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Een woord vooraf 
 
Met een groot gevoel van voldoening mag ik de lezers van dit jaarverslag heel hartelijk 
dankzeggen voor alles wat we als stichting HMC door toedoen van uw vrijgevigheid in 2017 
voor een groot aantal behoeftigen in  Roemenië konden betekenen. 
 
We hebben mensen blij kunnen maken met o.a. kleding, groentezaden, voedselpakketten, 
speelgoed, Bijbels en kinderbijbels. 
Ook konden we de apotheek van Cluj bevoorraden met medicijnen. 
We waren financieel en fysiek opnieuw in de gelegenheid om houten huisjes voor arme 
gezinnen te bouwen. 
 
We zijn onze hemelse Vader dankbaar dat Hij ons bewaarde op onze reizen en ons kracht en 
gezondheid gaf om dit mooie werk te kunnen doen.  
 
In dit verslag vindt u een kleine impressie van de hulpverlening die we mede door uw giften, 
goederen en materialen in het afgelopen jaar hebben verricht. 
 
In Spreuken 22 : 9 staat: “Wie gunnend is, die wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood 
aan de armen”. 
Naast handen die aan de arme medemensen “geven”, hebben zij ook handen nodig die zich 
voor hen “vouwen”. Wilt u ook op die manier aan hen denken? 
 
 
Namens het bestuur wens ik u allen Gods zegen toe. 
 
B. Klop, voorzitter  
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Voorzitter 
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3372 CS  Hardinxveld-Giessendam 

 

 

Secretaris 

C. Huisman, Achtervliet 8 

4251 HR  Werkendam 

 

 

Penningmeester 

J.W. de Kok, van der Dussenlaan 9c, 

4271 AN  Dussen 

 

 

Algemeen  adjunct 
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Inzamelen van kleding 

 
Alle kledinginzamelpunten van de stichting HMC zijn herkenbaar aan onderstaand logo: 
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Ontvangen goederen 
 
Onder andere van onderstaande bedrijven hebben wij goederen ontvangen: 
Baas sfeervol wonen                Werkendam           Stoffering 
Ballegooijen Modes        Dussen  Kleding 
Het Winkeltje                            Poederoijen  Kinderkleding 
Simons           Werkendam           Kleding 
 
Voor de opslag van kleding en goederen mogen wij nog altijd gebruik maken van een 
container op het terrein van de fam. Paans en wanneer nodig in een loods van firma 
Hoogendoorn. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. 
 
Voor hulp bij onze transporten zijn wij dank verschuldigd aan: 
Autobedrijf den Breejen  Almkerk 
Iveco  Schouten            Almkerk 
Jac. Oosterwijk aanhangwagens  Sleeuwijk 
 

 
 

De grote transporten met vrachtwagens worden gedaan door Roemenen onder 
verantwoording van Mission & Relief Logistics te Zevenhuizen (ZH).            
Voor het middelgrote vervoer maken we al vele jaren dankbaar gebruik van een aanhanger 
van Jack Oosterwijk 
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Voorlichting 

 
Met onze video, foto’s en laptop zijn we langs scholen en verenigingen geweest. Het is altijd 
goed om mensen te laten zien wat er gedaan is. Zo is men meer betrokken bij al het werk 
wat we doen en ziet men met eigen ogen de armoede in Oost Europa.  
 
Ook kijken veel mensen op onze site www.stichtinghmc.nl 
 
Met ingang van 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels voor hulpverlenende instanties 
ingevoerd. Onze stichting voldoet aan alle regels, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar blijft. 
 
Conform die regels kunt u de financiële gegevens over 2017 ook op onze site vinden. 
 

 
 

 

file:///C:/Users/Gert/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/P5Z3WN8J/www.stichtinghmc.nl


8 
 

Activiteiten 2017 

Houten woningen 

In het zelfde tempo als in voorgaande jaren is het bouwen van houten woningen voor de 
armste gezinnen in Bagaciu in 2017 doorgegaan. We hebben er drie kunnen plaatsen, die

 
we konden inrichten met de ontvangen tafels, stoelen, kasten, bedden en ander meubilair.  
Onze hartelijke dank daarvoor, ook namens de blije nieuwe bewoners 
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Daarnaast hebben we een gebouwtje voor de voetbalvereniging van Deleni (die  
inmiddels een jaar in de tenues van Kozakken Boys uit Werkendam speelt) gebouwd. Zij 
hebben nu een eigen kleedkamer en zijn superblij met alles wat ze gekregen hebben. 
 

 
 
De gemeenschap vindt het fijn dat de (vaak werkeloze) jeugd bezig gehouden kan worden 
met o.a. voetbal, zodat ze niet over straat gaan slenteren. 
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De politie van Bagaciu heeft ons ook om een gebouwtje gevraagd, waarin het één en ander 
voor de jeugd georganiseerd kan worden. Men is van plan een soort programma voor hen op 
te stellen zoals bij ons de padvinders dat hebben. 
 
