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Algemene Informatie
De statutaire naam is Stichting Gipsy Mission en is opgericht op 15 september 1999. De
vestigingsplaats is Nijkerk. Stichting Gipsy Mission staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32075970.

ANBI
De Belastingdienst heeft de stichting erkend als ANBI (algemeen nut beogende
stichting), de giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar van de belastingen.

Goede doelen monitor
Onze gegevens zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie. Voor iedere giftgever is de
informatie beschikbaar op de goede doelen monitor. Klik hiervoor op onderstaande link:
http://www.goededoelenmonitor.nl/details/21189/gipsy-mission.aspx

CBF-Erkend goed doel
Op 1 juli 2016 ontvingen wij het CBF-keurmerk: erkend goed doel. Het keurmerk
maakt zichtbaar dat we voldoen aan door derden gestelde eisen van transparantie,
verantwoording en werkwijze. Het CBF geeft eveneens een selectie van de door ons
aangeleverde informatie. Voor iedere giftgever is de informatie beschikbaar via de
website https://www.cbf.nl/organisatie/gipsy-mission. Onderstaande afbeelding is
onderdeel van de informatie op de site van het CBF.
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1. Samenvatting
In dit verslag leest u over alle ontwikkelingen. We geven graag een transparant beeld van waar
we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en hoe de aan ons toevertrouwde middelen zijn
of worden ingezet. Heeft u vragen? Laat het ons weten. We vertellen graag meer.
Samenvatting van 2018 cijfers:
• 271 kinderen naar school
• record inkomsten van ruim EUR 200.000
• 5 projecten in Roemenië en 2 projecten in Oekraïne.
• doelbestedingsratio van 99,6% (slechts 0,4% overhead = wervingskosten en beheer &
administratie)
2018: Ons werk in een notendop

Gipsy Mission in het kort – missie en visie
Dit willen we bereiken
Het verbeteren van de maatschappelijke achterstandspositie van Roma's in Roemenië en
Oekraïne. Wij doen dit primair door middel van christelijk onderwijs aan zigeunerkinderen.
Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma gemeenschap.
Urgentie van Roma’s in Roemenië en Oekraïne – grote achterstandsituatie
Roma kinderen hebben een taalachterstand, gedragsproblemen, komen uit moeilijke
thuissituatie, meisjes krijgen zeer jong kinderen, gezinnen hebben geen inkomen. Christelijk
onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording waardoor jongeren zelf bij gaan dragen
aan oplossingen.
Zo bereiken we ons doel – focus op christelijk onderwijs
Onze focus ligt op christelijk onderwijs aan Roma kinderen. Daarnaast worden op kleine schaal
diaconale projecten met praktische hulp uitgevoerd. Wij geloven in de kracht van het evangelie
om mensenlevens structureel te veranderen. Om deze reden ondersteunen wij in Roemenië
een pastor naast de onderwijsprojecten in de twee dorpen waar hij werkzaam is.
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Impact van ons werk in feiten en cijfers
Gipsy Mission werkt in Roma gemeenschappen in 5 dorpen in Roemenië en 2 dorpen in
Oekraïne. Door het Gipsy Mission concept van naschoolse huiswerkbegeleiding met
flankerende activiteiten is er echt verandering mogelijk. In het dorp Valea lui Mihai in
Transsylvanië, Roemenië, dat sinds 2004 draait, zien we de resultaten. Hier stromen nu
nagenoeg jaarlijks zigeunerkinderen door naar het middelbaar onderwijs.
Dit is een wonder in de zigeunergemeenschap. Mensen die niet anders wisten dan “wij zijn
niets, kunnen niets, en zullen ook nooit wat worden”, zien nu hun kinderen iets bereiken wat
nooit voor hen leek weggelegd. Ook de zigeunergemeenschap zelf is aantoonbaar veranderd.
De aan de kinderen en de ouders bewezen liefde werkt door. We zien ouders die meer initiatief
nemen. Sommigen vonden en hebben een baan. Het zigeunerdorp van Valea lui Mihai kreeg
een eigen kerk. Mensen zijn anders gaan leven. Bij de opening van het kerkje sprak de
burgemeester. Hij vertelde
dat het hem was opgevallen
dat de criminaliteit in zijn
dorp was gedaald de
laatste jaren. Nu wist hij
waarom!
Gipsy Mission Nederland
werkt samen met lokale
partnerorganisaties die ter
plaatse de dagelijkse
leiding hebben. De
gediplomeerde
onderwijsgevenden worden
niet door de overheid
gesubsidieerd. De
exploitatie van de school
komt voor onze rekening.
Als bestuur bezoeken we onze projecten tweemaal per jaar. Daarnaast vragen we van onze
partnerorganisatie een rapportage per kwartaal. Met beiden volgen we de resultaten van het
project op de voet.
Impact van ons werk – wat vinden onze projectpartners in Roemenië en Oekraïne van
ons?
Op verschillende plaatsen in dit jaarverslag
vindt u citaten van medewerkers van onze
partnerorganisaties en van één van onze
sponsors. Ze vertellen over hoe ze tegen ons
werk aankijken en wat de betekenis ervan is.
Hiernaast de eerste.

Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission

5

Een impressie van het jaar 2018 in beeld
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2. Van de voorzitter
Elk jaar gaan wij als bestuur kijken wat er gebeurt in onze projecten. We waren bij de opening
van het gebouw in Galoşpetreu waarin kansarme kinderen naschoolse huiswerkbegeleiding
krijgen. We zagen hun blijdschap. We voelden de hoop van ouders op een betere toekomst
voor hun kinderen. En dan een ontvangst zoals hieronder (zie foto) beschreven. Zulke reacties
zijn voor ons reden genoeg door te gaan met dit werk.
Er is veel meer gebeurd in het afgelopen jaar en we vertellen u graag
hierover in dit jaarverslag. We hopen dat het ook u stimuleert om met ons
te werken aan het doorgeven van wat wij ontvangen hebben in het
Evangelie van Jezus Christus.
Geestelijke les van de twee meren
Op de landkaart van Israël vallen direct twee grote meren op, bovenin het
Meer van Galilea en onderin een groter meer, de Dode Zee. Grappig
genoeg gaat het om hetzelfde water, want de rivier de Jordaan loopt van
het noorden naar het zuiden eerst door het Meer van Galilea om uiteindelijk
in het zuiden uit te lopen in de Dode Zee. Tegelijk is er een wereld van
verschil tussen het visrijke water in Galilea en de vieze doodsheid van de
Dode Zee. De geestelijke les van deze twee meren heeft ons veel te
zeggen. Blijkbaar is het zo dat als je wat je ontvangen hebt doorgeeft
(zoals het Meer van Galilea het Jordaanwater eerst ontvangt maar ook
weer doorgeeft), dan blijf je levend. Maar als je alleen maar ontvangt, zoals
de Dode Zee alleen maar zit te absorberen, dan word je doods en dor.
Laten wij doorgaan met het doorgeven, om anderen te laten delen. Op
deze manier blijft Christus voor ons een levenwekkende werkelijkheid!
Ds. Pim Verhoef
Voorzitter Gipsy Mission

“Het was fantastisch om te
zien hoe de kinderen in hun
prachtige kleren ons
ontvingen. Hoe zij geweldig
blij waren dat ze hier eten
krijgen en worden geholpen
met hun huiswerk. We
spraken een aantal ouders,
die zichtbaar ontroerd waren,
omdat hun kinderen nu wel
de mogelijkheden krijgen. Zij
zelf hadden die, als kind,
nooit gehad. Het was een
geweldig feest die middag in
Galoşpetreu.”
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3. Impact van Gipsy Mission – hulp verandert
Wie wil investeren en op korte termijn rendement wil zien,
doet er goed aan in de handel te gaan.
Wie 5 jaar de tijd heeft, investeert in een rijstveld.
Wie een leven lang de tijd heeft investeert in onderwijs
Confucius ca 450 voor Chr.
3.1 Missie en visie – investeren in kinderen
Van start in 1999 met focus op leefomstandigheden zigeuners naar focus op onderwijs
aan kinderen
Gipsy Mission is opgericht op 15 september 1999. Het was in de beginperiode dat
bestuursleden zigeuners in Roemenië in aardholen zagen wonen. De inzet in de periode tot
2008 richtte zich dan ook op het bevorderen van meer menswaardige leefomstandigheden. We
bouwden in verschillende dorpen eenvoudige huisjes en in ieder dorp een Multifunctioneel
gebouw. Water, elektra en sanitair kwamen daarmee in zicht. Daarna is de focus verlegd van
praktische hulp naar onderwijs aan kinderen. Dit vanuit een visie dat onderwijs aan kinderen de
meest duurzame impact heeft. Onderwijs vraagt wel om een langdurige betrokkenheid en
investering. Dit is ook de reden dat wij langdurige
partnerschappen met onze partners in Oekraïne en
Roemenië hebben. We zien elk jaar weer de resultaten
van onze langdurige betrokkenheid.
Zigeuners leven aan de rand van de samenleving
Zigeuners leven vaak buiten de bestaande dorpen. De
lokale bevolking houdt hen op afstand. Ze staan niet
gunstig bekend. Er zijn vooroordelen en die zijn er vaak
niet voor niets. De gemeenschappen bestaan uit kleine
hutjes. Veelal zonder elektriciteit, zonder stromend water of welke voorziening dan ook. In de
hutjes vind je meestal alleen 2 bedden, waarin de hele familie ’s nachts slaapt. Door gebrek aan
hygiëne en goed voedsel zien de mensen er slecht uit. Ze worden doorgaans niet oud.
Zigeuners wonen vaak buiten of aan de rand van dorpen en steden. Hun leefomgeving is vaak
troosteloos en vies. Een concentratie van buitengesloten mensen die geen toekomst zien. In
veel plaatsen zie je de troosteloosheid in hun ogen. Het is aangrijpend dat op amper 1700 km
afstand er mensen leven onder zulke omstandigheden.
Duurzame verandering begint bij de jeugd.
Zigeunerkinderen worden wanneer ze geboren worden door hun ouders gevoed. Vervolgens
worden ze veel aan hun lot overgelaten. Het aanleren van woorden en het bevorderen van
ontwikkeling door met kinderen te spelen, blijft veelal achterwege. Dit heeft tot gevolg dat
taalontwikkeling en ontwikkeling van motoriek onvoldoende wordt gestimuleerd. Ook normen en
waarden krijgen onvoldoende aandacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hygiëne en respectvolle
omgang in groepsverband. Wanneer de zigeunerkinderen op school komen, staan ze daarmee
direct op achterstand. Voordat ze kunnen leren schrijven en rekenen moeten ze eerst
basisvaardigheden leren.
Gipsy Mission gelooft in de kracht van onderwijs
In Roemenië en Oekraïne gaan de kinderen ’s morgens naar school en ze krijgen huiswerk mee
om ‘s middags te gaan maken. Huiswerk maken is verplicht onderdeel van de schoolgang.
Zigeunerkinderen krijgen hiervoor geen hulp van hun vaak analfabete ouders. Deze ouders
weten vaak niet wat van hen wordt verwacht. En als het dan koud is buiten, dan kan de kachel
prima worden gestookt met de schriften en boeken. Gevolg: leerachterstanden, demotivatie en
kinderen blijven weg van school.
Het is onze visie dat hier een belangrijk aangrijpingspunt ligt. Wat zou het mooi zijn, wanneer
we de kinderen:
Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission
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•
kunnen voorbereiden op school;
•
persoonlijke hygiëne kunnen leren;
•
te eten kunnen geven;
•
huiswerkbegeleiding kunnen geven;
•
met de huiswerkbegeleiding christelijke waarden en normen kunnen meegeven.
Bovenstaande activiteiten krijgen vorm in wat wij noemen ‘naschoolse opvang’ of ‘naschoolse
huiswerkbegeleiding’. Niet te verwarren met de naschoolse opvang die we in Nederland kennen
voor met name tweeverdieners. We richten ons primair op het werk met de kinderen.
Individuele nood, hoe schrijnend ook, moeten we laten liggen. Vaak met een bloedend hart.
Hier gaan we voor…
1. We willen investeren in kinderen. Dit door middel van een combinatie van het ondersteunen
van een kleuterschool en daarnaast naschoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de
reguliere plaatselijke lagere school.
2. De kleuterscholen en de naschoolse huiswerkbegeleiding die we ondersteunen wordt bij
voorkeur gegeven vanuit een christelijk perspectief.
3. Andere vormen van hulp laten we bij voorkeur over aan organisaties die zich hierin hebben
gespecialiseerd. Daar waar het onze projecten ondersteunt, gaan we na of andere
organisaties dit kunnen regelen, lukt dit niet, dan pakken we dit zelf op. Denk hierbij aan
vormen van hulp zoals b.v.: (kinder)kledinghulp, materiële hulp en economische hulp.
Onze inzet richt zich met name op de volgende drie elementen:
• Educatie
• Diaconale hulp
• Evangelisatie
Het is mooi wanneer deze drie elementen aan de orde kunnen
komen op de projecten. Waarbij onze eerste focus ligt op educatie
van kinderen. Evangelisatie gaat daarmee hand in hand.
Andere vormen van diaconale hulp zijn ondersteunend.
Zieltjes winnen is niet de doelstelling van onze projecten. Wel zijn
we dankbaar wanneer mensen worden aangeraakt door het
evangelie. Wanneer dit gebeurt en mensen het geloof aanvaarden,
dan zien we een verandering ontstaan die veel in beweging zet.
Als bestuursleden doen we het werk allereerst Pro Deo: voor de Heer. Daarnaast heeft Pro Deo
in de Nederlandse taal de betekenis ‘gratis’ gekregen. Als bestuursleden en vrijwilligers zetten
we ons belangeloos in. Vanuit de drijfveer om Hem en onze naaste in liefde te dienen.
Samengevat: Onze missie in een notendop: Pro Deo
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3.2 Hoogtepunten van ons werk in 2018: nieuwe school geopend in Galoşpetreu
László Dan, directeur van Stichting Gipsy
Mission Hongarije/Roemenië, schreef over de
opening van de nieuwe school in
Galoşpetreu: In de wereld van vandaag
waarin we vaak horen dat scholen
opgeheven worden of samengaan, zijn wij
gezegend met de officiële opening van het
schooltje voor de naschoolse huiswerkbegeleiding in Galoşpetreu op vrijdag 19
oktober 2018. Onderwijs is een van onze
belangrijkste activiteiten, dus we zijn erg blij
als er een goede ontwikkeling is op dat
gebied. Het was mooi om te zien en horen
hoe de kinderen hun gedachten in woorden
en liederen tot uitdrukking brachten.

