 
Bovenstaande activiteiten krijgen vorm in wat wij noemen ‘na-schoolse opvang’ of ‘na-schoolse 
huiswerkbegeleiding’. Niet te verwarren met de na-schoolse opvang die we in Nederland 
kennen voor met name twee-verdieners.  
 

Het project van de Roemeense Rekab-Association te Valea lui Mihai, 
Roemenië is hierbij voor ons een belangrijke inspiratiebron. We zien 
en beluisteren hier goede resultaten. Ook op andere soortgelijke 
projecten is dit het geval. Niet voor niets wordt op vele plaatsen in de 
wereld geïnvesteerd in projecten voor kinderen. 
Met lokale partners op andere plaatsen gaan we na hoe elementen 
vanuit het project te Valea lui Mihai kunnen worden ingezet. In goede 
samenwerking. De lokale partners moeten het project maken. Wij 
kunnen hen ondersteunen met middelen, gebed en het delen van 
kennis en kunde. Kennis en kunde die we hebben opgedaan op onze 
eigen projecten of hebben geleerd van partners waarmee we 
samenwerken. Op locatie of hier in Nederland. 
 
Op de projecten willen we kinderen leren verantwoordelijkheid te 
nemen. Gaan de kinderen ’s morgens niet naar school, dan kunnen 
zij ’s middags niet terecht op de na-schoolse huiswerkbegeleiding.  

 
We richten ons primair op het werk met de kinderen. Individuele nood, hoe schrijnend ook, 
moeten we laten liggen. Regelmatig met een bloedend hart. 
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Hier gaan we voor… 
 
1. We willen investeren in kinderen. Dit door middel van een combinatie van het ondersteunen 

van een kleuterschool en daarnaast na-schoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de 
reguliere plaatselijke lagere school. 

2. De kleuterscholen en de na-schoolse 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: 

a. Kledinghulp 
b. Materiële hulp 
c. 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.  
 

Waar we werken… 
 
We richten ons op met name zigeuners in Oost-Europa. Binnen dit gebied ligt onze focus op de 
Hongaarstalige delen van Roemenië en Oekraïne. 
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Valea lui Mihai

Albis
Keriki/Targusor

Onze projecten… 
 

 
Roemenië – algemeen 
 
In 2008 bezochten we het project van Stichting Rekab te Valea lui Mihai. Het project wordt 
geleid door Areke Wigmans en Timea Szabo. Dit project en haar resultaten raken ons. De 
uitgangspunten van dit project zijn door ons vertaald naar andere projecten, waarbij steeds 
wordt aangesloten bij de situatie ter plaatse. 
Via de Stichting Rekab maakten we kennis 
met Dan László, directeur van Fundatia 
Gipsy Mission Hungary en een 
dochterstichting in Roemenië (Fundatia 
Gipsy Mission Romania). Deze stichting 
wordt gesteund door enkele grotere 
fabrikanten uit de regio en heeft in een 
decennia ruim 60 geloofsgemeenschappen 
opgezet en gefaciliteerd. In goede 
samenwerking met Dan László zijn 
inmiddels verschillende projecten opgestart. 
 
Momenteel heeft Gipsy Mission de volgende projecten: 
 
Valea lui Mihai 
 
Hoofdlijn project 
Ondersteunen project Rekab: na-schoolse huiswerkbegeleiding 

 
In 2011 is de laatste uitbreiding opgeleverd. Inmiddels is het pand weer vol. Het project bestaat 
momenteel alleen uit na-schoolse huiswerkbegeleiding en heeft geen kleuterschool. Een 
belangrijk deel van de bijdrage van donoren van het project loopt via de SDOK. Alhoewel de 
SDOK haar activiteiten heeft verlegd van Oost-Europa naar andere gebieden, blijven zij dit 
belangeloos verzorgen. SDOK sluit qua profiel goed aan bij de sponsors die via de SDOK aan 
het project doneren. Vanuit deze analyse is het goed voor het project om deze situatie zo te 
laten. 
 