De huisjes die we bouwden, hebben we voorzien van: een kachel, kasten, bedden, een tafel 
en stoelen, kortom: woninkjes waarin arme gezinnen ‘comfortabel’ kunnen wonen. 
Inmiddels hebben we 14 woningen mogen bouwen. Na iedere werkdag hebben we God 
gedankt voor het voorspoedige verloop van de bouw en het mooie weer wat we daarbij 
steeds hadden.   

 
Bijbels en Kinderbijbels 
 
Wij gaan er weleens van uit, dat iedereen een Bijbel heeft. Maar als we na een kerkdienst 
vragen wie er nog geen heeft en aangeven dat diegenen er van ons één kunnen krijgen, dan 
staat er in een mum van tijd een hele rij. Soms hebben we er maar net genoeg bij ons. We 
kunnen en mogen dus niet ophouden Gods Woord te verspreiden: de “honger” houdt aan. 
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Groentezadenpakketten         
 
Kunt u het zich voorstellen? Je doet mee aan de actie “voedsel voor lichaam en ziel” en wij 
mogen namens u een Bijbel of Kinderbijbel (zie hierboven) en/of een pakje groentezaden 
aan een familie in Roemenië geven. In het vroege voorjaar zien we lege groentezadenzakjes 
op een stokje staan: er is gezaaid. Dat is heel mooi om te zien. Het groeit daar veel sneller 
dan hier en als het eind maart is dan zien we sla, wortelen en de andere soorten groenten 
van de vijftien die er in een pakje zitten, boven de grond uitkomen. Dat geeft een dankbaar 
gevoel. Dankzij uw pakje groentezaden (we mochten er in 2017 400 uitdelen) en de wasdom 
die God gaf, kunnen deze mensen het hele jaar door groenten eten. Ze wecken namelijk wat 
ze over hebben in de potten van Hak, die we voorheen uit konden delen en die veel mensen 
bewaard hebben. Zodoende heeft men ook ‘s winters groenten. 
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Voedselpakketten 
 
Een voedselpakket is een goede gewoonte. Een dichtgeplakte doos is altijd weer spannend 
voor de mensen: Wat zou erin zitten? 
Rijst, tarwebloem, macaroni, spaghetti, suiker, een blikje smac (wat men een delicatesse 
vindt) enz. 
Er zijn veel mensen die aan het eind van de maand geen geld meer hebben en alleen nog 
maar brood eten en water drinken. Je ziet kinderen lopen met een droog stuk brood in hun 
hand. 
In het voorbije jaar hebben we verschillende keren voor arme families gekookt. We kookten 
o.a. hutspot, macaroni, spaghetti en nasi (niet te gekruid, want dat is men daar niet 
gewend). De mensen vonden het heerlijk. 
 

 
 
Ook onze pannenkoeken met spek waren niet aan te bakken: men smulde ervan! 
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Koekjes uit België 
 
Er kwam opnieuw een telefoontje uit 
België: “Cees wil je nog koekjes? We 
hebben weer enkele pallets voor jullie 
organisatie klaar staan.” Dat is 
natuurlijk geweldig! We gaan er dan zo 
snel mogelijk op af. Deze keer zaten ze 
niet in doosjes, maar los in grote dozen 
en plastic zakken. We hebben ze zelf in 
plastic sluitzakken verpakt zodat we ze 
makkelijk uit konden delen: met veel 
dank aan de Fa. Vermeiren in Bornem. 
Ze hadden eens moeten zien hoeveel 
kinderen ons naliepen en nog dagen 
lang bleven vragen of we nog koekjes 
hadden. Ze smaakten dan ook prima! 
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Kleding en gebreide truien 
 

Een product waar nooit 
genoeg van is, want men 
verslijt het en wil graag 
weer iets nieuws. De 
gebreide truien zijn 
afgelopen jaar òf vanuit 
de auto, òf op school 
uitgedeeld. Bij de auto is 
het vaak wel wat 
chaotisch. Er zijn 
vrouwen die kleding 
hebben gehad en dan 
niet naar huis gaan, maar 
bij de auto blijven om te 
kijken of er nog wat van 
hun gading bij is, waarna 
ze gaan zeuren om meer.  

Het uitdelen van kleding aan kinderen op school werkt veel fijner. De juf helpt mee en zegt 
wie er naar voren mag komen, er wordt dan gepast, waardoor er goed op maat uitgedeeld 
kan worden. 
 