De containers worden gemonteerd
tot een efficiënt schoolgebouw

Bij de opening waren namens Stichting Gipsy Mission Nederland, Maarten Kroon, Wim van
Ginkel, Jan Oosterhof en Riekie Ottens aanwezig en Maarten sprak de aanwezigen toe. Het
was ook goed de bemoedigende woorden van Dániel Kőszegi (oprichter GM Roemenië) te
horen. Gipsy Mission Roemenië werd verder vertegenwoordigd door Szilárd Filep (pastor),
László Dan (directeur) en László Papp (pastor Galoşpetreu). We zijn ook dankbaar dat het
technische team, Csaba Ilyés, Sándor Rézmüves en Jr. Sándor Rézműves hard gewerkt
hebben aan de bouw van deze school. Onze speciale dank gaat uit naar de onderwijzeressen Leonetta en Leonóra – die lesgeven aan deze nieuwe generatie.
Een bijzonder moment:
De opening.

Kinderen zingen en
doen voordrachten.
Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission
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3.3 Impact van onze projecten in Roemenië
Valea lui Mihai / project Rekab – onderwijs
Toelichting
project

De Rekab Association is een organisatie zonder winstoogmerk die opgericht is in
Roemenië, Valea lui Mihai. Rekab is in 2005 begonnen met 12 kinderen en 4
medewerkers. Daarna is Rekab een centrum geworden voor meer dan 50 kinderen
die uit gemarginaliseerde groepen komen, meestal Roma en Hongaarse gezinnen.
Toen we begonnen met onze activiteiten was het gebruikelijk dat deze kinderen op
zeer jonge leeftijd de school verlieten, sommigen van hen hadden niet de
mogelijkheid om naar school te gaan.
Het ontbrak hen aan de
basisbenodigdheden om naar een
school of kleuterschool te gaan. De
meeste ouders konden niet lezen of
schrijven en hadden geen informatie
over hun eigen persoonlijke
documenten, rechten en mogelijkheden.
Door de jaren heen heeft Rekab de
gezinnen en kinderen ondersteuning
geboden door hen informatie te geven
over het belang van studeren, naar
school gaan, werk zoeken of een baan
behouden, sollicitatieformulieren invullen, een aanvraag voor sociale uitkering van de
regering of plaatselijke overheid invullen, ervoor zorgen dat hun persoonlijke
documenten in orde zijn, op tijd nieuwe aangevraagd worden, zoals geboorteaktes
van hun kinderen, paspoorten of identiteitsbewijzen; volwassenen leren lezen en
schrijven, vrouwen leren naaien, schilderen, creatief zijn. Sommige van deze
vrouwen zijn erin geslaagd een baan te krijgen bij de plaatselijke schoenfabriek en
een aantal van hen al voor langere tijd.
Een paar jaar geleden is Rekab begonnen met het accreditatieprogramma dat vereist
wordt door de Roemeense overheid. We zijn bezig de licentie te krijgen voor onze
activiteiten en een officieel centrum te worden voor dagopvang voor kinderen uit
arme gemeenschappen.
De doelen van het dagopvangcentrum Rekab zijn als volgt:
- Kinderen motiveren en stimuleren om het schoolprogramma te volgen.
- Ervoor zorgen dat ze de benodigde spullen hebben om naar school te kunnen
- Ondersteuning bij het maken van huiswerk
- Zorgen voor remedial teaching voor kinderen die verschillende leerproblemen
hebben, onderwijstherapie.
- Het organiseren van spellen waardoor ze leren omgaan in een groep, en met
vrije tijd.
- Allerlei vaardigheden
ontwikkelen zoals
zelfvertrouwen, de wil en het
vermogen om de gevolgen
van hun eigen beslissingen in
te schatten
- Adviesfunctie.
School voor ouders
organiseren, lees- en
schrijfcursussen,
gezondheidsonderwijs.
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Missie

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd
Aantal
kinderen?
Financiën
Vaste
sponsors

We vinden het ook
belangrijk deze kinderen
en de volwassenen te
informeren over dingen
die op verschillende
leeftijden gevaarlijk
kunnen zijn. Daarom
zorgen we voor seksuele
voorlichting voor oudere
kinderen, geven advies
en informatie over de
risico’s van
onverantwoord gedrag.
We hebben
preventieprogramma’s over het gebruik van drugs, alcohol en geven ook informatie
over de mensensmokkel die verantwoordelijk is voor de groeiende prostitutie in dit
land.
De missie van dagopvangcentrum Rekab is om een soort ark van Noach te zijn voor
kinderen die dagelijks deelnemen aan onze programma’s, ervoor te zorgen dat ze
zich beschermd en veilig voelen en zorg en liefde ervaren in ons centrum.
En boven alles Jezus Christus te leren kennen, de weg naar de hemel te weten, en
met God in hun hart door het leven te gaan. Dat is de reden waarom we veel
Bijbelverhalen vertellen en veel praten over het Christelijke leven.
In 2018 werkt bij Rekab een goed getraind team van 10 personen. Elke dag krijgen
de kinderen een warme maaltijd en ook veel liefde en zorg. Dit team organiseert de
dagelijkse activiteiten, onderhoudt de contacten met de ouders en leerkrachten.
Samen vieren we de bijzondere dagen, zoals verjaardagen, Kerst, Pasen, Kinderdag
en ook zomerkampen.
60 kinderen die dagelijks onderwijs krijgen.
Exploitatiekosten € 59.600 (onderwijs en diaconale hulp aan zigeunergezinnen).
Het werk van Rekab wordt volledig ondersteund door Nederlandse mensen en
gemeenschappen. Zij bezoeken ons vaak, vrijwilligers komen helpen met de kampen
of helpen mee op speciale dagen of repareren dingen.
We zijn erg dankbaar voor hen, voor hun ondersteuning en zorg. We zijn ook God
dankbaar die overal in voorziet en het werk zegent en ons kracht geeft en nieuwe
ideeën en visie om dit werk te doen tot Zijn eer.
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Târguşor – onderwijs
Toelichting
project

Dit naschoolse project in Târguşor is in 2012 gestart en kent inmiddels drie groepen
met in totaal 30 kinderen, begeleid door de drie leerkrachten/ leidsters, Noemi, Lili en
Erika. Ze worden bij hen ingedeeld naar hun niveau. In Roemenië kan een kind niet
blijven zitten en zo is het geen uitzondering als een zigeunerkind in de 4e klas nog
helemaal niet kan lezen, schrijven en rekenen. De kinderen die naar dit project gaan,
kunnen wel meekomen en zo wordt de basis gelegd voor hun toekomst.
Bij het project worden de
Bijbelverhalen hen met de paplepel
ingegoten en de leerkrachten
dragen hun geloof enthousiast en
actief uit. Ook op deze manier wordt
een basis gelegd voor hun toekomst
vanuit een heel ander, waardevol
perspectief. De meeste kinderen
gaan dan ook naar het kerkje en
hun ouders komen daar dan ook. Er
is een positieve wisselwerking
tussen het schooltje en de kerk.

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd

Aantal
kinderen die
geholpen
zijn?
Financiën
Vaste
sponsors

De drie leidsters zetten zich voortdurend enthousiast en met veel geduld in om de
kinderen op het niveau te krijgen van de niet-zigeunerkinderen, zodat ze zonder hulp
verder de school af kunnen maken. Veel basisvaardigheden moeten hen bijgebracht
worden, maar het lukt.
Aan de hand van de seizoenen en kerkelijke feestdagen worden ook extra activiteiten
georganiseerd, zoals koken, groente verbouwen, Pasen en Kerst vieren, Moederdag,
enz. En in de zomer werd een kinderkamp georganiseerd. Ook dat draagt bij aan de
ontwikkeling van de kinderen.
Aantal kinderen: 30.
Bij de wisseling van het schooljaar hebben 10 kinderen het naschools project
verlaten omdat zij nu zonder extra hulp het reguliere onderwijs kunnen volgen. Er zijn
10 nieuwe kinderen ingestroomd.
• Afbouw schoolgebouw en opslagruimte, kosten in 2018: € 9.050.
• Exploitatiekosten naschoolse huiswerkbegeleiding 2018: € 18.600.
In 2018 werden twee groepen gefinancierd door de Protestantse Gemeente
Nunspeet en één groep door Stichting Hulp aan Roemenië uit Aagtekerke.