Het bestuur van de Rekab-Associatie heeft ons gevraagd om beleidsmatig betrokken te zijn bij 
dit project. Dit ten dienste van de continuïteit van het beleid en de financiering van het project. 
Om dit te bewerkstelligen worden de huidige statuten van het project aangepast. Kern van de 
verandering is de samenstelling van het bestuur waar Gipsy Mission deel van zal gaan 
uitmaken.  

 
Beleidspunten voor de komende jaren: 

1. Effectueren wijziging statuten en participeren in het bestuur van Rekab door één van onze 

bestuursleden; 

2. Volgen ‘afgestudeerde’ kinderen, nagaan of dit leidt tot inzichten voor aanpassing van 

beleid dan wel noodzakelijke begeleiding na afscheid van het project. 
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Târgusor 
 
Hoofdlijn project 
Het project bestaat uit twee onderdelen. 

 Sponsoring van pastor Papp László.  

 Sponsoring van de na-schoolse huiswerkbegeleiding. 
 

De na-schoolse opvang is gestart in het najaar 2012 met een tweetal klassen. Het project wordt  
gesponsord door de PKN Nunspeet. Dan László trekt met zijn organisatie dit project.  Areke 
Wigmans (Valea lui Mihai) heeft een sterke klankbordfunctie op het project.  

 
Beleidspunten voor de komende jaren: 
3. Voor een effectieve na-schoolse opvang is uitbreiding van het aantal klassen 

noodzakelijk.  

4. Een eerste uitbreiding kan plaatsvinden doordat naast PKN Nunspeet ook Stichting 

Hulp aan Roemenië te Aagtekerke wil bijdragen aan het project.  Aagtekerke heeft 

aangegeven de exploitatiekosten van ca 2 klassen voor haar rekening te willen nemen. 

Een en ander zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

5. Voor verdere uitbreiding is op dit moment geen budget beschikbaar tenzij er nu nieuwe 

structurele sponsors (kerken) komen. 

 

 
 
Albis 
 
Hoofdlijn project 

 Sponsoring werkzaamheden Bela Ferenczi  

 Onderzoek naar mogelijkheid opzetten kleuterschool en na-schoolse 
huiswerkbegeleiding 

 
Het project wordt  gesponsord door de Vrije Baptistengemeente te Nieuw-Lekkerland. Deze 
gemeente steunt de gemeenschap van Albis al jaren, sinds 2011 via onze organisatie. Dan 
László trekt met zijn organisatie dit project.   

 
Beleidspunt: 

6. Uitvoering van onderzoek naar mogelijkheid van opzetten kleuterschool en na-schoolse 

opvang. Voorwaarde voor het opzetten van een educatieproject is voldoende financiële 

sponsoring. 
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Mezövári

Nagybereg

 
 
Oekraïne – algemeen 
 
In 2008 maakten we kennis met David Pándy Szekeres. David is scholings- en 
zendingsconsultant en supervisor van diverse schooldirecteuren. Hij is uitgezonden door 
Canadese kerken. David is voor ons contactpersoon voor Nagybereg en tevens algemeen 
adviseur voor al onze activiteiten in Oekraïne.  
Voor de projecten in de Oekraïne werken we nauw samen met de plaatselijke Reformed 
Church. Ook in dit gebied is de desintegratie van zigeuners groot. Middels betrokkenheid van 
de plaatselijke kerk willen we integratie bevorderen, dan wel verdere desintegratie voorkomen. 
 
Het belang van onze projecten in 
Oekraïne is vergroot doordat de 
landelijke overheid een nieuwe 
kinderbijslagregeling in het leven 
heeft geroepen. Oekraïne kampt 
met ontvolking en wil met een 
financiële prikkel dit tegengaan. 
Zigeuners denken vaak op korte 
termijn en zijn uitermate gevoelig 
voor deze financiële prikkel. Het 
aantal kinderen in de 
zigeunergemeenschappen neemt 
fors toe. Dit in tegenstelling tot de autochtone Oekraïners waarop genoemd beleid nauwelijks 
enig effect sorteert. 
 
