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Een woord vooraf
Het jaarverslag 2018 is een bijzonder jaarverslag, omdat het voor de stichting HMC het
laatste jaarverslag is van het huidige bestuur.
Gedurende 42 jaar werden we in staat gesteld om het mooie werk van hulpverlening in
Roemenië en Moldavië te kunnen verrichten. Ook in 2018 mochten we in Roemenië dankzij
uw vrijgevigheid weer materiële zaken en Bijbels uitdelen aan arme medemensen en hen
ondersteunen op allerlei gebied.
Enkelen van onze bestuursleden komen echter op leeftijd en er dienen zich wat lichamelijke
problemen bij hen aan. Dat is de reden dat we hebben moeten besluiten om ons bestuur op
te heffen.
We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat het bestuur van de stichting Hulpverlening
door Christenen in Roemenië (HCR) in Middelharnis zich bereid heeft verklaard het bestuur
van stichting HMC over te nemen. Hierdoor kan de stichting HMC blijven bestaan en kunnen
de activiteiten zoveel mogelijk doorgang vinden.
In de voorbije jaren mochten we de zegen van onze goede God op ons werk ervaren. Ons
verzoek aan u is stichting HMC te blijven steunen, zodat de werkzaamheden, zij het door
anderen, kunnen doorgaan en de armen in Roemenië niet in de steek gelaten behoeven te
worden.
We danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u ons schonk in de afgelopen 42 jaar en we
vragen uw onmisbare voorbede voor beide stichtingen, want “aan Gods zegen is alles
gelegen”.
Namens het scheidende bestuur,
C. Huisman
J.W. de Kok
E.M. van Dijk

secretaris
penningmeester
algemeen adjunct

B. Klop, voorzitter
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Bestuur
Voorzitter
B. Klop, Buitendams 9
3371 BB Hardinxveld-Giessendam

Secretaris
C. Huisman, Achtervliet 8
4251 HR Werkendam

Penningmeester
J.W. de Kok, van der Dussenlaan 9c,
4271 AN Dussen

Algemeen adjunct
E.M. van Dijk, Gerbernesseweg 31
4444 RA ‘s-Heer Abtskerke
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Inzamelen van kleding
Er blijven voorlopig dit jaar nog twee kleding-inzamelingspunten bestaan:
de kledingkar aan de Achtervliet 8, Werkendam en de container ‘t Zand 22, Sleeuwijk.
Veel kleding hebben we in 2018 ontvangen waaronder ook sportshirts en de kleding van
zangvereniging de Verenigde Zangers uit Werkendam.
Ook de breidames zijn weer actief geweest het afgelopen jaar. Truien, mutsen, sjaals, sokken
ze worden op dit moment gedragen door mensen in Roemenië. Hartelijk dank daarvoor.

Ontvangen goederen
Van onderstaande bedrijven hebben
wij goederen ontvangen:
Baas sfeervol wonen, Werkendam Stoffering
Het Winkeltje, Poederoijen
Kinderkleding

Voor de opslag van kleding en goederen
hebben wij 28 jaar lang gebruik mogen
maken van containers op het terrein van
de familie Paans aan de Biesboschhaven.
Onze hartelijk dank voor de gastvrijheid
op hun terrein.
Ons bestuur wenst hen Gods zegen toe.
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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 Roemeense chauffeurs
onder verantwoordelijkheid
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
Nu wij als bestuur van HMC in 2019 stoppen, beëindigen wij ook de activiteiten om ons werk
te promoten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt na 1 april 2019 vanzelfsprekend bij het
bestuur van HCR.
Onze site www.stichtinghmc.nl blijft voorlopig bestaan. Het HCR-bestuur bepaalt de verdere
ontwikkelingen. Hierbij dient gelet te worden op de regels voor de ANBI-registratie.
Met ingang van 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels voor hulpverlenende instanties.
Onze stichting voldoet aan alle regels, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar blijft.
Conform die regels kunt u de financiële gegevens over 2018 ook op onze site vinden.
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Activiteiten 2018
Ook in 2018 hebben wij, mede dankzij de steun van onze donateurs, weer veel werk mogen
doen voor de arme mensen in Roemenië.

