ACTIVITEITEN IN 2014
Kledinginzameling
Van januari t/m juni en van september tot en met december is kleding, beddengoed, gordijnen,
speelgoed, incontinentiemateriaal en medicijnen (waarvan de haalbaarheidsdatum binnen de termijn
het transport viel) ingezameld op het inzameladres aan de Rijnstraat 149 te Katwijk aan den Rijn.
De spullen werden nagezien, gesorteerd en in dozen verpakt. De dozen van HOE werden opgeslagen
in een gedeelte van een voormalig bedrijfspand, aan de Valkenburgseweg 82. De ruimte wordt
gehuurd van Factor W. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 30 vrijwilligsters en 10
vrijwilligers.
Er werden zoveel kleding en andere spullen ingezameld dat er 2 transporten geladen konden worden
in 2014.
Film RTV Katwijk
Door RTV Katwijk is een film gemaakt van de werkzaamheden van HOE in Katwijk én tijdens de
bestuursreis van mei 2014 in Roemenië. Gefilmd werd eerst de inzameling aan de Rijnstraat, daarna
het laden van een transport op 10 mei in de opslag aan de Valkenburgseweg en vervolgens gingen
camaraman Jaap Arnoldus en verslaggeefster Elise Jansen van Roosendaal mee met de
bestuursdelegatie die van 13 tot en met 20 mei een bezoek brachten aan de contactadressen in
Roemenië (zie verder bij bestuursreizen).
Transport
Op 10 mei 2014 is een eerste transport geladen. Dit transport is uitgevoerd door en voor rekening van
‘Haasnoot Vis. HOE is Haasnoot Vis heel dankbaar voor deze sponsoring.De chauffeurs waren Kees
Ravesbergen en Mart van Duijn. De spullen zijn bezorgd in Drăgăneşti (kleding, beddengoed,
speelgoed, gordijnen etc.), Cluj (medicijnen en incontinentiemateriaal) en in Tinca (kleding,
beddengoed, speelgoed, gordijnen etc.). Dit is gefilmd door RTV. Dit transport viel samen met het
voorjaarsbezoek van de bestuursdelegatie van HOE. Het was een bijzondere ervaring voor het
bestuur van HOE bij het uitladen aanwezig te zijn en zelf mee te helpen..
Op 4 november was door HOE weer zoveel kleding etc. ingezameld dat opnieuw een vrachtwagen
geladen kon worden. De spullen werden bezorgd in Drăgăneşti, Cluj, Beius, Tinca. Voor dit transport
kon geen sponsor worden gevonden, dus moesten de kosten: 3500 euro door HOE zelf worden
betaald. Deze uitgave was een grote aanslag op de beperkte middelen van HOE.
Zomerkampen
De financiële actie voor zomerkampen in mei en juni bracht opnieuw minder op dan in voorgaande
jaren: Gelukkig kon toch een bijdrage worden geleverd voor het zomerkamp in Sighet (14 dagen met
circa 45 kinderen): .. euro, en voor het zomerkamp in Beius (300 kinderen en jongeren – leeftijd 6 tot
18 jaar- verspreid over zes weken): .. euro. Ook is een bijdrage van 500 euro gegeven voor een
zomerkamp in Drăgăneşti, dat voor de eerste keer werd georganiseerd.
Voedselactie najaar 2014
In november 2014 t/m januari 2015 werd de jaarlijkse voedselactie gehouden. Ook voor deze actie
werd minder gedoneerd dan in voorgaande jaren, maar toch weerd het mooie bedrag van 7.000 euro
ontvangen. Om in Roemenië ter plekke voedselpakketten te kopen voor de arme –vaak oudere –
mensen werd aan Sighet/Tinca: 1.400 euro gegeven, aan, Beius ook 1.400 euro, aan Cluj: 2.100 euro
en aan Drăgăneşti: 2.100 euro.
Hoe bedankt allen die een bijdrage gegeven hebben voor een of beide acties.
Bestuursreizen
Ieder jaar worden door leden van het bestuur 2 bezoeken aan Roemnië gebracht: 1x in het voorjaar
en 1x in het najaar. Het streven is dat, naast enkele bestuursleden, ook een vrijwilliger van HOE met
zo’n bezoek meegaat. Dit wordt gedaan om ook van niet-bestuursleden een oordeel te krijgen.
Van 13 tot en met 20 mei bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de bestuursleden Ria
de Best, Willeke van der Gugten, Linda luyk en Willem van der Plas de plaatsen Cluj (Peter en Rodica

Morar), Beius (ds. Peter Beltechi) en Tinca (geboorteplaats ds. Daniël Drimbe): zie verslag
bestuursreis mei 2014. Deze reis is door RTV gefilmd. De film is in september en rond de Kerstdagen
door RTV uitgezonden.
Van 16 tot en met 25 september bezocht een andere delegatie van het bestuur: Jack Glasbergen en
Ria de Best, samen met Jan van der Plas (vrijwilliger HOE) Plas de plaatsen Drăgăneşti, Cluj, Beius
en Tinca.
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 2014 is de braderie weer een succes geweest.
De loten waren al heel vroeg in de middag verkocht en er werd een mooie opbrengst behaald.
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.
Donatie
In Cluj-Napoca ondersteunt de stichting HOE Katwijk de Fundatia Crestiana de Ajutorare (Christelijke
Hulp Stichting), verder te noemen FCA.
Deze stichting heeft financiële steun gevraagd ten behoeve van het project ABC Gift for Pata
Rȃt. Pata Rȃt, Dallas gemeenschap, is een groep zigeuners (ongeveer 400 personen) die leven op
een vuilnisbelt bij de grote stad Cluj Napoca in Roemenië. Zij zijn stateloos en ontvangen geen enkele
financiële ondersteuning. Zij trachten door het verzamelen van nog verkoopbaar vuil van deze belt
enig inkomen te krijgen. 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.
De kosten voor de FCA bedragen 12.000 euro. Over dit bedrag beschikt de FCA niet, ondanks de
nodige pogingen in Cluj financiële steun daarvoor te krijgen. Er was nog een tekort van 6.000 euro.
Onze stichting HOE heeft een donatie van 6.000 euro ontvangen van stichting die niet bij naam
genoemd wil worden. Dit stemde tot grote dankbaarheid..
Stichting HOE Katwijk
Secretariaat: Hercules 159 | 2221 MB | Katwijk | 06-14784928
Bankrekening NL90 RABO 0331707977
Girorekening: NL31 INGB 0006194173