Mezövári 
 
Hoofdlijn project 
Ondersteunen kleuterschool en na-schoolse huiswerkbegeleiding in MFC 

 
De kleuterschool in Mezövári is begonnen in september 2009. De resultaten zijn goed. 
Leerkrachten van de plaatselijke lagere school zijn enthousiast over de gedisciplineerdheid van 
de kinderen die van de kleuterschool afkomen. Ook hun ontwikkeling maakt het volgen van de 
lagere school gemakkelijker. Toch zijn er zorgen. De na-schoolse opvang is op dit moment nog 
niet goed geregeld. Dit onder andere door de wet- en regelgeving in de Oekraïne. 

   
Beleidspunten: 
7. Het borgen van de investeringen in de kleuterschool door het realiseren van een goede 

koppeling met na-schoolse huiswerkbegeleiding. In samenwerking met David Pándy 

Szekeres, de Bisschop (Sandor Fabian Zán) en de directeur van de plaatselijke lagere 

school (Szilagyi Lajos) zal naar zo optimaal mogelijke oplossingen worden gezocht. 

8. Het is moeilijk leerkrachten en assistenten te vinden die bereid zijn met 

zigeunerkinderen te werken. Ook hier is het zaak op zoek te gaan naar oplossingen. 
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Nagybereg 
 
Hoofdlijn project 

 Sponsoring werkzaamheden Ferenc Homoki 

 Ondersteunen kleuterschool en na-schoolse huiswerkbegeleiding in MFC 

 
Het project verloopt wat moeizaam. Al hoe wel de zigeuners van Nagybereg het 
Multifunctioneel Centrum de naam gaven: ‘Huis van Hoop’, blijkt een behoorlijk deel van deze 
zigeuners nog niet bereid om hun kinderen naar de kleuterschool te sturen. Met inzet van de 
pastor, maatschappelijk werk en soms zelfs de politie wordt eraan gewerkt om schoolgang te 
bevorderen. Een eerste kleuterklas is gestart in het najaar van 2012. Verdere uitbouw is 
wenselijk. 

 
Beleidspunten: 
9. Uitbouw van de kleuterschool. 

10. Het bevorderen van een effectieve na-schoolse huiswerkbegeleiding. Dit met name 

voor de kinderen die de kleuterschool in het MFC hebben gezocht. 

11. Bevorderen integratie tussen zigeuners en autochtone Oekraïners door geregelde 

gesprekken met de plaatselijke kerkenraad, school en eventueel de lokale overheden. 
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Zomerkampen bieden 

de deelnemers 
persoonlijke groei, 

diaconaal gevoel en 
geloofsgroei 

Nieuwe projecten? Groeien, beheren, stabiliseren, overdragen 
 
Als stichting zijn we de afgelopen jaren snel gegroeid. In relatief korte tijd zijn er 5 projecten 
opgestart. Projecten die in eerste instantie klein beginnen en vervolgens van binnenuit groeien. 
De komende jaren ligt de nadruk op de interne groei en de financiering hiervan. Dit vanuit het 
uitgangspunt dat we liever de huidige projecten langdurig, structureel en met voldoende 
kwaliteit kunnen ondersteunen, dan dat we 10 projecten hebben waarvan we na enkele jaren 
moeten zeggen dat we deze moeten stoppen in verband met een tekort aan menskracht en/of 
financiële middelen. 
 
Gaan we de komende jaren dan geen nieuwe projecten opstarten? Dat weten we niet. Wat we 
wel weten is dat we de eerste jaren niet actief op zoek gaan naar nieuwe projecten. Nieuwe 
projecten kunnen wel aan de orde zijn, wanneer deze op onze weg worden geplaatst en er 
kerken/sponsoren zijn die met onze kennis en kunde een project willen opstarten.  
 

