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DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN
HOEKatwijk is een Christelijke stichting die ten doel heeft vanuit de Christelijke solidariteit hulp te
verlenen aan straatarme mensen in Oost-Europa, zonder onderscheid te maken op grond van
afkomst, geloof, ras of geslacht.
De stichting is opgericht op 19 mei 1993. In de statuten van de stichting zijn doel, vermogen,
bestuurstaken- en bevoegdheden etc. vastgelegd.
HOEKatwijk hoopt op deze wijze samen met Oost–Europese hulporganisaties, onder meer
Roemeense stichtingen, die eveneens vanuit deze visie hulp verlenen, een positieve verandering tot
stand te brengen.
HOEKatwijk streeft geen commerciële belangen na.
De werkzaamheden voor HOEKatwijk zijn feitelijk, en worden – zonder winstoogmerk – verricht door
vrijwilligers, die daarvoor geen vergoeding ontvangen. Ook de bestuursleden ontvangen geen
vergoeding.
WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden van HOEKatwijk zijn gericht op de ondersteuning van projecten in Oost-Europa
die voldoen aan het doel van HOEKatwijk. De ondersteuning bestaat uit het geven van goederen en /
of financiële ondersteuning. De omvang van de ondersteuning is jaarlijks afhankelijk van wat
HOEKatwijk zelf aan goederen en financiële middelen ontvangt.
De werkzaamheden zijn (in volgorde van prioriteit):
1. Inzameling van goederen en transporteren daarvan naar door HOEKatwijk uitgekozen projecten
2. Bieden van financiële steun ten behoeve van winterhulp en zomerkampen
3. Speciale ondersteuningsacties.
Inzameling en transport van goederen
De eerste prioriteit is het inzamelen van goederen voor Oost-Europa. Ingezameld worden kleding,
medicijnen, incontinentiemateriaal, bedden, matrassen en dekens, speelgoed en in beperkte mate
pannen, serviesgoed, etc. Deze goederen moeten getransporteerd worden naar Roemenië. Het
streven is om minimaal twee keer per jaar een transport met kleding en goederen te verzorgen. Van
belang daarbij is dat een transport thans al snel 3.500 euro kost. Bij de inzameling van de goederen
worden de brengers daarvan uitgenodigd een bijdrage te geven voor het transport. Dit levert jaarlijks
circa 1.500 euro op. Dat is onvoldoende om de transportkosten te dekken. Gegeven de beperkte
financiële middelen probeert HOE zoveel mogelijk transporten gesponsord te krijgen. Gestreefd wordt
bedrijven er toe te bewegen een transport te sponsoren of (een) transportwagen ter beschikking te
stellen. Indien er geen gratis transport verzorgd kan worden, is het zenden van een transport
afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen van HOE.
Hoe houdt elk najaar de winteractie en elk voorjaar de actie zomerkampen. Indien HOE voldoende
financiële middelen ontvangt voor die acties, wordt in het najaar financiële hulp geboden voor voedsel
en brandhout en in de zomer voor zomerkampen.
De Projecten
De projecten worden in overleg met Roemeense hulpverleningsorganisaties ter plaatse gekozen.
Om te kunnen constateren dat een bestaand project het geld en de goederen nog steeds nodig heeft
en om na te gaan of dat geld en die goederen op de door HOEKatwijk gewenste manier worden
besteed, worden jaarlijks 2 reizen door een bestuurs delegatie georganiseerd naar de bestaande
projecten.
Indien geconstateerd wordt dat de behoefte aan hulp, zoals in de doelstelling omschreven, niet langer
aanwezig is, wordt een project afgebouwd en wordt in overleg met de Oost-Europese organisaties een
nieuw project uitgekozen.

DE PROJECTEN DIE IN DE PERIODE 2015 TOT EN MET 2018 WORDEN ONDERSTEUND ZIJN:
Kliniek in Cluj
De gezondheidszorg is voor veel Roemenen nog steeds onbetaalbaar. De kliniek is een
gezondheidscentrum waar arme mensen voor medische, psychische en sociale zorg terecht kunnen.
Er wordt gewerkt met professionele artsen en maatschappelijke werkers. De meesten zijn vrijwilligers.