Het is jammer dat we onze opslagruimte in Bagaciu hebben moeten inleveren. De reden 
hiervan is dat het leegstaande gebouw, waar we al zoveel jaar gebruik van mochten maken, 
verkocht gaat worden. Jammer dat we daardoor minder kleding in Bagaciu konden leveren. 
Maar zodoende 
hebben we veel 
meer kleding af 
kunnen geven bij 
onze 
zusterorganisatie 
in Cluj, die daar 
op hun beurt 
natuurlijk weer 
heel blij mee was. 
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Degene die deze sprei heeft gemaakt 
kan er zeker van zijn dat die met grote 
dankbaarheid is ontvangen. 
Een geweldige ervaring om in de pas 
gebouwde houten woning het bed 
hiermee op te kunnen sieren. 

        … je vraagt je af wie het mooiste   

         droppie is: het vestje of het meisje  
         dat het vast houdt ... 

 
Met deze foto willen we de vrouw, die al 
meer dan 25 jaar onze contactpersoon in 
Bagaciu is, eens in het zonnetje te zetten. 
Wat Susi Salciunu en ook haar man Titi in 
al die jaren voor ons, maar vooral voor 
de inwoners van dit dorpje, wat gelegen 
is in een prachtige omgeving, hebben 
betekend is niet te beschrijven. Zij kent 
het dorp op haar duimpje en is voor ons 
altijd een geweldige vraagbaak, die 
tevens goed doordachte adviezen weet 
te geven. 
Het is altijd weer een genoegen haar en 
haar man te ontmoeten en dan ook nog 
eens voor de verandering ‘gewoon’ in 
het Duits te kunnen praten en van hun 
gastvrijheid te genieten. 
Bagaciu is van oudsher een dorpje 

geweest waar veel Duitssprekende boeren woonden en werkten. 
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Kinderwagens 
 
Er waren in 2017 ook weer een aantal aanstaande moeders in Bagaciu, de meesten konden 
we blij maken met een kinderwagen. En hoewel de één een wat ouder model kreeg dan de 
ander, waren ze er allemaal dik tevreden mee. 
 

 
 
Een echt ledikantje wordt zeer gewaardeerd. 
Het is een weldaad voor moeder en kind, 
terwijl het overdag ook nog als box gebruikt 
kan worden.  
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Fietsen en Meubels 
 
Als stichting fietsen krijgen? Leuk! Maar hoe deel je die uit in Roemenië? 
 

Als de vrachtwagen in Bagaciu is 
gearriveerd, komen er direct zo’n 20 à 
30 mensen op af, die allemaal willen 
helpen bij het lossen. Die 
behulpzaamheid is er echter ook  

omdat ze willen zien of er spullen in de truck zitten 
die ze zelf graag zouden willen hebben. Als er een 
fiets bij zit, dan willen verschillende mensen hem - 
begrijpelijk- voor zichzelf hebben. Natuurlijk 
bepalen wij wie de fiets krijgt. ‘s Avonds als het 
donker is, brengen we de fiets naar het door ons 
goedgedachte adres. De vraag waar de fiets is, blijft 
ons dan de hele week achtervolgen.  

 
 
Met elk transport hebben we zo’n 150 
stapelstoelen bij ons. Deze stoelen 
raken amper de straat vanwege de 
vele vragen of men er 4 of 6 mag 
hebben. Deze stoelen komen dus nooit 
in de opslag terecht, ze gaan direct 
naar de huisjes waar de mensen 
normaal op hun bed of op een oude 
kruk zitten. 

 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
Sport en speelgoed 
 
We kregen en mochten weer veel speelgoed en (voet)ballen uitdelen. Een voetbal is daar zo 
ongeveer wel het meest populaire speelgoed wat er is. Er wordt veel om gevraagd en op 
straat mee gespeeld. De speelgoedartikelen die nuttig zijn voor de kleintjes, brengen we bij 
de kinderdagverblijven. Het blijft ook altijd leuk om kinderen op straat te verrassen met een 
stukje speelgoed. Oma’s zijn er ook dol op, ze willen het hebben voor hun kleinkinderen. Ze 
zijn dan heel egoïstisch, duwen de kinderen weg en graaien ernaar met hun handen. Maar… 
wij delen uit! 
 

