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In dit beknopte jaarverslag komen de volgende zaken aan de orde. 
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Voorwoord 

Ook dit jaar hebben we weer hulp mogen bieden in de Oekraïne, Roemenië, Kenia en Nederland. 

We zijn dankbaar dat we een groep vrijwilligers tot onze beschikking hebben. 

In Nederland wordt door een groep vrijwilligers ingezameld en geholpen. Daarnaast zijn we blij met 

de vele vrijwilligers die verbonden zijn aan de projecten in het buitenland. 

 

Activiteiten 

In 2019 hebben we weer ingezet op de volgende drie pijlers: Evangelisatie, Hulpverlening en 

Ontwikkeling. Wij geloven dat deze drie pijlers bijdragen aan een complete ontwikkeling van onze 

medemensen en meewerkt aan armoedebestrijding. Humanitaire hulp wordt er geboden aan 

weduwen en wezen en gehandicapten. Verder aan mensen die op of onder de armoedegrens liggen. 

Hoe we dit doen kunt u lezen in ons visiedocument. Het aantal humanitaire transporten bedroeg in 

2019 7 vrachtwagens. Deels is er voor gekozen humanitaire hulp af te bouwen en meer in te zetten 

op preventie en onderwijs. 

Hieronder het overzicht van de activiteiten. 

Oekraïne 

We ondersteunen in het noordwesten projecten in de plaats Lutsk. Onder leiding van Sergey en Iryna 

wordt er hulp geboden aan kansarme tieners en onder daklozen en verslaafde jongeren. Hieruit is 

een kerk ontstaan, geheten WE-PLUS wat betekent: wij, plus de hulp en de kracht van Jezus. Het is 
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een dynamische kerk en ook de groep die hieruit is ontstaan is gepassioneerd en helpt een 

kindertehuis, dat men wekelijks bezoekt, en seniorenhuizen en ziekenhuizen. 

Wij ondersteunen deze projecten door het zenden van hulpgoederen en financiële steun. 

 

Roemenië 

In het oosten in de plaats en provincie Vaslui helpen wij onder leiding van Nelu en Coca Profire 

veertien dorpen en de plaats Vaslui. Wij ondersteunen hen in het geven van onderwijs, renovatie van 

huizen en het sturen van hulpgoederen. Zij konden met de kerst 500 families een mooi kerstpakket 

overhandigen dankzij de acties in Nederland. Verder hebben wij hier 450 schoenendozen kunnen 

brengen met dank aan Action4kids. Vooral in het dorp Racovita is een mooi werk begonnen. (Zie 

website verslag) 

In het noordoosten ligt de plaats Botosani. Onder leiding van Christi en Alina helpen wij daar de 

bevolking. Dit doen wij samen met andere partners. Tevens zijn Christi en Alina hoofd van het 

kindertehuis Casa Ioana. Wij helpen dit huis sinds 2006. Ook hebben wij sinds 2009 de winkel in 

tweedehands kleding opgericht,  Mic Si Mare (klein en groot). De opbrengst is voor Casa Ioana.  

In november 2013 zijn Roelof en Klara na een periode van ruim vijf jaar werken en wonen 

teruggekeerd naar Nederland. Zij blijven zich voor de projecten inzetten en zullen met regelmaat in 

Roemenië, Oekraïne en Kenia zijn voor het geven van onderwijs en andere zaken. In Nederland 

stimuleren zij het pr-werk. 

Carpenters in action (CIA) 

Dit is een groep mensen uit Nederland die praktische klussen doet in Roemenië en toiletten bouwt 

bij huizen die nooit geen toilet hebben gehad of waar een zeer oud toilet vervangen moet worden. 

Wij doen dat steeds in samenwerking met de lokale bevolking. De toiletten worden als pakket 

gemaakt in Nederland en vervoert naar Roemenië om daar te worden geïnstalleerd waarbij de lokale 

bevolking helpt. 

In 2018 zijn er toiletten gebracht naar Vaslui die we in het voorjaar 2019 hebben gezet. 

 

Kenia 

Vanaf september 2017 woonden en werkten Roelof en Klara Bus in de sloppenwijk Kibera in Kenia. In 

2018 zijn ze weer teruggekomen naar Nederland en helpen vanuit Nederland. Zij helpen daar bij de 

realisatie van een crèche waardoor arme alleenstaande moeders de mogelijkheid hebben iets bij te 

verdienen. Verder helpen wij in dezelfde wijk een school van 220 leerlingen, knappen lokalen op en 

voorzien de kleuters van een dagelijks warme maaltijd. We zijn dankbaar dat een groep enthousiaste 

mensen in oktober naar Kenia zijn gegaan en samen met de lokale bevolking renovatie hebben 

gedaan aan de school. Daarnaast geven wij onderwijs en preventie aan volwassenen. 
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Dan nog iets over de stichting. 

Publiciteit van de stichting 

Het onderhouden van contacten gebeurt door middel van de digitale nieuwsbrief, het sturen van 

digitale informatie en telefonisch. We zullen steeds meer digitaal de informatie van het werk van de 

stichting delen en verspreiden. De website www.immanuelhelpt.nl  en facebook 

www.facebook.com/stichtingimmanuel/ is voor ons werk dan ook van grote betekenis. 

Interne organisatie 

Wij beschikken over een bestuur van drie personen. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en 

een penningmeester. We beschikken over een huishoudelijk reglement en een directiestatuut,  

passend bij de ANBI status. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en elke maand beschikken 

wij over maandrapportages, waarmee de financiën in control zijn. 

De directie wordt gevormd door Roelof en Klara Bus. Zoals al vermeld worden zij ondersteund door 

een grote groep vrijwilligers. Hun inzet is hartverwarmend. Het vinden van gemotiveerde vrijwilligers 

is belangrijk voor de stichting. In het bijzonder gaat onze dank ook uit naar de donateurs en 

stichtingen die fondsen ter beschikking hebben gesteld in 2019. Zij maken het werk van de stichting 

mede mogelijk. 

 

Externe contacten 

Wij werken in Nederland samen met andere partners en kerken. Dit doen wij ook in het buitenland. 

Wij zien de kracht van een goed netwerk en streven er naar dit uit te breiden. Belangrijke 

strategische partners zijn voor ons belangrijk. 

 

Tot slot 

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar ons Visiedocument, de informatie over de 

ANBI status en andere documenten op onze website. 

 

http://www.immanuelhelpt.nl/
http://www.facebook.com/stichtingimmanuel/