Impactverhaal uit Târguşor

Denisza Rézműves
Denisza komt uit een groot gezin. Er zijn zes kinderen thuis en nog
eens vier kinderen zijn in het weeshuis. Hun vader is ernstig ziek
(longziekte). Hij ligt vaak in het ziekenhuis en kan daardoor niet
werken. Daarom moeten ze leven van een soort ‘kinderbijslag’ en
dat is niet veel voor zo’n groot gezin.
Denisza: “Ik zit in de derde klas. Ik ben heel blij dat ik hier kan zijn.
Mijn broer is hier ook, hij zit in de voorbereidende groep. Ik ben blij
met de hulp voor mijn huiswerk. Hier kan ik leren lezen en
schrijven. Mijn ouders kunnen helaas niet helpen. We kunnen hier
Bijbelverhalen lezen en dat vind ik erg fijn. Het is goed dat we een
paar keer per week een warme lunch krijgen, omdat ik thuis
zelden gekookt eten krijg. Dank u voor de vriendelijkheid en liefde
die ik hier ervaar.”
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Galoşpetreu – onderwijs
Toelichting
project
Korte
beschrijving
wat erin
2018 is
gebeurd

Aantal
kinderen die
geholpen
zijn?
Financiën
Vaste
sponsors

Dit naschoolse project is in begonnen in september 2015 en wordt ondersteund door
een enthousiaste werkgroep Galoşpetreu vanuit de Fonteinkerk te Nijkerk.
Bij de wisseling van het schooljaar zijn 9 kinderen naar de nieuwe groep gegaan. Er
zijn 7 nieuwe kinderen ingestroomd in de 1 e groep. De twee leidsters Leonetta Bödő
en Leonóra Gazsi zetten zich voortdurend enthousiast en met veel geduld in om de
kinderen op het niveau te krijgen van de niet-zigeunerkinderen, zodat ze zonder hulp
verder de school af kunnen maken.
De leidsters vertellen deze kinderen dagelijks dat God ook van hen houdt. Op
vrijdagmiddag is er een Bijbelclub waar naast de kinderen van school ook andere
kinderen uit het dorp aan meedoen. Gemiddeld komen er dan circa 30 kinderen.
Aan de hand van de seizoenen en kerkelijke feestdagen worden ook extra activiteiten
georganiseerd, zoals Pasen en Kerst vieren, Moederdag, enz.
In de 1e helft 2018 waren er 12 kinderen bij het naschools project in Galoşpetreu (1
groep). In de 2e helft 2018 waren er 20 kinderen bij dit naschoolse project, verdeeld
over 2 groepen.
Exploitatiekosten naschoolse huiswerkbegeleiding 2018: € 10.000.
Werkgroep Galoşpetreu Fonteinkerk Nijkerk

Impactverhaal uit Galoşpetreu

De impact van dit werk merk je pas als de kinderen zelf schrijven wat het
voor hen betekent dat zij de mogelijkheid hebben om geholpen te worden
vanuit Nederland om naschoolse opvang te krijgen:
Ik ben Tamara Nyíri. Vanaf het begin neem ik deel aan het naschools
programma in Galoşpetreu. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd van
juf Leonetta Bödő. Ik ben zelf ook verbaasd als ik zie dat ik zo veel
veranderd ben sinds ik naar deze school ga. ‘s Middags helpt Leonetta
veel met het huiswerk, waardoor mijn resultaten op de staatsschool waar
ik ‘s morgens naartoe ga, veel beter zijn. Ik ga graag naar het naschools
programma omdat de onderwijzeres mij erg aardig vindt en ik kan goed
opschieten met de andere kinderen. Het is erg prettig dat het naschools
programma naast mijn huis is en ook dat het kerkje aan de andere kant
naast het gebouw van het naschool programma is. Ik ga daar regelmatig
met mijn hele familie naartoe. Ik kijk er altijd naar uit dat de bezoekers
vanuit Nederland naar ons toe komen. Het is goed om met de andere
kinderen in het naschools programma te leren, en de vakantieperiode is
natuurlijk ook leuk.
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Sanislău – onderwijs
Toelichting
project

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd

Aantal
kinderen die
geholpen
zijn?
Financiën
Vaste
sponsor

Dit mooie project is eind 2015 gestart met 30 kinderen. Onder een fantastische
begeleiding van 3 onderwijzeressen, Monika Chivu, Éva Szalontai, Ilonka Varga
worden de kinderen geholpen met hun huiswerk en worden achterstanden
weggewerkt.
De resultaten van dit project zijn geweldig. Sommige zigeunerkinderen presteren
beter op de reguliere school dan de (Hongaars-Roemeense) kinderen die regulier op
de staatsschool zitten.
De leidsters vertellen deze kinderen dagelijks dat God ook van hen houdt.
Aan de hand van de seizoenen en kerkelijke feestdagen worden ook extra activiteiten
georganiseerd, zoals Pasen en Kerst vieren, moederdag. De kinderen doen ook mee
aan wedstrijden, zoals gedichten voordragen en dansen. In de zomer werd een
kinderkamp georganiseerd. Ook dat draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Aantal kinderen: 30.
Bij de wisseling van het schooljaar hebben 10 kinderen het naschools project
verlaten omdat zij nu zonder extra hulp het reguliere onderwijs kunnen volgen. Er zijn
10 nieuwe kinderen ingestroomd.
Exploitatiekosten naschoolse huiswerkbegeleiding in 2018: € 16.560.
Stichting Pharus

Impactverhaal uit Sanislău

De leidsters schreven ons: “In 2015 hebben wij het naschools programma gestart, met de visie om
kinderen van groep 1 t/m 8 aan te laten sluiten, ontwikkelen en hun kennisgebrek aan te vullen. Dat
ze interesse krijgen voor school en voor het leren. Om te zorgen voor de opvang en
middagactiviteiten van de kinderen. Deze visie volgend, hebben wij een dagschema uitgewerkt,
kijkend naar de behoeften van de kinderen.
Er zijn kinderen in de groep die hulp nodig hebben om een minimaal niveau te bereiken (* in beide
groepen zijn SNI-leerlingen voor wie wij een aansluitprogramma hebben samengesteld). Maar er
zijn ook kinderen die ernaar streven om steeds betere leerresultaten te bereiken en zij doen het
steeds beter op school. Wij waren erg blij aan het eind van het schooljaar 2017/2018 en dat gaf ons
ook heel veel voldoening dat de leerlingen van het naschools programma uitstekende, goede en
zeer goede resultaten hebben gehaald op school en stonden tussen de leerlingen die een prijs
hebben ontvangen tijdens de schooljaarafsluiting. Wij waren en zijn erg trots op hen!
Wij hebben nauwe contacten met collega’s op school met wie wij de ontwikkeling van de kinderen
kunnen bespreken, of als er gedragsproblemen zijn of andere moeilijkheden waar ze bij enkele
kinderen tegenaan lopen. Wij krijgen steeds terugkoppeling van de leraren dat de kinderen
voorbereid naar de lessen gaan, hun gedrag is steeds beter en hun leerprestaties ook.
Na 3 jaar ervaring zien we
dat er grote nood is voor
het naschools programma
hier in Sanislău voor deze
kinderen want wij zien de
situatie, de noden, de
familieomstandigheden
van de kinderen hierdoor
vanuit een ander oogpunt.
Om bezig te zijn met deze
kinderen, hen te helpen,
hun leefomstandigheden te
verbeteren is een hele
goede investering op lange
termijn voor school en voor
de lokale bevolking.”
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Târguşor en Galoşpetreu - ondersteuning pastor Papp Laszlo
Toelichting
project

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd

Financiën
Vaste
sponsors

Per 1 januari 2011 is pastor Papp László in het dorp Târguşor met zijn
werkzaamheden begonnen. Een jaar later ook in buurgemeente Galoşpetreu. De
beide gemeentes groeien door zijn gedreven persoonlijkheid en liefdevolle
benadering van de zigeuners, die voortkomt uit zijn geloof.
De zigeunergemeenschap maakt veranderingen
door. De combinatie van het naschools
programma met het werk van dominee Papp
László heeft zichtbare gevolgen en er is veel
vrucht. Er zijn weer meer mensen geïnteresseerd
in het evangelie. Zij krijgen uitleg en onderwijs
daarin. Papp László hoopt nog voordat men naar
het buitenland vertrekt om te werken, een aantal
van hen te kunnen dopen. Wat is het mooi dat
zigeuners de liefde van de Heere ontdekken.
Er is meer werk en de zigeuners willen ook
werken. Dat levert weer nieuwe uitdagingen op
voor Papp László, want als men seizoenswerk
doet, moet daar ook buiten het seizoen nog geld
van overblijven om van te leven, en dat moet
men leren. Als werkgevers dagloners nodig
hebben, roepen ze mensen uit de gemeente op,
want die roken niet, drinken niet, doen gewoon
hun werk, zijn betrouwbaar.
Ook is er in Roemenië meer werk voor zigeuners, vast werk. Dat levert per maand
minder geld op dan seizoenswerk, maar loopt wel het hele jaar door en er hoort ook
een ziektekostenverzekering en pensioenopbouw bij. Ook betekent dit dat de
mannen niet meer een aantal maanden bij het gezin weg zijn. De voordelen hiervan
worden ook duidelijk voor de zigeunergezinnen, zodat men dit steeds vaker kiest.
Door het geloof en de verandering omdat men werkt, gebeuren er mooie dingen
zoals, dat de Hongaarse bevolking merkt dat er vrijwel niet meer gestolen wordt en
dat de zigeuners veranderen. Daardoor worden ze nu ook uitgenodigd voor
Hongaarse feesten en evangelisatiebijeenkomsten. Ook dat is een schitterende
ontwikkeling omdat er integratie plaatsvindt tussen zigeuners en de Hongaarse
bevolking.
Eind 2018 is er een stuk grond aangekocht voor een nieuw kerkje in Târguşor. Deze
grond ligt hoger dan waar het huidige kerkje staat. Het oude kerkje is zo slecht dat
opknappen geen optie meer is. We hopen dat we in 2019 sponsoren hebben om dit
kerkje te kunnen bouwen. De beste oplossing zou zijn om een kerkje te bouwen van
containers of een panelenconstructie die in één zomer neergezet kan worden.
Voordeel is dat de kosten daarvoor van tevoren helder zijn. Hiermee hopen we dat
net zoals in Galoşpetreu er een kerkje staat voor de toekomst en dat vele zigeuners
aangeraakt zullen worden door de Waarheid, Gods woord.
Salariskosten van Papp László inclusief de benodigde vervoerskosten in 2018:
€ 10.800. Aankoop grond t.b.v. een nieuw kerkje: € 1.800.
In 2018 zijn de kosten voor Papp László gedeeltelijk gefinancierd door de werkgroep
Roemenië van de Protestantse Gemeente Nijkerk (1/5) en door Taakveld OostEuropa van de Protestantse Gemeente Nunspeet (4/5).

Impactverhaal

Getuigenis van een gemeentelid: Béla Varga.
Ik woon in Asszonyvására (dat is de Hongaarse naam voor Târguşor). Ik wist al lang dat veel
zigeuners naar het plaatselijke gebedshuis gingen. Ik was alcoholist en besteedde al mijn geld aan
alcohol. Uiteindelijk begon ik een paar jaar geleden naar de kerk te gaan. Ik luisterde lange tijd naar
pastor László Papp die over de Bijbel sprak. Hij sprak niet alleen tegen mij in de kerk, maar ook
persoonlijk, dus ik begreep dat mijn leven zou veranderen als ik met God ging leven. Pastor Papp
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heeft me geholpen om de ‘goede weg’ te vinden. Twee jaar geleden nam ik de belangrijkste
beslissing van mijn leven. Ik stond voor de gemeente en beleed dat mijn leven veranderd was in
Jezus Christus en dat ik nu een nieuw leven heb en gered ben. Na mijn getuigenis ontving ik de
doop en ik trad toe tot de kerk met heel mijn hart. Sindsdien is mijn leven veranderd. Ik heb een
nieuw en gelukkig leven met mijn vrouw. Ik heb drie kinderen die zelf al een gezin hebben. Mijn
kinderen en kleinkinderen gaan naar de kerk en twee van mijn kleinkinderen nemen deel aan het
naschools programma. Ik ben erg dankbaar dat als gevolg van het werk van László Papp mijn leven
is veranderd en dat ook het leven van mijn familie is veranderd.
Albis, Roemenië – ondersteuning pastor Bela
Toelichting
project

Het kerkje dat gebouwd is voor deze gemeente is multifunctioneel en dienstbaar aan
het werk van de gemeente. Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, daarnaast is er
ook vrijdags nog een dienst. Zondags is er ook zondagsschool, waar zo'n 25 tot 30
kinderen aan deelnemen. De kinderen doen met enorm enthousiasme mee!