Zij doen dit werk meestal naast hun (vaste) baan en werken allen vanuit een Christelijke levens overtuiging. Het blijft noodzakelijk om in de periode 2015-2018 deze kliniek te helpen met geld,
voedsel, medicijnen, incontinentiemateriaal, verpleegartikelen, rolstoelen, etc.
Kleding en andere goederen
De ingezamelde kleding gaat ook in deze beleidsperiode naar Sighet, Tinca, Beius en Drăgȃneşti en
Cluj, omdat er nog steeds veel mensen geen werk hebben en de nood hoog blijft.. De
contactorganisaties en –personen van HOE in deze plaatsen kennen de plaatselijke noden. De
kleding wordt bij hen opgeslagen en door hen verdeeld onder allerarmsten in hun omgeving.
Voedselactie:
Vanwege de grote armoede wordt In het najaar ook in deze periode een voedselactie Winterhulp
gehouden. Dit geld wordt verdeeld over de plaatsen Cluj, Beius en Sighet/Tinca en Draganesti en
omgeving. De verdeelsleutel wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld aan de hand van de
bevindingen van de twee bestuursdelegatie die jaarlijks in het voor- en najaar de projecten bezoekt.
De steun die verleend wordt is afhankelijk van de opbrengst van de voedselactie in het najaar.
De opbrengst voor deze actie wordt de laatste jaren steeds minder, enerzijds door de financiële crisis,
anderzijds door een toename van het aantal goede doelen in Katwijk en omgeving. Gestreefd zal
moeten worden de opbrengst te vergroten door goed duidelijk te maken welke armoede er nog steeds
is..
In Roemenië zelf is tegenwoordig alles te koop, daarom zamelt HOEKatwijk geld in in plaats van
voedselpakketten.. Voor dat geld kan in Roemenië meer worden gekocht en HOEKatwijk bespaart de
kosten van het transport. De Stichtingen daar hebben een goed inzicht in die arme gezinnen. Zij
zorgen voor de distributie.
Tevens wordt op deze wijze de plaatselijke economie gesteund en wordt een bijdrage aan de
verbetering van de levensomstandigheden geleverd. Alle uitgaven worden verantwoord.
Nieuw
Vlak buiten Cluj ligt een vuilnisbelt: Pata Rȃt, waar circa 150 zigeunergezinnen wonen. Zij
zijn stateloos en krijgen geen enkele ondersteuning. Deze mensen proberen via het verzamelen van
bruikbare spullen op de belt een klein beetje inkomen te krijgen. Via de Fundaţia Chreştiana de
Ajutorare (FCA) van Peter en Rodica Morar wordt door HOE in deze beleidsperiode hulp verleend in
de vorm van voedsel en een financiële ondersteuning van een kleinschalig speciaal project om
zigeunerkinderen scholing te geven (ABC-project).
Via ds. Peter Beltechi uit Beius wordt reeds jaren hulp verleend aan een zigeunerdorpje in de bergen
bij Beius. Via ds. Daniël Drimbe wordt sinds enkele jaren kleding en voedselhulp verleend aan een
grote groep zigeuners in het plaatsje Tinca (de toekomstige woonplaats van Daniel Drimbe) en in
Sigethu Marmatiei. Deze hulp is onverminderd nodig en zal in de beleidsperiode worden voortgezet.
Kinderkampen in Beius en Sighetu-Marmatiei:
Al jaren lang wordt HOE door speciale acties in de Dorpskerk, Ontmoetingskerk, en Open Hofkerk
financieel gesteund om de vakantiekampen te kunnen bekostigen voor kinderen uit zeer arme
gezinnen die nooit even weg kunnen uit de dagelijkse veelal niet vrolijke omstandigheden. In de week
dat zij in het kamp zijn krijgen ze goed te eten en kunnen ze naar hartenlust genieten van sport en
spel. HOEKatwijk geeft ondersteuning met geld voor voeding, beddengoed, knutselmateriaal en
Evangelisatielectuur. De opbrengst van deze actie loopt de laatste jaren terug, hetgeen inhoudt dat
HOE steeds minder financiële steun kan geven voor deze kampen. Er blijft een grote behoefte om de
armste kinderen een weekje uit de dagelijkse armoede weg te halen. Deze hulp wordt daarom
gecontinueerd.
Gestreefd zal moeten worden de opbrengst van de inzamelactie te vergroten.