 
 
De gekregen sportkleding geven we aan bestaande sportclubs, die daar heel blij mee zijn. 
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Fundatia crestina de Ajutorare 
 
Dit is de naam van onze zusterorganisatie in Roemenië, hetgeen betekent: Christelijke 
stichting voor Hulpverlening, de organisatie die wij als stichtingsleden mede hebben doen 
ontstaan. De eerste transporten, direct na de revolutie, gingen naar deze organisatie in Cluj. 
We kregen daar een kamer in het consultatiebureau om als opslag- en distributieruimte te 
gebruiken. Deze doet nu al 27 jaar dienst als apotheek waar alle medicijnen, die wij hebben 
ontvangen, na zorgvuldige controle worden geleverd. Hier kunnen mensen die heel krap bij 
kas zitten ook terecht voor een uitgebreide fysiobehandeling. Er wordt voedsel en kleding 
verstrekt aan de armen en er worden programma’s voor kinderen en Bijbelstudies voor jong 
en oud georganiseerd. 
Behalve dat we de stichting financieel steunen, zijn er dit jaar veel goederen gelost van 
verschillende aard. 
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Plannen 2018 
 
We willen onze werkzaamheden om mensen aan een beter bestaan te helpen in 2018 graag 
continueren. Hen hulp bieden door middel van voedsel, kleding, medicijnen, een 
(kinder)Bijbel, groentezaden, een onderdak enz. 
Wij zijn ons er ook van bewust dat we niet de jongsten meer zijn en dat we uit moeten gaan 
zien naar anderen die ons werk mogelijk in de toekomst over kunnen nemen. 
We danken God voor de afgelopen 40 jaar waarin de stichting, die 1977 is opgericht,  haar 
werkzaamheden mocht verrichten. We bidden om wijsheid, kracht en zegen voor dat wat 
komen gaat. 

 

Financiën      

Dankzij uw hulp hebben we in 2017 weer veel werk mogen verrichten.  
Opnieuw hebben wij ervaren dat, als God -mede door middel van uw hulp- ons de middelen 
schenkt, wij vele hulpbehoevenden kunnen helpen. 
In het bovenstaande hebben wij u hierover nader geïnformeerd. 
Wat we voor de minste van onze broeders en zusters deden, dat hebben we aan Hem 
gedaan. Helpt u ook in 2018 weer mee? 
 
Wij zijn dankbaar voor de giften die we van particulieren en bedrijven hebben ontvangen. 
Een woord van dank is ook zeker op zijn plaats voor de kerken, die de stichting vaak al vele 
jaren steunen door collecten en giften.  
 
Daarnaast ontvingen we gratis kleding, gebreide artikelen, meubels, bedden, fietsen, 
kinderwagens, medicijnen, incontinentiematerialen, levensmiddelen en allerlei andere 
goederen, die natuurlijk niet in onderstaand financieel overzicht zijn opgenomen.  
Ook daarvoor onze hartelijke dank 
 
En ter herinnering: 
de stichting Hulpverlening Medechristenen is door de Belastingdienst 
vermeld in het ANBI-register onder RSIN nummer 005044522 
Uw gift is daardoor fiscaal aftrekbaar.  
 
 
Hierna treft u de verantwoording van ontvangsten en uitgaven over het afgelopen jaar aan 
via onze IBAN- rekening NL07 RABO 0368 7528 01. 
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Financieel overzicht 2017 
 
Saldo 31-12-2016      € 15.791,70  

        

ONTVANGSTEN       
        

Diaconie Herv. Gemeente   Almkerk  €      283,67  

Diaconie Herv. Gemeente   Besoyen  €      200,00  

Diaconie Herv. Gemeente   Dussen-Hank  €   1.226,70  

Diaconie Herv. Gemeente (Zendingscie) Rijswijk  €      500,00  

Diaconie Herv. Gem. Ichthus   Sleeuwijk  €      101,60  

Diaconie Herv. Gemeente   Werkendam  €   1.476,74  

Diaconie Geref. Kerk   Werkendam  €      100,00  

Actie "Voedsel voor lichaam en ziel"      €   4.700,00  

De Riethorst, collecte      €      351,75  

Stichting Boaz      €      500,00  

Stichting Sola Gratia      €      500,00  

I.S.D.D.      €      400,00  

NN 1      € 14.050,00  

NN 2      €   6.000,00  

NN 3      €   3.500,00  

Overigen      €   7.632,90  

        

       € 41.523,36  
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UITGAVEN     
      

Hulp Roemenië Cluj    €    6.000,00  

Hulp Roemenië Bagaciu    €    2.250,00  

Houten woningen Bagaciu    €    5.000,00  

Hulp Roemenië, overige    €  12.600,00  

Bijbels en kinderbijbels    €    2.000,00  

Bouwmaterialen    €       605,98  

Levensmiddelen    €    1.345,45  

Hulpmaterialen    €       820,85  

Transportkosten Mission & Relief     €    9.423,48  

Transportkosten NL    €    3.160,80  

Transportkosten NL-Roemenië    €    4.325,07  

Reis-en verblijfskosten    €       849,20  

Kantoorkosten    €       684,27  

Promotiekosten    €       920,61  

Bankkosten    €       119,90  

Overige [Afval]    €         46,20  

      

     €  50.151,81  

      

Saldo 31-12-2017    €    7.163,25  

 