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd

Ilona Borsi is de onderwijzeres van
dit naschools programma. Zij helpt
de kinderen met hun huiswerk en
geeft hen alle verdere hulp die ze
nodig hebben. Ze houdt contact
met de school en de leerkrachten
van de kinderen. Er is een goede
en effectieve samenwerking tussen
hen ontstaan. Door haar hulp
komen de kinderen nu ook naar de
kerk, waar ze regelmatig gedichten
voordragen en zingen. De effecten
van haar werk met de kinderen zijn
duidelijk zichtbaar in hun gedrag
en leerprestaties en hun plaats in
de gemeente.
Aantal kinderen: 10.
Bij de wisseling van het schooljaar hebben 6 kinderen het naschools project verlaten
omdat zij nu zonder extra hulp het reguliere onderwijs kunnen volgen. Er zijn 6
nieuwe kinderen ingestroomd.
In 2018 doorboeken van giften vanuit de VBG te Nieuw-Lekkerland voor pastor Béla
van € 3.600 per jaar.
VBG te Nieuw-Lekkerland

Aantal
kinderen die
geholpen
zijn?
Financiën
Vaste
sponsor
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3.4 Impact van onze projecten in Oekraïne
Algemene informatie over Oekraïne
Oekraïne verkeert nog steeds in zorgelijke omstandigheden. De staat van beleg die in delen
van Oekraïne van kracht was, is niet verlengd, maar in de provincie Donetsk en Loegansk wordt
nog steeds gevochten. Hoewel dit hemelsbreed zeer ver is verwijderd van de plaatsen
(Zakarpatja) waar de projecten van Gipsy Mission worden uitgevoerd, (grijs aangegeven) heeft
deze situatie grote invloed op de politieke en praktische situatie in dat gebied. De Oekraïense
overheid voert een sterk nationalistische politiek, waarvan de effecten ook merkbaar zijn op de
scholen die door Gipsy Mission worden ondersteund. Ook de financiële situatie in het land is
verre van rooskleurig, hetgeen kenbaar wordt door onder meer de permanente financiële nood
waarin de onderwijsinstellingen verkeren maar ook bijvoorbeeld de slechte staat van onderhoud
van gebouwen en de infrastructuur.
In de Oekraïne wordt door Gipsy Mission samengewerkt met de Reformed Church. Niet moet
worden vergeten dat de Hongaarse bevolking een zeer kleine minderheid vormt. Er wonen nog
slechts 120.000 Hongaren in de Oekraïne (43 miljoen inwoners). Doordat de mannelijke
bevolking wordt opgeroepen voor in dienst treden in het Oekraïense leger, besluiten veel
Hongaren het land te verlaten, hetgeen betekent dat zo’n besluit voorgoed is. Eén van de
maatregelen van de overheid is geweest, dat lesgeven op scholen in het Oekraïens dient plaats
te vinden. Dit terwijl leraren die in die taal kunnen lesgeven nauwelijks beschikbaar zijn. De
bevolkingsgroep waar de hulp van Gipsy Mission zich met name op richt, de Roma en dan
vooral de Romakinderen, worden gediscrimineerd. De situatie is zo ernstig dat hierbij ook
doden vallen. Zakarpatja is het gebied in de Oekraïne waar de meeste Roma wonen.

Het roodgemarkeerde
gebied rechts is het
oorlogsgebied.
Het grijze vierkant links is
het gebied waar onze
projecten zich bevinden.

De leerlingen van de
Immanuelkleuterschool te
Mezövári.
Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission
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Mezövári – onderwijs
Toelichting
project

Ondanks de onzekere situatie in de Oekraïne, maakt de kleuterschool tijdens de
bezoeken in april en oktober een goede indruk. Het terrein en de school liggen er
goed onderhouden bij en de school maakt een schone en nette indruk. De kinderen
maken een blijde en gezonde indruk en hebben een goede relatie met het
onderwijzend personeel. Er was in dit jaar een groot verloop bij het onderwijzend
personeel. Men is erin geslaagd het verloop op te vangen door het aantrekken van
nieuwe krachten.
Het lesgeven aan Roma is niet altijd makkelijk. Het gedrag van de kinderen, de
hygiëne, alles moet worden bijgebracht en bij de start van een nieuw schooljaar moet
je ook weer opnieuw beginnen. Hier staat tegenover dat het ook zeer dankbaar werk
is, de kinderen horen hier voor het eerst van de Bijbel en wat goed en fout is. Leren
bidden en het bijbrengen van christelijke waarden, geeft het werk voldoening.

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd

Kleuterschool
De hulp aan de school door Gipsy Mission bestaat uit aanvullingen op het salaris van
het onderwijzend personeel en geld voor de exploitatie van de kleuterschool. Ook
worden er aan de kinderen maaltijden verstrekt.
In de Immanuelschool is een kleuterschool voor vooral Romakinderen gevestigd
maar er vindt nu ook naschoolse huiswerkbegeleiding plaats voor ongeveer vijftien
kinderen voor de groepen zes en zeven. De financiering van dit programma vindt
plaats vanuit Oostenrijk. Uiteraard is het van groot belang dat de kinderen die de
kleuterschool afsluiten verdere begeleiding kunnen krijgen middels naschoolse
huiswerkbegeleiding. Er worden een groot aantal activiteiten gedurende het jaar
georganiseerd, o.a. een kamp voor jongeren, een vakantiebijbelweek.
Naschools project in de staatsschool
In 2018 heeft zich een sterke positieve ontwikkeling voorgedaan op de staatsschool
in Mezövári, waar wij de naschoolse huiswerkbegeleiding ondersteunen. De klassen
zijn opgeknapt door CGK uit Dokkum en er kwamen twee leraressen beschikbaar
voor de naschoolse huiswerkbegeleiding. Ook is er een minder positieve
ontwikkeling. Het hoofd van de school heeft de school verlaten vanwege zijn
Hongaarse nationaliteit. Hij voelde zich niet meer veilig. Helaas kon de tweede
leerkracht het werk uiteindelijk niet aan en is zij weggegaan. Dit laatste beïnvloedt de
situatie in de klas zeer. Tijdens het bezoek van het bestuur in oktober is een bezoek
gebracht aan het Romadorp. Hierbij konden we getuige zijn van de werkzaamheden
door de jeugd van de CGK uit Dokkum. Verschillende huisjes zijn door hen
opgeknapt. Tijdens dit bezoek werd het belang van een contactpersoon in het
Romadorp nog eens duidelijk. Magduska, een van de leraressen, vervult deze rol op
voortreffelijke wijze. Zij kent de gezinnen met de kinderen en de omstandigheden
waaronder zij leven. Het hebben van een goede band met deze mensen, is de beste
manier van beïnvloeding als het gaat om de kinderen naar school te laten gaan.
Overigens is dit het geval bij al de projecten die door Gipsy Mission worden
ondersteund gebleken.

Aantal
kinderen die
geholpen
zijn?
Financiën

Vaste
sponsors

Kleuterschool: in de jongste groep zitten 36 kinderen van drie en vier jaar, en in de
oudste groep zitten 19 kinderen, in de leeftijd van vijf tot zes jaar.
Naschools project: ruim twintig kinderen.
•
•

Exploitatiekosten van de kleuterschool € 11.000
Exploitatiekosten van de naschoolse huiswerkbegeleiding € 3.785 door
Magduska Lonczák en Ildiko Szoboszlai's
• Ondersteuning gipsy community (o.a. maaltijden voor kinderen lagere school,
medicijnen/ verwarming winter) (CGK Dokkum/alg.middelen) € 2.050
CGK Scherpenzeel / CGK Amersfoort (beide: veel vaste donateurs en collecten)
CGK Dokkum (naschoolse huiswerkbegeleiding / maaltijden kinderen / medicijnen)
Dito Beheer
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Nagybereg - onderwijs
Toelichting
project

Korte
beschrijving
wat er in
2018 is
gebeurd

Aantal
kinderen die
geholpen
zijn?

Financiën

Vaste
sponsors

De kleuterschool maakt na de
ingrijpende renovatie weer een goede
indruk. De herstelwerkzaamheden zijn
nagenoeg afgerond. Ook is het gebouw
aangepast waardoor er efficiënter
gebruik van kan worden gemaakt.
In Nagybereg is naast de kleuterschool
ook een naschools programma dat
wordt uitgevoerd in de staatsschool.
De onderwijzeres die lesgeeft op de
kleuterschool geeft ook les aan de
kinderen in het naschools programma.
Ook hier maakt de klas een goede
indruk. We kunnen niet anders dan constateren dat de samenwerking met onze
partnerorganisatie en diens medewerkers erg goed is.
Tijdens de twee bezoeken in 2018 bleek dat de kleuterschool goed functioneert, de
kinderen maken een blije indruk. Ook hier wordt veel belang gehecht aan het contact
met de Roma ouders. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de ouders en de
schoolleiding. Het overleg is vooral van belang vanwege het stimuleren van het
regelmatig deelnemen van de kinderen aan de lessen. Dagelijks krijgen de kinderen
twee maaltijden.
Een van de opvallende zaken bij de school is het landbouwproject. Met behulp van
subsidie van de Hongaarse overheid zijn verschillende landbouwmachines
aangeschaft. Hiermee kan het land grenzend aan de school worden bewerkt en
kunnen er diverse producten op worden geteeld. Deze werkzaamheden worden
gedaan door Romaouders die bij de school zijn betrokken.
In 2018 waren er 18 kinderen op de kleuterschool. Vijf kinderen hebben de
kleuterschool afgesloten en zijn naar het basisonderwijs gegaan.
In 2017 hebben 3 kinderen de kleuterschool afgemaakt en gaan nu regelmatig naar
de basisschool.
In 2018 namen 28 kinderen regelmatig deel aan de lessen van het naschools
programma uit de klassen 1 t/m 7. De kinderen komen er graag, omdat ze worden
geholpen met hun studie en het verbeteren van lees- en schrijfmogelijkheden.
Exploitatiekosten van de kleuterschool € 7.780 (waarvan 50% door Gipsy Mission en
50% door St. Tabitha).
Exploitatiekosten van de naschoolse huiswerkbegeleiding € 1.530.
Stichting Tabitha
Stichting Groenenscheldt