Houten woningen
Afgelopen jaar hebben een houten gebouwtje mogen bouwen. De burgemeester van
Bagaciu had hierom gevraagd. Deze ruimte gaat gebruikt worden voor sport, spel en
educatie voor de jeugd van het dorp. De burgemeester heeft zelf de opening gedaan.
Op de volgende foto’s is te zien hoe één en ander tot stand is gekomen.
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Het bouwen is precisiewerk…

En uiteindelijk de opening door de burgemeester, onder
het toeziend oog van Cees Huisman, op Hollandse klompen

In de afgelopen jaren hebben we heel wat houten woningen kunnen bouwen. Hieronder
laten we een overzicht van deze onderkomens zien. De praktijk leert dat een net huisje
uitnodigt om het goed te onderhouden. Dat is bijna ondoenlijk bij het krot, waar men
voordien in woonde.
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Soms is de ondergrond niet helemaal waterpas

Aan de voetbalclub is ook gedacht

En als je dit onderkomen ziet, is het duidelijk dat er nog veel werk te doen is…….
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Groentezadenpakketten

Net als in voorgaande jaren deelden we ook nu weer voor duizenden euro’s aan
groentezaden uit; niemand in Bagaciu werd vergeten. Het was een warme zomer, maar
dankzij de regen, die er toch geregeld viel, was de oogst in 2018 heel goed. De mensen eten
er niet alleen in de zomer van. Ze wecken en maken een deel van de oogst in, zodat ze er
ook in de winter mee geholpen zijn.

Koekjes uit België
Ook in het afgelopen jaar kregen we van de firma Vermeiren uit Bornem uit België 16 grote
dozen met koekjes. We deelden bij alle huisjes in Bagaciu een zakje uit. En ze smaakten naar
meer; de kinderen konden er niet genoeg van krijgen. Een mooi initiatief van deze fabrikant,
die dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. Van harte gefeliciteerd. En onze hartelijke dank!
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Bijbels
Het is geweldig om te ervaren hoe fijn kinderen het vinden om een Kinderbijbel te krijgen. In
plaats van ermee naar huis te gaan, beginnen ze er direct in te lezen. Heel bijzonder!
De gretige afname van Kinderbijbels en Bijbels, die we dankzij uw steun kunnen uitdelen, is
iets waar we ons steeds weer over verwonderen. In het voorbije jaar werden we tweemaal
verblijd met een partij Bijbels in de Roemeense taal, die wij gratis hebben ontvangen van de
American Bible Society. Een zeer gewaardeerd geschenk.

Kleding en truien
De gebreide kleding, die door verschillende mensen uit onze dorpen met liefde voor het
werk van stichting HMC wordt gebreid, vindt gretig aftrek. We delen ze met veel plezier uit.
En hoewel passen eigenlijk vrouwenwerk is, vinden wij mannen het altijd weer schitterend
als we de glunderende kindergezichtjes zien met hun nieuwe aanwinst.
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Fundația Creștină de Ajutorare (FCA) in Cluj
Onze apotheker Gert de Kruijf heeft sinds 1990 ingezamelde medicijnen gecontroleerd of
deze geschikt zijn om aan de apotheek van de stichting FCA te leveren. Een zeer secuur
werk. Medicijnen die men niet meer gebruikt en waarvan de houdbaarheidsdatum ten
minste een half jaar is als ze worden geleverd in Cluj. De kwaliteitseisen zijn dezelfde als in
Nederland.
Alle medicijnen werden altijd op lijsten vermeld, verpakt en door ons afgeleverd. In Cluj
worden ze onder toezicht van een arts en apotheker gratis verstrekt aan arme mensen,
natuurlijk op recept van een dokter. Helaas komt ook aan deze activiteit een einde. In het
najaar is de laatste zending geleverd. Ook voor de apotheker gaan de jaren tellen.

Naast medicijnen en hulpgoederen kan men bij de hulppost terecht voor o.a. fysiotherapie.
Tevens is er een evangelisatieprogramma met Bijbelstudie, een jongerenprogramma waar
kinderen normen en waarden worden bijgebracht, een programma om zigeuners en andere
mensen in nood te helpen en hen stap voor stap te leren thuis de zaken op orde te krijgen,
door scholing het analfabetisme onder sociaal lagere groepen terug te dringen en een plaats
op de arbeidsmarkt te vinden.
Wij wensen onze vrienden in de Fundatia veel sterkte toe bij hun werk, waarmee zij voort
willen gaan. En… Petru, Rodica en alle anderen, onze vriendschap blijft bestaan!

