Activiteiten 2015
Voorzitter Jack Glasbergen | Secretaris Ria de Best | Penningmeester Dick Heemskerk | Corr. Adres Hercules 159 2221 MB Katwijk aan zee | Web www.hoekatwijk.nl

Kledinginzameling
Van januari t/m juni en van september tot en met december is ook in 2015 kleding, beddengoed,
gordijnen, speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan de haalbaarheidsdatum binnen de
termijn het transport viel) ingezameld in de garage van het pand Rijnstraat 149 te Katwijk aan den Rijn.
De spullen werden nagezien, gesorteerd en in dozen verpakt. De dozen van HOE werden tot en met
oktober opgeslagen in een gedeelte van een voormalig bedrijfspand, aan de Valkenburgseweg 82. De
ruimte werd gehuurd van Factor W. De huur is echter opgezegd. Door ‘Paauw Lilies’ is een
vervangende ruimte aangeboden aan de Hogeweg 30 in Rijnsburg. Het bestuur is daar erg blij mee.
Er zijn circa 30 vrijwilligsters en 12 vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Nieuwe vrijwillig(st)ers
zijn nog steeds erg welkom. Er werd zoveel kleding en andere spullen aangeboden dat er 2 transporten
geladen konden worden in 2015. Het eerste transport werd in maart geladen en het tweede transport
eind oktober.

Transporten
Het eerste transport is geladen op 23 maart. Dit transport werd voor onze stichting gereden door de
stichting Werkgroep De Ruiter uit Rijnsburg, tegen een gereduceerd tarief. De vrijwillige chauffeurs
waren Sjaak Glasbergen en Dick van Iterson van de werkgroep De Ruiter. De spullen zijn bezorgd in
Cluj-Napoca (medicijnen en incontinentiemateriaal), in Tinca-Mihor (kleding, beddengoed, speelgoed,
gordijnen etc.) en in Drăgăneşti-Olt (kleding, beddengoed, bedden, hand- en baddoeken, speelgoed,
gordijnen etc.),
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In augustus had de stichting ‘werkgroep de Ruiter’ uit Rijnsburg een half transport goederen voor
Roemenië. Onze stichting werd de mogelijkheid geboden een half transport mee te geven voor onze
contacten in Roemenië. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.
Eind oktober kon opnieuw een vrachtwagen geladen kon worden. Dit transport is gesponsord door
bloemenhandel W. van der Plas en de vrijwillige chauffeurs waren Ed de Rooi en Gillis Dolieslager. De
spullen: medicijnen en incontinentiemateriaal, veel kleding, bedden en beddengoed, speelgoed,
gordijnen etc.), werden bezorgd in Drăgăneşti, Cluj en Tinca.

Zomerkampen
De financiële actie voor zomerkampen had in mei en juni - op het moment dat beslist moest worden
over de bijdragen minder opgebracht dan in voorgaande jaren. Gelukkig kon toch een bijdrage worden
geleverd voor het zomerkamp in Sighet (14 dagen met circa 45 kinderen): 800 euro, voor het
zomerkamp in Beius (300 kinderen en jongeren – leeftijd 6 tot 18 jaar- verspreid over zes weken): is
650 euro gegeven voor de aanschaf van een groot gasfornuis voor het zomerkamp: kosten 1.300 euro.
Voor dit doel werd een speciale particuliere gift ontvangen van 650 euro. Ook is een bijdrage van 1.000
euro gegeven voor een zomerkamp in Drăgăneşti, dat voor de tweede keer werd georganiseerd. Later
werden toch nog verschillende bijdragen ontvangen. Na de zomer is door de contactpersonen in Tinca,
Beius en Drăgăneşti van deze giften financieel verslag gedaan.

Voedselactie najaar 2015
In november 2015 t/m januari 2016 werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. Ook voor deze actie werd
opnieuw minder gedoneerd dan in voorgaande jaren, maar dank zij bijzondere giften, waaronder de
uitgangscollecten van de kerkdiensten van verpleeghuis Overduin is toch het mooie bedrag van 7.600
euro ontvangen. Om in Roemenië ter plekke voedselpakketten te kopen voor de arme –vaak oudere mensen werd aan Sighet/Tinca: 1.500 euro gegeven, aan, Beius ook 1.500 euro, aan Cluj: 2.300 euro
en aan Drăgăneşti: ook 2.300 euro.
Het bestuur van Hoe bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben voor een of beide acties.
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Giften
Ook dit jaar ontving HOE weer mooie giften, onder meer van de Diaconieën van de Hervormde
Gemeente Katwijk aan den Rijn en van de Gereformeerde Open Hofkerk, maar ook van Verpleeghuis
TOPAZ Overduin. Sinds vele jaren wordt ook door een aantal donateurs maandelijks of jaarlijks een gift
overgemaakt. Het bestuur is daar zeer blij mee.
Verder werden twee prachtige particuliere bijdragen ontvangen. Deze particuliere giften werden
mogelijk omdat de gevers bij jubilea gevraagd hebben een donatie voor HOE te geven in plaats van een
cadeau. Deze initiatieven stemmen tot dankbaarheid.