Impactverhaal

Mijn naam is Norinkana, ik zit in de
vierde klas. ’s Middags kom ik graag
weer naar school omdat ik Katica en
David (red: leerkrachten) aardig vindt. Zij
helpen mij met het maken van mijn
huiswerk.
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4. Onze supporters – door uw steun kunnen wij impact realiseren
Onze visie
Gipsy Mission is zeer dankbaar voor de ondersteuning die wij krijgen vanuit particulieren,
kerken, stichtingen en bedrijven. We hebben in 2018 een recordbedrag aan inkomsten
gekregen voor de projecten, wat ons stil heeft gemaakt.
Wij hebben geen mensen in dienst. Al het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die met
passie en betrokkenheid de activiteiten uitvoeren. Het werk in Nederland dat door het bestuur
en vrijwilligers gebeurt, is gericht op het werven van fondsen. Hiertoe worden kerken,
particuliere gevers en stichtingen benaderd om mee te doen.
We streven bij kerken en stichtingen naar een langdurige betrokkenheid omdat investeren in
Roma kinderen een langdurig commitment vraagt omdat onderwijs alleen over een langere
periode resultaat heeft. Net als kinderen in Nederland vraagt onderwijs om geduld om ieder jaar
de kinderen een stap in hun ontwikkeling te gunnen. Met de complexe achtergrond van de
Roma kinderen die veelal in gebroken gezinnen leven met weinig vast inkomen en veel sociale
problemen, is het niet eenvoudig om de ouders gemotiveerd te houden om hun kinderen te
stimuleren naar school te gaan. Dit is de reden dat wij stichtingen, kerken en bedrijven vragen
om met ons de extra mijl te gaan en te kiezen voor een langdurige samenwerking.
Daarnaast bieden wij kerken de mogelijkheid om een diaconale jongerenreis naar een van de
projecten in Roemenië of Oekraïne te ondernemen. Uit ervaring weten we dat dit voor jongeren
een onvergetelijke ervaring is. Met een ruime dag rijden ben je in een totaal andere wereld dan
Nederland en kun je van betekenis zijn voor Roma’s. Wat in eerste instantie vaak bedoeld is als
een doelstelling om kennis, geld en hulp te brengen, wordt gaandeweg een ervaring waarbij
jongeren (en ook ouderen die meegaan) enorm veel leren. Het contact met Roma’s en de lokale
mensen is een levenservaring die impact maakt op jongeren. Je komt altijd rijker terug dan dat
je bent weggegaan.
Diaconale werkvakanties in 2018
In 2018 zijn er twee diaconale werkvakanties via Gipsy Mission gehouden. In de periode van
29 juli tot 11 augustus is er een jongerenreis geweest vanuit de Westerkerk (GKV) uit
Amersfoort. Daarnaast is op 23 juli tot 2 augustus een groep jongeren vanuit de Oase (CGK) in
Dokkum naar Mezövári in de Oekraïne gegaan om daar te werken onder de zigeuners.
De Westerkerk (GKV uit Amersfoort)
Een groep van 25 jongeren hebben onder extreme omstandigheden op drie locaties gewerkt in
Roemenië. Het was extreem warm, maar desondanks hebben ze heel hard gewerkt, zo vertelde
Papp László. In Galoşpetreu hebben ze greppels gegraven voor de aanleg van 3-fase elektra.
Het terrein vlak gemaakt rondom de nieuwe school. Een deel heeft daar ook de kerkdienst
meegemaakt. In Curtuișeni was een groep aan het werk onder leiding van Hessel Keuter met
de voorbereidingen van de plaatsing van container bij het kerkgebouw. Ook was er een
kinderprogramma, waar ca. 25 - 30 kinderen in een lokaaltje bij elkaar kwamen. In Târguşor
was er ook kinderwerk en is er hard gewerkt en gebouwd. Een quote uit hun reisverslag:
”Confronterend om te zien hoe tienermoeders, krakkemikkige huisjes en geen stromend water
hier de gang van zaken zijn”. Op Facebook (klik hier) waren de jongeren te volgen met hun
prachtige reisverslagen, ondersteund met foto’s.
De Oase (CGK uit Dokkum)
Een groep van 14 personen (jongeren en leiding, waaronder nestor Ton van de Wekken) zijn
naar de Oekraïne gegaan. Daar hebben ze gewerkt in de school waar de naschoolse opvang
van Magduska is. Er is geschilderd, schoongemaakt. Ook hebben ze in het zigeunerdorp
verschillende huisjes geschilderd bij zigeuners die dit zelf niet kunnen omdat ze gehandicapt of
ziek zijn. Fantastisch werk hebben ze daar mogen doen onder extreme omstandigheden. Als
bestuur hebben we de resultaten mogen zien in onze najaarsreis. Bijzonder als jongeren zo tijd
vrij maken om daar aan het werk te gaan. Ook hebben de zigeunerkinderen een gave tijd gehad
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met de jongeren uit Dokkum. Veel kinderwerk werd er gedaan en samen met Magduska
hebben ze Bijbelverhalen verteld. Een quote uit hun reisverslag: “En als we hier dan
verschillende dingen voor ze aan het doen zijn, zie je pas echt de dankbaarheid. Zoiets kleins
als een weekje in de zomer te komen naar een klein dorpje net over de grens, kan al zoveel
voor ze betekenen.”
Nog een quote uit hun reisverslag: “Als je weer thuis zit, voel je gelijk het gemis van de groep.
Elk jaar bouw je door het delen van die ervaringen zo’n sterke band op met elkaar. En probeer
je wel zoveel mogelijk te vertellen en te laten zien, maar als je het echt wilt begrijpen, zul je zelf
mee moeten gaan”. Op de site van de CGK Dokkum (klik hier) staan al de reis verslagen van de
jongeren uit Dokkum.
Samenwerking met kerken en stichtingen
Er zijn veel kerken of kleine stichtingen die zich inzetten voor één project. Dit vaak met een
hoge persoonlijke betrokkenheid en een eigen achterban. Een mooie kant van deze werkwijze
is de directe betrokkenheid. Een nadeel van deze situatie is dat iedere stichting/organisatie zelf
het wiel aan het uitvinden is. Wij willen de kennis en kunde die we hebben opgedaan graag
delen. Dit in welke vorm dan ook. Van een laagdrempelig eenmalig contact tot en met een
intensieve samenwerking. Voor diegenen die kiezen voor het laatste, wil Gipsy Mission de
genoemde voordelen en nadelen oplossen door te werken met plaatselijke werkgroepen onder
een centraal bestuur. Kennis kan hierdoor worden gebundeld en fouten worden voorkomen
terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt door plaatselijke werkgroepen aan lokale verbondenheid.
Samenwerkingsverbanden op projectbasis:
Project
Samenwerkingsverband met
Valea lui Mihai
Rekab Association te Valea lui Mihai (Roemenië)
Stichting Tabitha te Ridderkerk
Diverse kerkelijke gemeenten (o.a. PKN Barneveld en PKN Ridderkerk)
Târguşor
Protestantse Gemeente Nunspeet (Driestwegkerk)
Stichting Hulp aan Roemenië te Aagtekerke
Galoşpetreu
Werkgroep Roemenië vanuit PKN Nijkerk (De Fonteinkerk)
Albis
Vrije Baptistengemeente te Nieuw-Lekkerland
Nagybereg
Stichting Tabitha te Ridderkerk
Stichting Groenenscheldt
Mezövári
CGK Dokkum / particuliere gevers uit o.a. CGK Amersfoort en
Scherpenzeel
Vanuit de Protestantse Gemeente Nunspeet heeft de samenwerking ook vorm gekregen
doordat een lid van de werkgroep te Nunspeet ook lid is van ons bestuur. Daarnaast zijn er
stichtingen en bedrijven die financiële steun verlenen voor de genoemde projecten.

De werkgroep
Roemenië vanuit de
PKN Nijkerk deed in
december weer hun
jaarlijkse actie met
warmgerookte zalm.
De heerlijke zalm
bezorgde ons een
prettige nasmaak.
Een geweldige
opbrengst van maar
liefst
€ 18.997,67
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5. Onze communicatie
Beleid
Communicatie is een belangrijk instrument. Gipsy Mission beoogt hiermee het volgende;
•
Transparante informatie over Gipsy Mission en de voortgang van onze projecten;
•
Verantwoording naar onze giftgevers;
•
Fondsenwerving.
Qua communicatiemiddelen kiest Gipsy Mission voor eigentijdse media. Naast
een website is er 3-4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief. Ook is Gipsy
Mission aanwezig op Twitter en Facebook. Naast informatie via deze media is
het belangrijk dat de plaatselijke werkgroepen zorgdragen voor geregelde
informatie in de plaatselijke kerkbladen en/of informatiebulletins. Bij het up-to-date
houden van de website is informatie nodig vanuit de kwartaalrapportages van de projecten. Om
de betrokkenheid van de achterban bij de projecten te behouden, is het belangrijk dat een
website up-to-date en afwisselend is.
Momenteel is Gipsy Mission op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze
communicatie. Dit biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen van automatisering en
integratie met andere social media, zoals Facebook en Instagram.
Wat is bereikt in 2018
Op regelmatige basis worden nieuwe berichten op de website en Facebook geplaatst.
Daarnaast is toegang tot de Facebookpagina gegeven aan personen die deelnamen aan
werkvakanties.
Website
Er zijn op de website gemiddeld 25 bezoekers per week. Er zijn in juni en december
nieuwsbrieven verstuurd aan bijna 600 contactpersonen. Met Facebook berichten bereiken we
gemiddeld ca. 300 mensen, tijdens werkvakanties ca. 1500 mensen.

Facebook
De Facebook pagina heeft er
weer een aantal volgers bij
gekregen afgelopen jaar,
vooral rondom de
werkvakanties. Door de
deelnemers uit de
verschillende kerken dagelijks
berichten te laten plaatsen
voor het thuisfront bereiken we
steeds weer nieuwe volgers.
Berichten op Facebook
hebben altijd een groot bereik
en er vindt regelmatig
interactie plaats, zoals een
reactie, opmerking of delen.
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Door op Facebook regelmatig te linken naar de website kunnen we de krachten bundelen van
beide communicatiemiddelen.
Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Om te voorkomen dat er te veel
informatie in de nieuwsbrief staat, wordt verwezen naar artikelen op de website. Inmiddels
ontvangen ca. 600 geïnteresseerden onze nieuwsbrief.
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6. Van het bestuur
Korte terugblik op 2018 & vooruitblik op 2019
Bezoek vanuit Gipsy Mission Roemenië aan Nederland
In april 2018 werd een bezoek gebracht aan Nederland door Dan László, Papp László, Filep
Szilárd en Hessel Keuter. Ze hebben in Nunspeet en Nijkerk een kerkdienst bijgewoond en na
afloop konden gemeenteleden hen ontmoeten. Ze kregen van alles mee vanuit Nederland. Zo
had Nunspeet voor Papp László vanuit hun jaarlijkse adventsactie een nieuwe accordeon
aangeschaft. Hij was en is er geweldig blij mee. Het was goed deze mannen, die we zo vaak in
Roemenië ontmoeten, nu ook in ons land te mogen ontmoeten en in de gemeentes te laten zijn.
Voor Nijkerk, die al meerdere werkvakanties in Roemenië heeft gehouden, was het ook een
bijzondere ervaring.
Vooruitblik op 2019
We kunnen terugkijken op een fantastisch mooi jaar in 2018. We zijn gezegend met groei in
financiën en met groei van onze projecten. Maar we verlangen naar meer…
In 2019 willen we als bestuur nadenken over nieuwe projecten op het gebied van educatie en
evangelisatie. Van jongs af aan investeren in de ontwikkeling van zigeunerkinderen. Liefdevolle
zorg en christelijk onderwijs voor kinderen om de negatieve spiraal van armoede te doorbreken.
We kijken uit naar uitbreiding van onze projecten in naschoolse huiswerkbegeleiding in
combinatie van evangelisatie in 2019. Wij geloven niet alleen dat dit verandering zal geven bij
jongeren, maar ook bij de ouders, de gezinnen en binnen de zigeunergemeenschappen.
We zien vrucht en willen deze vrucht gaan vermenigvuldigen:
• Door meer jonge zigeunerkinderen onderwijs te geven en te vertellen over de Heere Jezus.
• Door onze liefde te laten zien vanuit Jezus Christus aan de zigeuners/Roma’s.
• Door kerkelijke gemeenschappen te bouwen met onze partners in Roemenië en Oekraïne.
Daarnaast willen we in mei 2019 alle medewerkers in Oekraïne en Roemenië uitnodigen voor
een tweedaagse conferentie. Hierbij willen we ook partnerorganisaties uitnodigen die vanuit
Nederland ook aan het werk zijn in dezelfde gebieden. Het doel is om van elkaar te leren, om
kennis en kunde te delen, om met elkaar verbindingen te leggen en te netwerken.

Liefdevolle
aandacht.
Rechts:
Maarten Kroon,
secretaris en
inspirator
.
Midden:
Riekie Ottens,
bestuurslid.
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Bestuurssamenstelling
Eind 2018 zijn er 6 bestuursleden. We hebben afscheid genomen van Wouter
van Dam die sinds 2006 bestuurslid was en tot het laatste moment zeer actief
betrokken is geweest. We hebben Wouter hartelijk bedankt voor zijn gedreven
inzet voor de stichting. Wouter blijft op de achtergrond actief met name op het
gebied van fondsenwerving. We zijn blij dat hij op deze wijze zijn kennis, kunde
en hart voor Gipsy Mission kan blijven inzetten. Op 20 juni 2017 is Martijn Wallet
benoemd als bestuurslid. Martijn zal binnen het bestuur specifieke aandacht
geven aan de portefeuille Communicatie.
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit:
Naam (functie)
Lid sinds
Aftreden/
herbenoemen
Pim Verhoef
juli 2015
2020
(Voorzitter)
Maarten Kroon
augustus 2008
2022
(Secretaris)

Wim van Ginkel
(Penningmeester)

augustus 2011

2021

J. Oosterhof

januari 2017

2022

Riekie Ottens
(2e Secretaris)

