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Jaarverslag 2007  
 
Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 25 juni 2008 
 

1 Bestuursverslag 
 
1.1 Algemeen 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2007 van Stichting Werkgroep Oost-Europa, gevestigd in 
Nieuw-Vennep, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Am-
sterdam onder nummer 34119601. Het initiatief voor Werkgroep Oost-Europa is in 1996 genomen, 
en kort daarna zijn de activiteiten aangevangen. Op 26 juli 1999 is de Stichting in het leven geroe-
pen en zijn de statuten vastgesteld. 
Per 1 januari 2008 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling). 
 
Gegevens van het secretariaat: 
Dhr. J. Buis 
Raiffeisenstraat 17 
2152 CJ  Nieuw-Vennep 
Tel: 0252-672867 
E-mail: b.j.buis@planet.nl 
 
1.2 Doelstelling 
We willen onze talenten inzetten voor en met mensen in Oost-Europa op plaatsen waar men op 
eigen kracht niet in staat is huisvesting en onderkomen te realiseren op een niveau waarbij goed 
gewerkt, gezorgd en opgeleid kan worden. 
 
Deze doelstelling is in het 
verslagjaar vooral con-
creet gemaakt door de 
verdere voorbereiding en 
uitvoering van de bouwac-
tiviteiten aan het gezond-
heidscentrum in Gaicea-
na. Deze plaats ligt binnen 
een cluster van zes dorp-
jes in het oosten van 
Roemenië, in één van de 
meest achtergestelde ge-
bieden in het land. 
 
Een opvallend groot aantal “nieuwe” mensen mochten we in 2007 in onze gelederen begroeten die 
zich hiervoor met kennis, vakmanschap en enthousiasme daadwerkelijk willen inzetten. 
 
1.3 Samenwerking 
Bij bovengenoemd project wordt intensief samengewerkt met Asociatia Betania, in 1995 opgericht 
als Roemeense tegenhanger van de Nederlandse Stichting HCR (Sommelsdijk), geleid door direc-
teur/coördinator André Muit, en gevestigd in Bacau. 
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Sinds de oprichting heeft Asociatia Betania een groot aantal sociale, medische en educatieve pro-
jecten opgezet in de stad en de regio om Bacau. Mede door een intensieve samenwerking met 
plaatselijke en regionale overheden kreeg het werk brede bekendheid en erkenning. 
 
Voor de ontwikkeling van het gezondheidscentrum is Adrian Indreas aangesteld als de projectleider 
namens Asociatia Betania. 
Na oplevering van het gezondheidscentrum zal Asociatia Betania praktische en organisatorische 
ondersteuning leveren aan de Gemeente Gaiceana, die het centrum zal exploiteren. 
 
1.4 Bestuur 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Werkgroep Oost-Europa is in 2007 ongewijzigd, en 
bestaat uit: 
 
Voorzitter:   Dhr. J.I. van Baal     
Secretaris:  Dhr. J. Buis 
Lid:   Mevr. M.J. van Gameren-Vlastuin 
Lid:   Dhr. J. Klootwijk 
Penningmeester: Dhr. L. van der Stelt 
 

2 Werkzaamheden 
 
2.1 Project zigeunerschool Szürte 
Overeenkomstig onze toezegging van 24 januari 2005 is in december 2007 de laatste termijn van 
onze financiële bijdrage ter ondersteuning van de aanloopfase van de school overgemaakt. 
 
Sinds de eerste lesactiviteiten (eind 2003, toen provisorisch 
één lokaal in gebruik is genomen) en de officiële opening op 
17 april 2005 ontvangen we langs diverse wegen (en onre-
gelmatig…) berichten over het reilen en zeilen in Szürte. 
Het aantal ingeschreven leerlingen is gegroeid van 30 in het 
seizoen 2004-2005 tot 47 in het schooljaar 2006-2007. 
In dat seizoen was één van de vrijwilligers op school een 
Nederlandse, Rianne Blanke. Zij heeft in november 2007 
met ons gesproken over de opgedane ervaringen. 
De kwaliteit van het onderwijs en de relatie met de Roma-
gemeenschap is dik in orde, met als hoofd (sinds 1 septem-
ber 2005) András Árdánházi en als tweede professionele 
leerkracht Anikó Lörinc. Ook de samenwerking met de 
openbare school is goed. 
Financieel lijkt de situatie van de school echter nog steeds moeizaam, en nog te veel afhankelijk 
van bijdragen uit het buitenland, vooral Duitsland. 
We blijven meedenken, onder andere met de Protestantse Kerk in Bloemendaal die blijft zoeken 
naar mogelijkheden om in Oost-Europa, specifiek Szürte, nuttige dingen te doen. 
  
2.2 Project Gezondheidscentrum Gaiceana 
Uiteraard ging in 2007 de meeste aandacht, tijd en energie van de vele betrokkenen naar dit project, 
waarvoor in 2006 de voorbereidingen waren getroffen. In de herfst van dat jaar is de fundering ge-
stort. 
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Eind maart 2007 arriveerde het eerste materiaal- en gereedschaptransport in Gaiceana, verzorgd 
door Stichting HCR. In de periode van 14 april t/m 26 mei zijn drie aansluitende werkgroepen afge-
reisd, en is hard gewerkt aan het bouwen van de staalconstructie, het optrekken van de buitenmu-
ren en het plaatsen van het dak. 
 
Na de zomer, van 25 augustus t/m 22 september zijn door twee aansluitende groepen de kozijnen 
geplaatst, is de vloerverwarming aangelegd, en werd een begin gemaakt met het plaatsen van de 
binnenwanden. 
Vooral bij het beton-, metsel- en pleisterwerk is veel en dankbaar gebruik gemaakt van Roemeense 
hulp. Deze samenwerking draagt bij aan de zo gewenste vaktechnische kennisoverdracht op het 
gebied van bouwkundig en installatiewerk. 
 