Bestuurswisseling
In 2015 is Dirk Spaargaren, na 18 jaren als penningmeester van HOE actief te zijn geweest, gestopt.
Nieuwe penningmeester is Dick Heemskerk. Voorzitter Jack Glasbergen heeft het kasbeheer. In 2014
heeft Linda Luyk het bestuur versterkt en in 2015 Elise Jansen van Rosendaal en Bram Barnhoorn.

Bestuursreizen
Ieder jaar worden door leden van het bestuur 2 bezoeken aan Roemenië gebracht: 1x in het voorjaar
en 1x in het najaar. Het streven is dat, naast enkele bestuursleden, ook regelmatig een vrijwilliger met
zo’n bezoek meegaat. Dit wordt gedaan om ook van niet-bestuursleden een oordeel te krijgen.
Van 14 tot en met 21 mei bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de bestuursleden
Willeke van der Gugten, Willem van der Plas, Dirk Spaargaren en de vrijwilliger Wim van Leeuwen, de
plaatsen Cluj (Peter en Rodica Morar), Beius (ds. Peter Beltechi) en Tinca (geboorteplaats ds. Daniël
Drimbe): zie verslag bestuursreis mei 2015.
Tijdens deze bestuursreis is de delegatie in Tinca via Daniël Drimbe in contact gekomen met pastor
Mircea Badea: van de christelijke stichting Peniel Tinca. Achter de woning van deze dominee zijn 16
kleine kamertjes gebouwd waar circa 50 zieke oudere mensen worden verzorgd. De stichting heeft ook
een hospice in een naburig dorpje waar gemiddeld 16 personen worden bijgestaan in hun laatste
levensfase. Via een speciaal project van DSV hoopt het bestuur in 2016 steun te verlenen.
Van 15 tot en met 24 september bezocht een andere delegatie van het bestuur: Jack Glasbergen en
Ria de Best, Bram Barnhoorn en Elise Jansen van Rosendaal de plaatsen Cluj, Beius en Tinca en de
vlak bij de Bulgaarse grens liggende Drăgăneşti-Olt en omgeving.
Deze Bestuursreizen zijn iedere keer weer zeer waardevol. Er is altijd een zeer gastvrij onthaal bij de
contactpersonen. Ook worden bezoeken afgelegd bij arme Roemenen die kleding etc. van HOE hebben
ontvangen. Ter plekke wordt ook gekeken welke noden er zijn. Nog steeds moet geconstateerd worden
dat er heel veel zeer arme Roemenen zijn waarvoor de hulp van HOE hard nodig is.

Braderie
Op de jaarlijkse braderie die op de laatste zaterdag tijdens de Oranjefeestweek in augustus wordt
gehouden, heeft HOE altijd een marktkraam waar zij loten verkoopt voor de stichting. Door diverse
sponsors worden prachtige prijzen geschonken. Ook in 2015 is de braderie weer een succes geweest.
De loten waren al heel vroeg in de middag verkocht, mede dank zij de enthousiaste verkopers,
bestuursleden Jack Glasbergen en Elise Jansen van Rosendaal, en vrijwilliger Nico van der Gugten. Er
werd een mooie opbrengst behaald.
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Bijzondere Acties
Breiwerk
Sinds jaar en dag worden door diverse dames in Katwijk, maar ook in Rijnsburg en Oegstgeest
gebreid voor HOE: truien, sjaals, mutsen, handschoenen, sokken spreien etc. Deze gebreide spullen
worden door de arme mensen in Roemenië met grote dankbaarheid ontvangen. De winters kunnen
heel koud zijn in Roemenië. Ook in 2015 is veel mooi en warm breiwerk ontvangen.

Donatie
In Cluj-Napoca ondersteunt de stichting HOE Katwijk de Fundatia Crestina de Ajutorare (Christelijke
Hulp Stichting), verder te noemen FCA. Het speciale project van de stichting: ABC Gift for Pata Rȃt, een
gemeenschap van zigeuners (ongeveer 400 personen) die stateloos zijn en leven op een vuilnisbelt bij
de grote stad Cluj Napoca in Roemenië, loopt heel goed. Het project heeft ten doel een aantal (wees)
kinderen van deze belt, in de leeftijd van 7 en 11 jaar, voor te bereiden op het naar school gaan of
opnieuw naar school gaan. Het probleem bij heel veel zigeunergezinnen is dat zij al generaties lang
geen scholing ontvangen en dat ook niet belangrijk vinden voor hun kinderen. Hierdoor ontwikkelen
deze kinderen ook geen kwaliteiten om later een baan te vinden. Een oplossing is gevonden door een
schooltje in de eigen omgeving te situeren waar zij zich veilig voelen. Door dit project kan voor een
aantal kinderen de spiraal worden doorbroken, waardoor zij wel naar school gaan en enige kwaliteiten
kunnen aanleren, waardoor zij later een baan kunnen krijgen. Aan dit project is toegevoegd het verlenen
van financiële bijstand aan de moeders voor doktersbezoek en behandeling bij ziekte. Als zij niets
betalen dan ontvangen deze arme vrouwen geen medische zorg. Voor de kinderen is een gezonde
moeder zeer belangrijk. Jaarlijks wordt een financiële verantwoording afgelegd.
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