februari 2013

2022

Martijn Wallet

juni 2017

2022

Predikant PKN-gemeente te Nijkerk
(Fonteinkerk).
Manager Infra & Wijkbeheer gemeente
Nijkerk
Overige nevenfuncties:
Bestuurslid Rekab Association, Roemenië
Lid kernteam interkerk. Mannenontbijt.
Financieel directeur Leger des Heils
Overige nevenfuncties:
Bestuurslid SDOK. Bestuurslid St. 3xM
Lid raad van toezicht Profila
Gepensioneerd projectmanager Schiphol
Secretaresse bij het secretariaat van caopartijen in de bouw.
Overige nevenfuncties:
Secretaris werkgroep Oost-Europa
Protestantse Gemeente Nunspeet.
Scriba Protestantse Gemeente Nunspeet
Mede-eigenaar OptimaData BV
Overige nevenfuncties:
Websitebeheerder van o.a. CGK
Amersfoort en eindredacteur van het
maandblad van de CGK Amersfoort.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op
generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. Bestuursleden zijn voor een periode van 4
jaar bestuurslid waarna een herbenoeming mogelijk is. Omdat Gipsy Mission geen betaalde
krachten in dienst heeft, is de inzet van het vrijwilligersbestuur van essentieel belang voor de
continuïteit van Gipsy Mission. Bestuursleden zijn lid op basis van persoonlijke drive en
betrokkenheid bij de missie. Om deze reden zijn wij blij met bestuursleden die langere tijd hun
energie en tijd inzetten van de stichting.
Activiteiten van het bestuur
Het bestuur houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de
uitvoering van de projecten. In 2018 heeft een delegatie van het bestuur twee bestuursreizen
gemaakt naar alle projecten in de Oekraïne en Roemenië. De reizen hebben plaatsgevonden
van 17 april t/m 21 april en van 16 oktober t/m 20 oktober. Tijdens deze reizen bezoeken we
alle projecten, spreken we met alle betrokkenen, zoals onderwijzeressen van de naschoolse
huiswerkbegeleiding en kleuterschool (Oekraïne), pastors van de Reformed Church in Oekraïne
en pastors van de Christian Gipsy Mission in Roemenië.
Doel van deze bezoeken is bemoediging, betrokkenheid, controle (financieel) van de voorgang
van diverse projecten, afspraken maken voor nieuwe projecten en of diaconale werkvakanties.
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Veel aandacht wordt besteed aan de voortgang van de naschoolse huiswerkbegeleiding en de
pastorale werkzaamheden in de zigeunergemeenschappen. De waardering van onze bezoeken
aan hen is groot. Als bestuur worden we overladen door zelfgemaakte presentjes en
voordrachten van de zigeunerkinderen.
Daarnaast kwam het bestuur in 2018 zeven keer bijeen om de stand van de projecten en
lopende zaken ten aanzien van de financiën te bespreken.
Ambassadeur
Oud-voorzitter Ton van der Wekken, predikant van de CGK te Dokkum, is ambassadeur voor
onze stichting.
Bestuurlijke structuur
Als bestuur hebben we de opvatting dat het goed is om kennis en kunde te bundelen. We staan
open voor samenwerking met andere plaatsen/kerken/stichtingen. Daarbij is het goed om de
plaatselijke betrokkenheid zo groot mogelijk te houden. Hiervoor werken we naast een centraal
bestuur met plaatselijke werkgroepen. Op deze wijze kunnen andere plaatsen eenvoudig
bestuurlijk worden opgenomen.
Het bestuur hecht aan de inzet van vrijwilligers in de plaatselijke werkgroepen en in bestuurlijke
commissies. Dit draagt bij aan verbreding van draagvlak voor het werk waar we mee bezig zijn.
Dit zowel binnen als buiten de kerken die momenteel onze achterban vormen.
Controle van de financiën
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de voorwaarden van het CBF aangepast. Voor kleinere
stichtingen zoals de onze is een accountantscontrole geen vereiste. Het bestuur heeft
vervolgens enkele grotere sponsors geconsulteerd en deze gaven aan dat een
accountantscontrole voor hen geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van een
controleverslag door een gekwalificeerde kascommissie. De Jaarrekening 2018 is
gecontroleerd en goedgekeurd door een kascommissie bestaande uit de heren K. de Graaf en
M. van Nieuwenhuizen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de kascontrolewerkzaamheden die zij
voor Gipsy Mission hebben uitgevoerd.

De maaltijd op school is voor sommige leerlingen
de enige maaltijd van de dag.
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7. Financiën – verantwoording van inkomsten en bestedingen over 2018
Financieel beleid
Samengevat is ons beleid om de giften die we jaarlijks ontvangen zoveel als mogelijk direct te
besteden aan de projecten, waarbij onze eigen kosten voor fondswerving en beheer &
administratie laag zijn doordat we met vrijwilligers werken. Ons doel is om minimaal 98% van de
besteding aan de projecten te besteden.
Het bestuur houdt zelf toezicht op de projectbestedingen door tweemaal per jaar (op eigen
kosten) de projecten te bezoeken. Daarnaast ontvangen wij per kwartaal een financiële
verantwoording van de projecten waardoor wij zeer goed inzicht hebben dat de giften van onze
donateurs, kerken en stichtingen goed besteed worden. Wij hebben directe en korte lijnen naar
de projectverantwoordelijken.
De kaders van het financieel beleid van de stichting zijn:
1. Geld wordt doelmatig en effectief besteed.
De aan ons toevertrouwde middelen zijn gegeven om te worden besteed in projecten. Gipsy
Mission streeft ernaar de ontvangen middelen voor een zo groot mogelijk deel direct aan de
projecten te besteden. Het bestuur heeft gedurende het jaar veelvuldig contact met de
projectpartners over de voortgang van het werk. Daarnaast bezoekt een delegatie van het
bestuur tweemaal per jaar de projecten om met de projectpartners te spreken en te zien
hoe de voortgang van het werk is. Van de besteding van de financiële middelen wordt
periodiek gedurende het jaar een (financiële) verantwoording verkregen. Tijdens de
projectbezoeken wordt indien hier aanleiding toe is, aandacht besteed aan de financiële
verantwoording. Wij werken al jarenlang samen met een aantal vaste en betrouwbare
partners in Roemenië en Oekraïne waardoor wij waarborgen dat het geld van de
Nederlandse donateurs en kerken goed besteed wordt. Daarnaast wordt de jaarrekening
van Gipsy Mission door een onafhankelijke kascommissie gecontroleerd. Gipsy Mission
heeft sinds 1 juli 2016 van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een erkenning
gekregen als erkend goed doel.
2. Bestemde giften worden aan de bestemming gegeven.
Indien gevers een gift doen met een specifieke bestemming dan vindt besteding ook plaats
aan deze specifieke bestemming. Gipsy Mission verkrijgt haar middelen uit giften van
donateurs, collectes van kerken, bijdragen van jongeren die op projectreis gaan, stichtingen
en bedrijven die giften of projectsubsidies geven.
3. Kosten van eigen organisatie worden zo laag mogelijk houden – minimaal 98% van de
bestedingen wordt besteed aan de doelstelling
De kosten van onze eigen organisatie (fondsenwerving en beheer en administratie) zijn
bijzonder laag doordat we het beleid hebben om alleen met vrijwilligers te werken en
gebruik te maken van de kerkelijke netwerken, de netwerken van bestuursleden en van
andere betrokkenen. In 2018 hebben we 99,6% (2017: 99,6%) van de totale bestedingen
aan de projecten in het kader van onze doelstelling besteed. Gipsy Mission streeft ernaar
jaarlijks minimaal 98% van de bestedingen aan de doelstelling te besteden.
2004: 97,8%
2005: 98,9%
2006: 99,3%
2007: 99,9%
2008: 99,7%

2009: 99,6%
2010: 99,8%
2011: 99,8%
2012: 99,0%
2013: 98,1%
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6. Continuïteitsreserve projecten van EUR 42.920 om de hulpverlening te waarborgen
Gipsy Mission heeft ook een verantwoordelijkheid naar de medewerkers die werken voor de
projecten in Roemenië en Oekraïne. Wij willen continuïteit bieden aan de hulpverlening
onder de zigeuners. Om deze reden houdt Gipsy Mission een continuïteitsreserve projecten
aan.
Voor de maandelijkse ondersteuning wordt een continuïteitsreserve projecten
aangehouden:
•
Voor de projecten waar een sponsor aanwezig is die > 90% van de begroting
dekt, wordt een reserve van 25% van de begrote kosten aangehouden
•
Voor overige projecten wordt een reserve van 50% van de begrote
projectkosten aangehouden
•
Voor project Rekab/Valea lui Mihai wordt een reserve aangehouden van 10%
van de jaarbegroting aangezien dit project "de eigen broek" moet ophouden en
er binnen de Rekab Association een bestemmingsfonds beschikbaar is waaruit
de eerste tegenvallers opgevangen kunnen worden.
Het merendeel van de projecten betreft loonkosten van medewerkers waardoor de reserve
wordt aangehouden om in geval van tegenvallende inkomsten de projectverplichtingen nog
enige tijd door te kunnen laten lopen en maatregelen te nemen.
Het bestuur heeft besloten dat de algemene reserve niet groter hoeft te zijn dan EUR 5.000,
waardoor het restant inzetbaar is besteding aan nieuwe of bestaande projecten.
Daarnaast worden door donateurs of kerken bestemde giften voor zover deze niet in het
jaar besteed konden worden in een bestemmingsfonds apart gezet om in een volgend jaar
aan de bestemming te worden uitbetaald.
7. Liquide middelen worden op spaarrekening gezet – geen beleggingen
De stichting houdt de liquide middelen aan op een spaarrekening die rente oplevert. We
hebben geen beleggingen, omdat we geen beleggingsinstelling zijn en ook geen risico
willen lopen over de ons toevertrouwde middelen. De liquide middelen worden bij solvabele
banken in Nederland uitgezet.
8. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding
De bestuursleden krijgen geen vergoeding. Veel bestuurlijke kosten dragen zij zelf. De
kosten van de werkbezoeken naar Roemenië en Oekraïne worden via een gift gesponsord
door de reisgenoten.

Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission

29

Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission

30

8. Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
Balans
Ref.
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1
2

Totaal Activa

11
147.859

85
127.437

147.870

127.522

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Reserves:
Algemene reserve
Continuïteitsreserve projecten

3
3

21.875
42.920

20.641
34.000
64.795

Bestemmingsfondsen:
Project Mezövári - school - Oekraïne
Project Nagybereg - school - Oekraïne
Project Rekab - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
Targusor - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
Targusor - renovatie schoolgebouw - Roemenië
Galospetreu - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
Galospetreu - aanschaf schoolunits - Roemenië
Sanislau - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
Curtuiseni - werkvakantie GKV Westerkerk nog door te betalen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal Passiva
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3
3
3
3
3
3
3
3
3

4

11.810
3.495
38.119
514
494
19.357
7.785
687

54.641
10.804
2.350
17.503
3.021
7.298
5.484
14.960
11.300
-

82.261
147.056

72.720
127.361

814

161

147.870

127.522
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Staat van baten en lasten over 2018
Staat van Baten en lasten

BATEN
Giften van particulieren
Giften van bedrijven
Giften van andere stichtingen
Giften van kerken
Som van de geworven baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
- Nagybereg - Oekraïne - kindergarten en naschoolse huiswerkbegeleiding
- Mezovari - Oekraïne - kindergarten en naschoolse huiswerkbegeleiding
- Rekab, Valea Lui Mihai - naschoolse huiswerkbegeleiding
- Targusor - naschoolse huiswerkbegeleiding
- Targusor - Roemenië - renovatie schoolgebouw
- Targusor - ondersteuning pastor/aankoop grond tbv kerk
- Albis - Roemenië - ondersteuning pastor
- Galospetreu - Roemenië - naschoolse huiswerkbegeleiding
- Galospetreu - Roemenië - aankoop schoolgebouwen
- Sanislau - Roemenië
- Curtuiseni - Roemenië
- Overige bestedingen aan doelstelling
Totaal besteed aan doelstellingen/projecten
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

5

Werkelijk
2018
€

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

65.980
17.875
43.843
73.034
200.732

40.870
4.500
55.430
47.000
147.800

51.006
16.476
58.700
43.869
170.051

5.370
16.815
59.600
21.815
9.050
12.600
3.600
10.000
21.400
16.560
3.359
37180.132
250
544
180.926

10.740
15.500
52.800
18.720
9.000
10.800
3.600
19.070
16.500
3.360
160.090
390
500
160.980

4.590
12.824
57.600
16.580
10.000
9.000
3.600
11.750
13.500
120
139.564
229
374
140.168

6
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Kerk/evangelisatie
Kerk/evangelisatie
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Algemeen
7
8

Algemeen
Algemeen

19.806
11119.695

13.18013.180-

29.883
5329.830

Bestemming saldo van baten en lasten/resultaat
- mutatie algemene reserve
- mutatie continuïteitsreserve projecten
Feitelijk exploitatiesaldo tlv algemene reserve (2017: overschot)

1.234
8.920
10.154

6.780
6.780

19.113
9.00010.113

Mutaties in de bestemmingsfondsen:
- Nagybereg
- Mezövári
- Rekab/Valea lui Mihai
- Targusor naschoolse opvang
- Targusor renovatie schoolgebouw
- Galospetreu - kerk
- Galospetreu - naschoolse opvang
- Galospetreu - aankoop schoolunits
- Sanislau
- Curtuiseni
Saldo van mutaties in bestemmingsfondsen

1.145
1.006
20.616
2.5076.80413.873
14.9603.515687
9.541

5.00014.96019.960-

2.350
3985.707
1.5003.055
4.8321.12514.960
1.500
19.717

Saldo van baten en lasten/resultaat

19.695

13.180-

29.830

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldi financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten/resultaat

Ratio's
- doelbestedingsratio (doelbesteding / totaal geworven baten)
- doelbestedingsratio (doelbesteding /totaal lasten)
- wervingskosten /geworven baten
- kosten beheer & administratie/totaal lasten
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89,7%
99,6%
0,1%
0,3%