Beleidspunten: 
12. Ten dienste van nieuwe en bestaande projecten willen we de kwetsbaarheid zoveel 

mogelijk beperken. Dit door bij voorkeur meerdere Kerken, sponsors en/of andere 

stichtingen te verbinden aan één van de projecten van Gipsy Mission. 

13. Mocht er sprake zijn van een mogelijkheid om een nieuw project op te starten, dan 

hebben we er een voorkeur voor om de mogelijkheden voor een project in de ons 

bekende dorpen Galospetreu of Keriki te onderzoeken.  

14. Onderzoeken of het mogelijk is dat een project financieel zelfstandig kan draaien, en zo 

ja op welke manier dit zou kunnen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale reizen 
 
Diaconale reizen bijvoorbeeld in de vorm van Zomerkampen dan 
wel diaconale (jongeren) reizen zijn belangrijk voor de 
fondsenwerving. Daarnaast bevordert dit het bewustzijn dat de 
zigeunerkinderen hulp nodig hebben om een kans te kunnen 
hebben op een betere toekomst. Waar mogelijk wordt vanuit de 
plaatselijke werkgroepen het organiseren van zomerkampen 
bevorderd. Ook kunnen we kerken die (nog) geen relatie hebben 
met ons een plaats/project bieden en de reisvoorbereiding 
ondersteunen met onze kennis en kunde. We zijn geen 
reisbureau, we kunnen wel faciliteren.   
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Samenwerking als vertrekbasis 
 
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 bestuur. Kennis kan hierdoor worden gebundeld en fouten worden voorkomen 
terwijl gelijkertijd wordt gewerkt door plaatselijke werkgroepen aan lokale verbondenheid. 
 
Gipsy Mission is een gezamenlijk initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken te 
Scherpenzeel en Amersfoort. In 2008 werden we versterkt vanuit de PKN te Nijkerk. Verder zijn 
we ten dienste van projecten samenwerkingsverbanden aangegaan met derden. 
 
Samenwerkingsverbanden op projectbasis: 

Project Samenwerkingsverband met 

Nagybereg Stichting Tabitha 

Targusor PKN Nunspeet (Driestwegkerk) 
Stichting Hulp aan Roemenië Aagtekerke (wordt uitgewerkt) 

Albis Vrije Baptistengemeente te Nieuw-Lekkerland 

 
Vanuit de PKN Nunspeet heeft de samenwerking ook vorm gekregen door een aanvulling van 
het bestuur vanuit Nunspeet. 
 
We vinden het belangrijk om kennis te delen. Om te leren van ervaringen van anderen en 
daarnaast anderen te vertellen over onze leerervaringen. Dit kan binnen onze stichting, maar 
ook vanuit samenwerking tussen stichtingen. In dit verband zijn in 2011 contacten onderhouden 
met diverse andere stichtingen die werkzaam zijn in Roemenië en Oekraïne. Ook bezochten we 
bijeenkomsten van het Platform Nederland-Oekraïne waarvoor veel stichtingen die werkzaam 
zijn in Oekraïne zijn uitgenodigd.  
 
De binding met en betrokkenheid van de lokale kerken in Roemenië en de Oekraïne is 
belangrijk vanuit de gedachte van integratie. Met deze lokale kerken wordt naar samenwerking 
gezocht. Dit is niet gemakkelijk. In de Oekraïne hebben we inmiddels enkele jaren contact met 
de kerkenraad van Nagybereg. In Mezövári is de Reformed Church onze contactorganisatie en 
is er een geregeld contact met de Bisschop. We hopen dit in de toekomst te kunnen uitbouwen 
met de kerkgemeente ter plaatse. 
In Roemenië zijn er contacten met de Fundatia Gipsy Mission Romania, deze organisatie heeft 
goede banden met de Baptistenkerk. Op de projecten Târgusor en Albis ondersteunen wij een 
pastor vanuit deze kerk. Met deze pastors alsmede met de pastor van het zigeunerdorp te 
Valea lui Mihai onderhouden we geregeld contact.  
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Financieel beleid 
 
De kaders van het financieel beleid van de stichting zijn: 

 De aan ons toevertrouwde middelen zijn gegeven om te worden besteed in projecten. 
Liquiditeiten worden op rente gezet (spaarrekening, deposito, dan wel obligaties). We 
hebben geen beleggingen. We zijn geen beleggingsinstelling. De middelen worden 
behoudens de onder 2 benoemde reserve ingezet voor de projecten. 