Kleding en voedselhulp Draganesti
Sinds eind 2010 wordt ook hulp geboden aan de armste mensen in het district Oltenia in het zuiden
van Roemenië. Hier wonen 300.000 veelal zeer arme mensen, waaronder veel zigeuners. Er is veel
werkloosheid. Contactpersoon is pastor Raoul Costa en zijn stichting ” Spreading the Gospel in
Oltenia” in Draganesti-Olt en Hope for the Community. De hulp die verleend wordt bestaat uit het
sturen van kleding etc. en het geven van een financiële ondersteuning voor onder meer voedselhulp,
alsmede (school)materiaal voor de stichting Ileana. Deze in 2011 opgerichte stichting ondersteunt een
onderwijzeres, Mariana Ileana, die les geeft aan de allerarmste kinderen in dit gebied die niet naar
een gewone school kunnen om financiële redenen. De werkloosheid is erg groot in het gehele gebied
en vele mensen leven in grote armoede. De hulp van HOE blijft daarom hard nodig.
Gevangenis in Gerlach
Via een stichting in Cluj heeft HOEKatwijk meegeholpen om de leefomstandigheden in deze
gevangenis te verbeteren. Zo zijn de sanitaire voorzieningen verbeterd en kon er een tractor en een
melkkoe aangeschaft worden. Ook werd hier een bijdrage geleverd in Evangelisatielectuur, en is een
bijdrage gegeven voor de geluidsinstallatie aan de Pastor, om op zondag en op Christelijke
feestdagen een grote groep mensen buiten te kunnen bereiken. Gestreefd wordt om ieder jaar nog
een paaskaars te schenken aan en te bezorgen bij de gevangenis. Incidenteel zal – afhankelijk van de
financiële situatie van HOE – voor een daarvoor in aanmerking komend project een beperkte
financiële steun worden gegeven.
Inzameling
Van september tot en met juni is iedere zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur de mogelijkheid
om kleding en andere spullen in te leveren bij de opslagruimte van HOE. De stichting wordt geholpen
door circa 30 vrijwilligsters en 10 vrijwilligers. Sinds september 2013 vindt de inzameling naar volle
tevredenheid op de zaterdagmorgen plaats in de garage van de familie Van der Does aan de
Rijnstraat 149. Dit gebruik zal binnenkort eindigen vanwege de verkoopplannen van de familie Van
der Does. Bij toerbeurt zijn 3 á 4 vrijwilligsters aanwezig die de kleding sorteren, nakijken en gereed
maken voor verzending naar de opslagplaats. Er zijn bij toerbeurt ook steeds enkele vrijwilligers
aanwezig om de spullen aan te pakken en naar de opslag te brengen. De ingezamelde kleding wordt
sinds september 2012 opgeslagen in een voormalige koelruimte Van Factor Welzijn aan de
Valkenburgseweg. HOE huurt in deze ruimte 70 m² (juist genoeg voor een transport). Er wordt
naarstig gezocht naar een andere inzamelruimte voor de zaterdagmorgen.
FONDSWERVING
HOEKatwijk verwerft haar financiële middelen door:
1. het verkrijgen van subsidies, giften, collecten en donaties
2. opbrengsten uit acties, braderieën etc.
3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
4. andere wijze.
Beheer, besteding en uitkering
HOEKatwijk ontvangt het vermogen, zoals omschreven onder het kopje fondswerving, op twee aparte
Bankrekeningen: één algemene rekening en één evangelisatierekening. Hier wordt een administratie
van bijgehouden en in iedere vergadering wordt hiervan verslag van uitgebracht. Aan het eind van het
jaar wordt een jaarverrekening/verslag opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Er wordt geen
kasboek bijgehouden. De kontante ontvangsten worden afgestort bij de bank. Uitgaven worden
allemaal giraal overgemaakt aan begunstigden.
HOEKatwijk kent geen eigen vermogen en/of vreemd vermogen. De verkregen subsidies, giften,
collecten en donaties vinden veelal nog hun bestemming in hetzelfde boekjaar. Echter bij jaar overschrijdende activiteiten is er sprake van overloop van gelden. Tevens wordt in reserve gehouden
een bedrag gelijk aan de kosten van één transport hulpgoederen naar Roemenië.