108,3%
99,4%
0,3%
0,3%

82,1%
99,6%
0,1%
0,3%
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Stichting Gipsy Mission heeft tot doel:
a) Investeren in kinderen door middel van een combinatie van het ondersteunen van een
kleuterschool (in Nederland zijn dit de groepen 1 en 2 van de basisschool) en daarnaast
naschoolse huiswerkbegeleiding in aanvulling op de reguliere plaatselijke lagere
(basis)school;
b) Hulp te verlenen aan, armoede te bestrijden en leefomstandigheden te verbeteren van met
name zigeuners in Oost-Europa en het bevorderen van hun integratie;
c) De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling - RSIN code 816116635) en
is ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 32075970). Stichting Gipsy
Mission heeft een website: www.gipsymission.nl waarop jaarverslagen gepubliceerd worden.
Stichting Gipsy Mission heeft geen medewerkers in dienst. Alle werkzaamheden inclusief de
bestuurstaken worden uitgevoerd door vrijwilligers.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de gewijzigde Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende organisaties zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is
gepubliceerd (richtlijn 650 - RJ uiting 2016-13). De aanpassingen in de jaarrekening betreffen
met name de presentatie van de staat van baten en lasten. De toepassing van de gewijzigde
RJ650 heeft geen impact gehad op de omvang van de reserves en fondsen en het resultaat.
Continuïteitsveronderstelling.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en
lasten zijn in de jaarrekening genummerd.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Bij individueel belangrijke
vorderingen geschiedt deze beoordeling van verwachte oninbaarheid op individuele basis.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn;
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
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Toelichting op de balans
Toelichting op de Balans
31-12-2018
€
(1) Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente
(2) Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

(3) Reserves en fondsen

a) Algemene reserve
b) Continuïteitsreserve projecten
c) Bestemmingsfondsen

Stand 1/1
€
20.641
34.000
72.720
127.360

Bij
€
10.154
11.575
37.327
59.056

a) Algemene reserve
Stand 1 januari
Bij/af: van continuïteitsreserve projecten
Aandeel saldo baten en lasten
Stand 31 december

31-12-2017
€

11
11

85
85

55.199
92.660
147.859

17.863
109.574
127.437

Af Stand 31/12
€
€
8.9202.65527.78639.361-

21.875
42.920
82.261
147.055

20.641
8.92010.154
21.875

4.304
9.000
7.337
20.641

b)
Continuïteitsreserve
projecten wordt een continuïteitsreserve projecten aangehouden:
Voor
de maandelijkse ondersteuning
- Voor de projecten waar een sponsor aanwezig is die > 90% van de begroting dekt, wordt een reserve van 25% van de begrote kosten
aangehouden (Galospetreu, Targusor, Albis, Nagybereg, Mezovari naschoolse huiswerkbegeleiding). Voor project Saniszlau waar een sponsor is
weggevallen wordt een reserve van 75% aangehouden.
- Voor overige projecten wordt een reserve van 50% van de begrote projectkosten aangehouden (Mezovari kindergarten Immanuel school, pastor
Papp Laszlo).
- Voor project Rekab wordt een reserve aangehouden van 10% (met een maximering van EUR 5.000) van de jaarbegroting aangezien dit project
"de eigen broek" moet ophouden en ook een bestemmingsfonds beschikbaar is waaruit de eerste tegenvallers opgevangen kunnen worden.
Het merendeel van de projecten betreft loonkosten van medewerkers waardoor de reserve wordt aangehouden om in geval van tegenvallende
inkomsten de projectverplichtingen nog enige tijd door te kunnen laten lopen en maatregelen te nemen.
Eind 2017 is het beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve projecten herijkt op basis van de bovengenoemde risicoanalyse. Het bestuur heeft
toen besloten dat de algemene reserve niet groter hoeft te zijn dan EUR 5.000. Het restant is beschikbaar voor uitbreidingen op bestaande
projecten en nieuwe projecten.

Project Nagybereg - school - Oekraïne
Project Mezövári - school - Oekraïne
Project Rekab te Valea lui Mihai - naschoolse huiswerkbegeleiding Roemenië
Pastor Papp Laszlo Targusor - Roemenië
Pastor Albis - Roemenië
Project Targusor - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
Project Galospetreu - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
Project Sanislau - naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië

Stand 1/1
€
2.500
9.500
5.000
5.500
900
4.650
1.900
4.050
34.000

Bij
€
700
200

1.225
9.450
11.575

Af Stand 31/12
€
€
3.200
-2.625
6.875
5.000
5.700
900
-30
4.620
3.125
13.500
2.65542.920

c) Bestemmingsfondsen

Stand 1/1
Bij
Af Stand 31/12
€
€
€
€
Project Mezövári - school - Oekraïne
10.804
1.006
11.810
Project Nagybereg - Oekraïne
2.350
1.145
3.495
Project Rekab te Valea lui Mihai - naschoolse huiswerkbegeleiding Roemenië (1)
17.503
20.616
38.119
Targusor naschoolse huiswerkbegeleiding - Roemenië
3.021
-2.507
514
Targusor renovatie schoolgebouw - Roemenië
7.298
-6.804
494
Galospetreu - naschoolse huiswerkbegeleiding/kerk - Roemenië
5.484
13.873
19.357
Galospetreu - aanschaf schoolunits - Roemenië
14.960
14.960Sanislau - naschoolse huiswerkbegeleiding/kerk - Roemenië
11.300
3.5157.785
Curtuiseni - werkvakantie GKV Westerkerk nog door te betalen
687
687
72.720
37.327
27.78682.261
(1) betreft het fonds dat bestemd is voor het project Rekab - Roemenië in Valea Lui Mihai dat in 2015 ontstaan is uit een overdracht van het
project van de SDOK naar Gipsy Mission.

Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission

34

Toelichting op de Balans
31-12-2018
€
(4) Nog te betalen bedragen
Te betalen bankkosten 4e kwartaal
Overige kosten (projectkosten)

10
804
814

31-12-2017
€
10
151
1.454

Niet in de balans opgenomen activa en passiva
Projectovereenkomst Targusor - naschoolse huiswerkbegeleiding met werkgroep Oost-Europa van de PKN te Nunspeet
Stichting Gipsy Mission heeft op 8 juli 2014 de projectsponsorovereenkomst met de werkgroep Oost-Europa van de PKN Nunspeet verlengd
waarbij de werkgroep zich garant heeft gesteld voor een bijdrage van EUR 12.870 per jaar voor het project naschoolse huiswerkbegeleiding aan
zigeunerkinderen in Targusor voor de periode 1 januari 2015 tot en met december 2019. Daarnaast heeft Stichting Hulp aan Roemenië te
Aagtekerke in juli 2017 de sponsorovereenkomst van EUR 5.200 per jaar verlengd t/m december 2019 waarbij het voornemen is ook na december
2017 het project voort te zetten.
Hiertoe heeft Stichting Gipsy Mission op 16 maart 2016 een projectplan Targusor gesloten met Fundatia Gipsy Mission Romania (zelfstandige
stichting zonder verbinding naar Stichting Gipsy Mission) voor de naschoolse opvang van EUR 15.080 per jaar waarbij in de overeenkomst geen
eindperiode is genoemd. Wel vindt 2x per jaar overleg plaats over de voortgang van het project. Door de feitelijke overboekingen vanuit de
werkgroep Oost-Europa van de PKN Driestwegkerk te Nunspeet en Stichting Hulp Roemenië te Aagtekerke wordt het project jaarlijks
gecontinueerd indien voldoende middelen beschikbaar zijn.
Projectovereenkomst pastor voor de dorpen Galospetreu, Kiriki en Targusor met Fundatia Gipsy Mission Romania
Stichting Gipsy Mission heeft op 14 april 2016 een projectplan overeenkomst gesloten met Fundatia Gipsy Mission Romania (zelfstandige stichting
zonder verbinding naar Stichting Gipsy Mission) voor de financiering van de salariskosten van pastor Papp Laszlo voor de dorpen Galospetreu,
Keriki en Targusor voor het verlenen van pastorale diensten en evangelieverkondiging in deze dorpen. Stichting Gipsy Mission betaalt de kosten
van EUR 9.000 per jaar (EUR 750 per maand) waarbij in de projectplan overeenkomst geen einddatum is benoemd. Start van de overeenkomst is
1 juli 2016 met een automatische verlening voor 6 maanden wat tevens de opzegtermijn is. Evaluatie vindt plaats in het voorjaar van 2019.
Geen projectovereenkomsten voor de projecten Nagybereg en Mezovari
Voor het project Nagybereg en Mezovari zijn geen projectovereenkomsten van toepassing. De in het verleden gesloten projectovereenkomsten
voor de support van de pre-school activiteiten voor zigeunerkinderen zijn verlopen. Beide projecten worden voortgezet waarbij Stichting Gipsy
Mission per jaar met de Reformed Church in Mezovari en Nagybereg een jaarbegroting goedkeurt waarna per kwartaal projectbetalingen
plaatsvinden op basis van begroting en waarbij de Reformed Church per kwartaal verantwoording aflegt aan Gipsy Mission.

De glimlach van een kind,
doet je beseffen dat je leeft…
Jaarverslag 2018 Stichting Gipsy Mission
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten
Werkelijk
2018
€

Baten
(5) Baten
5a - baten uit fondsenwerving tbv projecten Gipsy Mission
Giften van particulieren
Giften van bedrijven
Giften van andere stichtingen
Giften van kerken
Sub-totaal Gipsy Mission (excl. Rekab)
5b - baten uit fondsenwerving tbv project Rekab
Giften van particulieren
Giften van bedrijven
Giften van andere stichtingen
Giften van kerken
Sub-totaal Rekab
Totaal geworven baten
Giften van particulieren
- Algemeen
- Nagybereg
- Mezovari
- Galospetreu (tbv naschoolse huiswerkbegeleiding) - vanuit zalmactie
- Galospetreu (tbv Papp Laszlo) - vanuit zalmactie
- Galospetreu (tbv schoolunits)
- Galospetreu (tbv kerk)
- Giften tbv werkvakantie GKV Hoogland
Giften GM winkeltje fam.de Vries-Schaaij
Sub-totaal Gipsy Mission
- Rekab / Valea Lui Mihai
Totaal giften particulieren
Giften van bedrijven
Dito Beheer BV tbv Mezovari naschoolse huiswerkbegeleiding
Cevede Holding BV tbv Mezovari imanuel school
Sight Landscaping tbv Mezovari
Bedrijven tbv Targusor
Diverse bedrijven tbv naschoolse opvang Galospetreu
Bedrijven tbv naschoolse huiswerkbegeleiding Saniszlau
Diverse bedrijven
Sub-totaal Gipsy Mission
Diverse bedrijven
Sub-totaal Rekab
Totaal giften van bedrijven
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Algemeen
Nagybereg
Mezovari
Galospetreu

Targusor
Algemeen

Mezovari
Mezovari
Mezovari
Targusor
Galospetreu
Saniszlau
Algemeen

Rekab/Valea Lui Mihai

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

46.130
6.350
24.785
43.251
120.516

20.870
2.100
37.030
35.000
95.000

29.222
12.250
33.250
32.022
106.744

19.850
11.525
19.058
29.783
80.216

20.000
2.400
18.400
12.000
52.800

21.784
4.226
25.450
11.847
63.307

200.732

147.800

170.051

20.870
20.000
40.870

4.606
1.940
6.826
4.925
5.000
1.560
40
1.924
2.400
29.222
21.784
51.006

2.100
1.500
500
2.000
250
6.350

2.100

2.100
500
1.000
8.400
250
12.250

11.525
11.525

2.400

4.226
4.226

17.875

4.500

16.476

5.547
1.515
7.021
29.634
288
2.125
46.130
19.850
65.980
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Werkelijk
2018
€
Giften van andere stichtingen
Stichting Pharus
Stichting Weeshuis Nijkerk tbv schoolunits Galospetreu
Johanna Donk Stichting tbv schoolunits Galospetreu
Stichting Hulp aan Roemenië - bijdrage afterschool programma
Stichting Hulp aan Roemenië - ondersteuning predikant en evangelisatie
Stichting Hulp aan Roemenië - bijdrage inrichting school
Johanna Donk Stichting
Stichting Groenenscheldt
Stichting Tabitha = zelf door hen overgemaakt aan Nagybereg
Te werven
PwC What Matters2You
Sub-totaal Gipsy Mission
Stichting Tabitha
Stichting Gasthuis Weste
Stichting GAIN
Stichting Zuidoostzorg
Sub-totaal Rekab