 Op onze projecten is sprake van sponsoring van maandelijkse vaste kosten. Denk hierbij 
aan kosten van pastors, sociale medewerkers en begeleiders van kinderen. Voor de 
aangegane maandelijkse verplichtingen wil het bestuur een reserve aanhouden van 12 
maanden. 
Doel van de reserve is om de maandelijkse structurele ondersteuning te kunnen volhouden 
in het geval er sponsors wegvallen. Wijzelf en de organisaties die wij ondersteunen hebben 
hierdoor gelegenheid om tijdig het beleid bij te stellen. 

 Ontvangen giften worden toegevoegd aan het algemene hulpverleningsfonds. Dit tenzij in 
de omschrijving bij de betaling of aan de penningmeester is aangegeven dat de gift 
bestemd is voor één specifiek project.  

 In geval van een structurele maandelijkse gift  wordt waar mogelijk met de giftgever 
gesproken over de bestemming van de gift.  

 De kosten van het werven van middelen houden we zo klein mogelijk. Dit door gebruik te 
maken van de kerkelijke netwerken, de netwerken van bestuursleden en van andere 
betrokkenen. De verworven middelen kunnen dan ook nagenoeg voor 100% worden 
aangewend voor de projecten. 

2012: 99,1 2009: 99,6% 2006: 99,3% 

2011: 99,8% 2008: 99,7% 2005: 98,9% 

2010: 99,8% 2007: 99,9% 2004: 97,8% 

De kosten van werving nemen in de komende jaren wel iets toe. Dit door het besluit om het 
label te verwerven en door het aanstellen van een externe accountant.  

 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.  

 
 
Fondsenwerving  
 
Op inmiddels 5 projecten is structureel, elke maand geld nodig. Dit betekent dat een belangrijk 
deel van de gelden die we ieder jaar binnen krijgen nodig is voor deze structurele lasten. We 
zijn al enkele jaren bezig om vaste sponsors te werven. En dat beleid zullen we de komende 
jaren doorzetten. Zoals te zien is in onderstaande tabel, bedragen de structurele inkomsten 
52% van de structurele uitgaven. De overige 48% moet tezamen met incidentele uitgaven voor 
projecten (aankoop, renovatie, uitbreiding etc.) worden binnen gehaald. 
 

  Op jaarbasis 
in € 

Structurele ondersteuning projecten  54.100 

Structurele inkomsten   

 Particulieren 

 PKN Nunspeet/VGB Nieuw-Lekkerland 

 Bedrijfsleven 

11.500 
13.600 
3.000 

 

Totaal structurele inkomsten  28.100 

(standen van begin 2013)   52% 
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Dat binnenhalen gaat niet zomaar. Niet voor niets kozen we voor een bestuurslid dat 
Fondsenwerving specifiek in de portefeuille heeft. Daarnaast blijft het de verantwoordelijkheid 
voor ieder bestuurslid om mogelijkheden om gelden te werven om te zetten in activiteiten. 
Het bestuurslid Fondsenwerving zal de komende jaren om kerken, fondsen, donateurs en 
bedrijfsleven persoonlijk aan schrijven en benaderen om middelen te genereren.  

 
Beleidspunten: 
15. Het actief zoeken naar grote giftgevers c.q. het zoeken naar fondsen die willen doneren 

aan onze projecten. 

16. Het werven van sponsors die maandelijks of periodiek een gift willen geven aan één 

van onze projecten. 