Al met al werden we vorig jaar, mede dankzij de donaties die we ontvingen, opnieuw in staat
gesteld veel werk te verrichten In Roemenië.
Wij zeggen al onze donateurs heel hartelijk dank voor hun onmisbare steun!
Naast de donaties werden we ook gezegend met gezondheid, waardoor we de
werkzaamheden konden uitvoeren.
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Plannen 2019
In april 2019 hopen we bovengenoemde activiteiten over te dragen aan stichting HCR (Hulp
Christenen Roemenië) wij bidden hen Gods wijsheid en zegen toe
Wij hopen dan ook dat u ook deze stichting wilt blijven steunen, zoals u de afgelopen 42 jaar
ons heeft gedaan. Ook al gaan de huidige bestuursleden uit het bestuur, zolang we kunnen
zullen we toch betrokken blijven voor het werk aan onze arme medemens in Oost-Europa.
Een werk wat God ons heeft opgelegd.

Financiën
Dankzij uw hulp hebben we in 2018 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.
Zoals we hierboven reeds vermelden zal het bestuur van de stichting Hulpverlening door
Christenen in Roemenië (HCR) in Middelharnis met ingang van 1 april 2019 het bestuur van
stichting HMC overnemen. Hierdoor kan de stichting HMC blijven bestaan en kunnen de
activiteiten, zij het in aangepaste vorm, doorgang blijven vinden. Het huidige bestuur van
HMC zal zich met ingang van genoemde datum dus geheel terugtrekken.
Wij zijn dankbaar voor de giften die we van particulieren en bedrijven hebben ontvangen.
Ook zijn we heel blij met de vele goederen in natura, zoals kleding, meubels, speelgoed,
fietsen, medicijnen, incontinentiemateriaal enz. die we ook het afgelopen jaar hebben
ontvangen. Deze giften zijn vanzelfsprekend niet in het financieel overzicht vermeld, maar ze
vertegenwoordigen een waarde van vele duizenden euro’s.
Voor de goede orde geven wij hier door dat met name in deze ‘in natura’ artikelen na de
overdracht aanzienlijke wijzigingen zullen komen. Het bestuur van HCR bepaalt hoe men
hiermee om zal gaan.
Een woord van dank is ook zeker op zijn plaats voor de kerken, die de stichting vaak al vele
jaren steunen met collecten en giften.
En ter herinnering: ook na 1 april 2019 is de
Stichting Hulpverlening Medechristenen
door de Belastingdienst vermeld in het ANBI-register
onder RSIN-nummer 005044522
Uw gift blijft 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
2018
Saldo 31-12-2017

€

7.163,25

ONTVANGSTEN 2018
Diaconie Herv. Gem.
Diaconie Herv. Gem.
Diaconie Herv. Gem.
Diaconie Herv. Gem. Ichthus
Diaconie Geref. Kerk
Diaconie Herv. Gem, collecte
Actie "Voedsel voor lichaam en ziel"
Actie "Voedsel voor lichaam en ziel"
de Kornhoeve
de Riethorst, collecte
Stichting Boaz
Stichting Sola Gratia
N1
N2
N3
Overige

Besoyen
Dussen
Poederooijen-Loevestein
Sleeuwijk
Werkendam
Werkendam
Diaconie Ichthus, Sleeuwijk

€
100,00
€ 1.002,00
€
350,00
€
77,75
€
100,00
€ 1.022,76
€ 2.895,00
€
125,00
€
100,00
€
252,01
€
500,00
€
500,00
€ 12.700,00
€ 6.000,00
€ 2.400,00
€ 5.604,35
€ 33.728,87
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UITGAVEN 2018
Hulp Roemenië Cluj
Hulp Roemenië Bagaciu
Houten woningen Bagaciu
Groentezaden
Hulp Roemenië algemeen
Bouwmaterialen
Bijbels en kinderbijbels*
Transportkosten M&R
Transportkosten NL
Transportkosten NL-Roem
Reis-en verblijfskosten
Kantoorkosten
Levensmiddelen
Hulpgoederen Roemenië
Presentatiekosten
Overige [Afval]
Bankkosten

€ 6.000,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 12.600,00
€
97,22
€
€ 3.141,16
€ 2.124,99
€ 2.309,51
€ 1.013,99
€
837,65
€
971,74
€
302,34
€
130,17
€
39,60
€
123,75
€ 37.192,12

Saldo 31-12-2018

€

3.700,00

* Bijbels en kinderbijbels hebben wij kunnen uitdelen,
nadat we ze gratis hebben ontvangen in Roemenië!!
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In het jaarverslag 2018, de laatste verantwoording van het huidige bestuur van HMC, willen
we onze contactpersonen sinds 1990 - en in hen allen, met wie wij onze werkzaamheden
hebben mogen verrichten- hartelijk bedanken voor hun enorme inzet. Er zijn door de jaren
blijvende vriendschappen ontstaan.

Petru en Rodica, Susi en Titi, hartelijk bedankt! God zegene jullie
Namens het bestuur van stichting HMC
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