Na een zeer voorspoedig verloop van de bouw-
werkzaamheden konden we tevreden vaststellen 
dat het pand voor het invallen van de winter wind- 
en waterdicht was! 
 
Een opvallende betrokkenheid bij het project is er 
van de plaatselijke school, gestimuleerd door haar 
directrice Magdalena Cheta. Door veel praktische 
(vertaal-)hulp, en kennis van de plaats en regio, 
wordt een grote bijdrage geleverd aan het vertrou-
wen van, en de relatie met de inwoners van Gaice-
ana en omgeving. 
 
2.3 Fondsenwerving 
Uiteraard is in 2007 veel werk verzet om de benodigde fondsen voor de bouw van het gezondheids-
centrum te werven. 
In maart werd onze aanvraag gehonoreerd voor een financiële bijdrage van het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, in het kader van het Matra/KPA programma dat door de NCDO (Nationale Com-
missie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) wordt uitgevoerd. 
Met positief resultaat werden ook aanvragen ingediend bij enkele particuliere fondsen, en konden 
we ook nu weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, kerkelijke organisaties, serviceclubs, 
sponsors en andere betrokkenen. 
 
Opvallende bronnen van inkomsten zijn de verkoop van Roemeense honing, meegenomen uit Gai-
ceana, en de opbrengst van zelfgemaakte wenskaarten door Corry Lammers. 
 
Omdat de bouw zeer voorspoedig verliep, moest een aantal uitgaven eerder gedaan worden dan 
oorspronkelijk gepland. De bijbehorende uitdaging om die fondsen steeds tijdig beschikbaar te heb-
ben is succesvol aangegaan, maar soms was het best spannend. 
 
2.4 Publiciteit 
Wat betreft het aan de weg timmeren was de drukbezochte informatieavond, georganiseerd op 18 
oktober in Gebouw De Rank in Nieuw-Vennep, de meest in het oog springende activiteit van 2007. 
Onze presentatie “Handen uit de mouwen”, de toelichting op de sociale situatie in Roemenië door 
de secretaris van Stichting HCR, dhr. Dammis Vroegindeweij, en de foto’s met bijbehorende verha-
len gaven de vele belangstellenden een breed beeld van onze activiteiten. 
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Daarnaast waren er de publicaties in o.a. Witte Weekblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, op Roe-
meense internet-nieuwspagina’s, en natuurlijk onze eigen website www.swoenv.nl. 
 
Geheel aansluitend bij onze activiteiten en werkwijze is de in eigen beheer ontwikkelde bouwplaat 
van het gezondheidscentrum in Gaiceana. Op passende wijze wordt hiermee het bouwproject verle-
vendigd voor de mensen die het een warm hart toedragen en/of financieel willen bijdragen. 
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3 Financiën 
 
3.1 Balans 
 

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007
ACTIVA PASSIVA
Financieel:
Bestuurrekeningen € 5.795,68 € 5.840,91 Eigen vermogen € 7.049,98 € 9.908,30
Spaarrekening € 1.033,55 € 5.240,41 Vreemd vermogen € 6.000,00
Kas € 220,75 € 2.141,82

Materieel: € 2.685,16

€ 7.049,98 € 15.908,30 € 7.049,98 € 15.908,30
 
3.2 Staat van baten en lasten 2007 
 
BATEN LASTEN

School Szürte
Giften vaste donateurs € 1.316,17 Aanloopfase 2007 € 2.000,00
Giften deelnemers € 8.870,00
Giften bedrijven € 3.800,00 Gezondheidscentrum Gaiceana
Giften kerken € 10.408,00 Bouwmaterialen € 58.381,98
Giften serviceclubs € 13.250,00 Vergoeding hulp projectland € 222,39
Giften particulieren € 37.589,54 Transport, logistiek € 3.128,54
Deelnemersbijdrage werkreizen € 3.701,00 Reis en verblijf werkreizen € 11.529,70

Speciale acties € 790,00 School Gaiceana
Bureaustoelen € 367,50

Ontvangen rente € 20,23
Overig
Container, gereedschap € 2.685,16
Publiciteit € 431,23
Organisatie € 825,28

€ 79.744,94 € 79.571,78

Saldo baten en lasten € 173,16
 
 
3.3 Toelichting 
In de balans bestaan de materiële activa uit de in 2007 aangeschafte container en gereedschappen, 
die in de komende jaren worden afgeschreven. Het vreemd vermogen betreft een kortlopende inter-
ne, renteloze lening die is afgelost per 1 mei 2008. 
Omdat inkomsten en uitgaven gedurende het gehele jaar vrijwel parallel liepen was het gemiddelde 
saldo op de Spaarrekening laag, en daarmee ook de hierop ontvangen rente. 
In het verslagjaar is 1,6% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 
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4 Plannen 
 
In 2008 willen we het gezondheidscentrum in Gaiceana zover gereed krijgen dat het, volgens plan-
ning, in het voorjaar van 2009 in gebruik genomen kan worden. 
Uiteraard zullen we nadenken over eisen en wensen aan een volgend project, passend bij onze 
doelstellingen. Gezien de positieve ervaringen ligt het voor de hand om hierbij als eerste met Asoci-
atia Betania te overleggen. 
Om ook in de toekomst deskundigheid en continuïteit in onze organisatie zeker te stellen zoeken we 
specifiek versterking en uitbreiding op het gebied van bouwkundige organisatie en projectleiding. 
 

 
 
 