 
 
 
 
CFB Keur kleine goede doelen 
 
Een keurmerk kan de fondsenwerving ondersteunen. Voor de directe betrokken achterban is 
het prettig om te weten dat Gipsy Mission voldoet aan objectieve door derden gecontroleerde 
criteria. Ook voor nieuwe relaties (kerken, fondsen, stichtingen) onderstreept een keurmerk de 
gedegenheid van onze organisatie. Voor grotere (bedrijfs)sponsors is het geregeld een vereiste 
om voor een bijdrage in aanmerking te komen.  
Een aantal activiteiten moeten nog worden opgepakt voordat een certificaat kan worden 
aangevraagd. Dit betreft met name het opstellen van deze strategienota, controle van de 
jaarcijfers door een extern accountant (hiervoor is inmiddels opdracht verleend) en enkele 
aanpassingen in de statuten. 
 

Beleidspunten: 
17. Begin 2014 beoordelen of het aanvragen van een CBF keur wenselijk is voor Gipsy 

Mission. 
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Communicatie 

 
Communicatie is een belangrijk instrument. Gipsy Mission beoogt hier mee het volgende; 

 Transparante informatie over Gipsy Mission en de voortgang van onze projecten; 

 Verantwoording naar al onze giftgevers; 

 Fondsenwerving. 
 

Qua communicatiemiddelen kiest Gipsy Mission voor 
eigentijdse media. Naast een website is er 3-4 maal per jaar 
een digitale nieuwsbrief. Ook is Gipsy Mission aanwezig op 
Twitter en Facebook.  

 
Naast informatie via deze media  is het belangrijk dat de plaatselijke werkgroepen zorg 

dragen voor geregelde informatie in de plaatselijke kerkbladen en/of informatiebulletins. 
 

Beleidspunten: 
18. Bij het up to date houden van de website is informatie nodig vanuit de 

kwartaalrapportages van de projecten. Om de betrokkenheid van de achterban bij de 

projecten te houden is een website die up to date en afwisselend is van belang.  

19. Ten behoeve van scholen willen we een lespakket ontwikkelen. 

 
 

Bestuurlijke organisatie 
 
Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Samenwerken als basis’ willen we de voordelen van 
plaatselijke betrokkenheid en het bundelen van kennis en kunde met elkaar verbinden. We 
werken met een centraal bestuur dat wordt ondersteund door plaatselijke werkgroepen. Op 
deze wijze kunnen andere plaatsen eenvoudig bestuurlijk worden opgenomen.  
 
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 vormt de verbindende schakel (linking pin) tussen het bestuur en de 
plaatselijke werkgroep. De plaatselijke werkgroepen worden direct gevoed met informatie en 
omgekeerd hoort het bestuur waar de plaatselijke werkgroepen mee bezig zijn.  
 
Naast de plaatselijke werkgroepen is een tweetal commissies actief op het gebied van 
Communicatie en op het gebied van Fondsenwerving. Eén en ander is in het organigram 
hieronder zichtbaar gemaakt. 
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Bestuur en projecten 
 
De basis voor samenwerken op de projecten in Roemenië en Oekraïne en met partners in 
Nederland is in eerste instantie vertrouwen. Omdat verwachtingen een belangrijke drager zijn 
van het  continueren van vertrouwen, proberen we verwachtingen zo goed en zo kwaad als het 
kan te expliciteren. Hiertoe wordt voor ieder project een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld die de drager vormt voor een meerjarige verbintenis. Daarnaast worden 
projectplannen opgesteld waarin per project wordt geregeld wat de wederzijdse rechten en 
verplichtingen zijn. Onderdeel van deze afspraken vormt een kwartaalrapportage vanuit de 
projecten. 
 
Per project wordt binnen het bestuur een lid en een secundus benoemd die de contacten met 
het project onderhoud. Deze bestuursleden vormen het eerste aanspreekpunt voor de 
samenwerkingspartner die het project uitvoert. Indien wenselijk doen deze beleidsvoorstellen 
aan het bestuur.  
 
Klachtenreglement 
 
Gipsy Mission heeft een klachtenreglement 
opgesteld. Belanghebbende (niet zijnde 
bestuursleden) kunnen op  basis hiervan een 
klacht indienen. 
  

Bestuur  
Gipsy  Mission Nederland 

Commissies 

Communicatie 

Fondsenwerving 

Werkgroepen 

Amersfoort 

Nijkerk 

Scherpenzeel 

Nunspeet 
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Recapitulatie beleidspunten voor de komende jaren: 

 

1. Effectueren wijziging statuten en participeren in het bestuur van Rekab door één van onze 

bestuursleden; 

2. Valea lui Mihai: Volgen ‘afgestudeerde’ kinderen, nagaan of dit leidt tot inzichten voor aanpassing 

van beleid dan wel noodzakelijke begeleiding na afscheid van het project. 

3. Târgusor: Voor een effectieve na-schoolse opvang is uitbreiding van het aantal klassen noodzakelijk.  

4. Târgusor: Een eerste uitbreiding kan plaatsvinden doordat naast PKN Nunspeet ook Stichting Hulp 

aan Roemenië te Aagtekerke wil bijdragen aan het project.  Aagtekerke heeft aangegeven de 

exploitatiekosten van ca 2 klassen voor haar rekening te willen nemen. Een en ander zal worden 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

5. Târgusor: Voor verdere uitbreiding is op dit moment geen budget beschikbaar tenzij er nu nieuwe 

structurele sponsors (kerken) komen.  

6. Albis: Uitvoering van onderzoek naar mogelijkheid van opzetten kleuterschool en na-schoolse 

opvang. Voorwaarde voor het opzetten van een educatieproject is voldoende financiële sponsoring. 

7. Mezövári: Het borgen van de investeringen in de kleuterschool door het realiseren van een goede 

koppeling met na-schoolse huiswerkbegeleiding. In samenwerking met David Pándy Szekeres, de 

Bisschop (Sandor Fabian Zán) en de directeur van de plaatselijke lagere school (Szilagyi Lajos) zal 

naar zo optimaal mogelijke oplossingen worden gezocht. 

8. Mezövári: Het is moeilijk leerkrachten en assistenten te vinden die bereid zijn met zigeunerkinderen 

te werken. Ook hier is het zaak op zoek te gaan naar oplossingen. 

9. Nagybereg: Uitbouw van de kleuterschool. 

10. Nagybereg: Het bevorderen van een effectieve na-schoolse huiswerkbegeleiding. Dit met name voor 

de kinderen die de kleuterschool in het MFC hebben gezocht. 

11. Nagybereg: Bevorderen integratie tussen zigeuners en autochtone Oekraïners door geregelde 

gesprekken met de plaatselijke kerkenraad, school en eventueel de lokale overheden. 

12. Ten dienste van nieuwe en bestaande projecten willen we de kwetsbaarheid zoveel mogelijk 

beperken. Dit door bij voorkeur meerdere Kerken, sponsors en/of andere stichtingen te verbinden 

aan één van onze projecten. 

13. Mocht er sprake zijn van een mogelijkheid om een nieuw project op te starten, dan hebben we er een 

voorkeur voor om de mogelijkheden voor een project in de ons bekende dorpen Galospetreu of Keriki 

te onderzoeken.  

14. Onderzoeken of het mogelijk is dat een project financieel zelfstandig kan draaien, en zo ja op welke 

manier dit zou kunnen.  

15. Het actief zoeken naar grote giftgevers c.q. het zoeken naar fondsen die willen doneren aan onze 

projecten. 

16. Het werven van sponsors die maandelijks of periodiek een gift willen geven aan één van onze 

projecten. 

17. Begin 2014 beoordelen of het aanvragen van een CBF keur wenselijk is voor Gipsy Mission. 

18. Bij het up to date houden van de website is informatie nodig vanuit de kwartaalrapportages van de 

projecten. Om de betrokkenheid van de achterban bij de projecten te houden is een actuele website 

van belang.  

19. Ten behoeve van scholen willen we een lespakket ontwikkelen. 

 