Sanislau
Galospetreu
Galospetreu
Targusor
Targusor
Targusor
Nagybereg
Nagybereg
Nagybereg
Algemeen

Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai

Totaal giften van andere stichtingen

Giften Kerken
Werkgroep Oost Europa PKN Driestwegkerk Nunspeet tbv naschoolse
huiswerkbegeleiding
Werkgroep Oost Europa PKN Driestwegkerk Nunspeet tbv Papp Laszlo
GKV Amersfoort West (Westerkerk) - werkvakantie
CGK Scherpenzeel tbv werkvakantie
GKV Hoogland tbv verbouwing werkvakantie 2018 (16: Targusor)
Geref.kerk Amersfoort tbv verbouwing Targusor
GKV Amersfoort West (Westerkerk)

Targusor
Targusor
Targusor
Targusor
Targusor
Targusor
Curtuiseni
Albis
Galospetreu
Mezovari
Mezovari
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

11.045
2.000
6.240
500
5.000
24.785

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

15.000

15.000
5.000

6.160

5.000

5.000
4.500
6.370
37.030

2.500
5.000
750
33.250

6.600
10.000
2.400
58
19.058

18.400

25.450

43.843

55.430

58.700

12.780
7.800
4.046
4.046
3.600
679
7.200
328
1.423
559
490
300
43.251

8.650
15.000
1.800

10.080
4.000

35.000

6.835
796
3.600
828
2.750
250
76
2.807
32.022

2.000
7.686
15.984
2.763
1.350
29.783

12.000

500
100
8.375
2.469
403
11.847

Totaal giften kerken

73.034

47.000

43.869

Totaal giften van kerken tbv projecten Gipsy Mission
Totaal giften van kerken tbv project Rekab
Totaal giften van kerken

43.251
29.783
73.034

35.000
12.000
47.000

32.022
11.847
43.869

Baptistengemeente Nieuw Lekkerland tbv pastor Albis
Herv.wijkgemeente De Fontein
CGK Dokkum tbv naschoolse huiswerkbegeleiding
CGK Amersfoort
CGK Aalten
CGK Scherpenzeel
CGK Middelburg
CGK Nunspeet
Hervormde gemeente Zevenbergen
Sub-totaal Gipsy Mission
Diaconie Ned.Herv.Kerk / Geref.kerk Zevenaar
Hervormde Kerk Barneveld
Hervormde Kerk Ridderkerk
Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge
Prot.Gemeente Bolnes
Gereformeerde Kerk Amersfoort West
Overige kerken
Sub-totaal Rekab
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Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
Rekab/Valea Lui Mihai
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Werkelijk
2018
€

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

(6) Besteed aan doelstellingen
Project Nagybereg, Oekraïne
Ondersteuning Ferenc (leiding school / evangelisatie)
300
School (pre-school/kleuterschool) (1)
3.840
7.680
4.110
Naschoolse opvang
1.530
3.060
Viering 10-jarig jubileum samenwerking
180
Sub-totaal Nagybereg
5.370
10.740
4.590
(1) oorzaak van de lager dan begrote besteding is de toezegging van St.Tabitha die 50% van de begrote kosten bijdraagt. St. Tabitha maakt deze
bijdrage direct over aan het project in Nagybereg
Project Mezövári, Oekraïne,
Immanuel school (pre-school/kleuterschool)
Naschoolse huiswerkbegeleiding (Magduska)
Maaltijden tbv state school (CGK Dokkum)
Ondersteuning gipsy community (o.a. medicijnen/ verwarming winter) (CGK Dokkum/alg.middelen)
Schilderwerk ramen Immanuel school (vanuit bestemde gift)
Sub-totaal Mezövári
Project Rekab in Valea lui Mihai, Roemenië
Project naschoolse opvang
Diverse kosten
Sub-totaal Valea lui Mihai
Projecten Roemenië, diverse plaatsen: Targusor, Galospetreu, Sanislau, Alblis, Pirr
Targusor/Keriki/Galospetreu: ondersteuning pastor Papp Laszlo
Targusor
Targusor: renovatie gebouw voor naschoolse huiswerkbegeleiding
Targusor
Targusor: aankoop grond voor kerk
Targusor
Targusor: naschoolse huiswerkbegeleiding (taakgroep Oost-Europa PKN
Driestwegkerk Nunspeet/ St. Hulp aan Roemenië)
Targusor
Targusor: speeltoestellen / PC's
Targusor
Targusor: naschoolse huiswerkbegeleiding - aanvulling tekort 2017
Targusor
Galospetreu: reconstructie kerkgebouw (PKN Fontein Nijkerk)
Galospetreu
Galospetreu: naschoolse huiswerkbegeleiding (PKN Fontein Nijkerk)
Galospetreu
Galospetreu: aankoop schoolunits
Galospetreu
Albis: ondersteuning pastor (Vrije Baptisten Gemeente Nieuw Lekkerland)
Albis
Sanislau: naschoolse huiswerkbegeleiding (St. Pharus)
Sanislau
Werkvakantie GKV Amersfoort West (Westerkerk)
Curtuiseni
Sub-totaal Roemenië
Kosten van bestuursreizen naar projecten / overige projectkosten
Kosten van bestuursreizen naar projecten
Giften tbv dekking projectreizen
Overige projectkosten

11.000
3.785
905
1.125
16.815

11.000
4.500

9.049
3.275

15.500

500
12.824

59.600

52.800
52.800

57.600

10.800
9.050
1.800

10.800
9.000

9.000
10.000

18.600
549
2.666

18.720

16.580

6.000
6.700
6.370
3.600
16.500
3.360
81.050

5.700
6.050

59.600

10.000
21.400
3.600
16.560
3.359
98.384

4.807
4.84437-

4.000
4.000-

57.600

3.600
13.500
64.430

3.659
3.539120

De kosten van bestuursreizen naar de projecten worden door de bestuursleden vanuit eigen portemonee betaald.
Totaal doelbesteding Gipsy Mission
Totaal doelbesteding Rekab
Totaal doelbesteding
(7) Wervingskosten
Kosten projectaanvraag

120.532
59.600
180.132

107.290
52.800
160.090

81.964
57.600
139.564

250
250

390
390

229
229

De stichting maakt beperkte kosten voor fondsenwerving. Voor zover er kosten worden gemaakt worden die veelal gesponsord.
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Werkelijk
2018
€

(8) Kosten beheer en administratie
KvK kosten / overige kosten
Kosten CBF Keurmerk
Bestuurskosten
Giften tbv dekking bestuurskosten

548
1.046
1.050544

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

50
450
500

250
1.617
1.493374

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel worden gemaakte kosten vergoed, die veelal niet worden
gedeclareerd danwel geschonken worden als gift. De kosten voor projectbezoeken zijn verantwoord onder bestuursreizen naar projecten.

(6) Financiële baten en lasten
Rente en kosten betaalrekening
Rente spaarrekening

12211
111-

150150
-

13885
53-

Woonomstandigheden van veel van onze leerlingen. Onbegrijpelijk
voor wie gewend is aan Nederlandse normen.
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Model Toelichting verdeling baten en lasten per doelstelling, eigen fondsenwerving en beheer & administratie

Targusor - pastor
Targusor schoolgebouw / grond
kerk

Galospetreu naschoolse huiswerk

Galospetreu schoolunits

Sanislau - aankoop
units/naschoolse
opvang

Albis - pastor
(Nw.Lekkerland)

Curtuiseni

19.850
11.525
19.058
29.783

288
6.240
12.780

2.500
500
7.800

4.046

22.694
500
679

4.440
2.000
-

2.000
11.045
-

3.600

4.046

6.515

8.521

9.300

80.216

19.308

10.800

4.046

23.873

6.440

13.045

3.600

4.046

5.370

11.000

5.815

59.600

21.815

10.800

10.850

10.000

21.400

16.560

3.600

3.359

Werkelijk 2017

Targusor - naschoolse
huiswerkbegeleiding

2.100
7.200

Kosten werving / beheer
& administratie

Rekab/Valea Lui Mihai

7.021
1.500
-

Begroting 2018

Saldo van baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

-37

1.515
5.000
-

Werkelijk 2018

Sub-totaal lasten

-

Mezövari - naschoolse
huiswerkbegeleiding

Lasten
Bijdragen aan projecten (1)
Wervingskosten
Kosten beheer & administratie

11.022

Mezövari - kindergarten

Sub-totaal baten

7.672
250
3.100

Nagybereg-kindergarten + naschoolse
huiswerkbegeleiding

Baten
Particulieren
Bedrijven
Stichtingen
Kerken

Continuïteitsreserve
projecten

Algemeen
hulpverlenings-fonds

Doelbestedingen

65.980
17.875
43.843
73.034

40.870
4.500
55.430
47.000

51.006
16.476
58.700
43.869

-

200.732

147.800

170.051

250
544

180.132
250
544

160.090
390
500

139.564
229
374

3.359

794

180.926

160.980

140.168

19.806
-111
19.695

-13.180
-13.180

29.883
-53
29.830

-37

-

5.370

11.000

5.815

59.600

21.815

10.800

10.850

10.000

21.400

16.560

3.600

11.059
-111
10.948

-

1.145

-2.479

3.485

20.616

-2.507

-

-6.804

13.873 -14.960

-3.515

-

687

-794

-

1.145

-2.479

3.485

20.616

-2.507

-

-6.804

13.873 -14.960

-3.515

-

687

-794
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687 -14.960

-3.515

-

-

-794
794

19.695
-

19.357

687

7.785

-

-

-

147.056

10.804

17.503

3.021

7.298

-

5.484

Resultaatverdeling
Aanvulling uit algemene reserve
Mutatie cont.reserve projecten

10.948
-9.714
-

8.920

1.145

1.006

20.616

-2.507

-6.804

-

Stand 31 december

21.875

42.920

3.495

11.810

38.119

514

494

-

Curtuiseni
-

-

Totaal

2.350

Albis - pastor
(Nw.Lekkerland)

34.000

Galospetreu naschoolse opvang

20.641

Targusor - pastor
(alg.middelen)

Stand 1 januari

Kosten werving /
beheer &
administratie

Sanislau - naschoolse
opvang

13.873

Targusor - nieuwe
school

127.361

Targusor naschoolse opvang

-

Valea Lui Mihai

-

Mezövari - Oekraïne

-

Nagybereg - Oekraïne

11.300

Continuïteitsreserve
projecten

14.960

Algemeen
hulpverlenings-fonds

Galospetreu schoolunits

Verloopoverzicht van reserves en fondsen

Toelichting:
1)

2)
3)

4)

Gipsy Mission werkt door lokale partners te ondersteunen. Over iedere structurele ondersteuning worden afspraken gemaakt en vastgelegd in
een projectplan. De projectbijdragen worden door Gipsy Mission toegezegd en betaald aan de projectpartners die de besteding doen. De
projectpartners leggen verantwoording af aan Gipsy Mission over de besteding. Middels de bestuursreizen die 1 a 2x per jaar plaatsvinden vindt
monitoring en controle plaats op de voortgang van de projecten en de projectbestedingen.
Gipsy Mission heeft geen medewerkers in dienst. Wel zijn bij de projectpartners medewerkers in dienst die betaald worden uit projectbijdragen
van Gipsy Mission.
De projectreizen betreffen de projectbezoeken van het bestuur om de voortgang en projectbestedingen te monitoren (1 a 2x per jaar).
Daarnaast gaan jaarlijks diaconale jongerenreizen van kerken naar de projecten om te helpen met bouwactiviteiten, diaconale projecten en
kinderwerk.
Alle giften die bestemd ontvangen worden voor een project komen ten goede aan het project. Daarnaast komen algemene giften (zonder
specifieke bestemming binnen). Deze algemene giften worden aangewend voor de projecten in de begroting en vullen feitelijk tekorten op voor
zover de bestemde giften niet toereikend zijn.
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baren en
lasten is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
Vaststelling en goedkeuring
De jaarrekening 2018 is door het bestuur van Stichting Gipsy Mission vastgesteld en
goedgekeurd in haar vergadering van januari 2019 onder voorbehoud van goedkeuring door de
kascommissie.

Verklaring kascommissie
Stichting Gipsy Mission is in de categorisering van het CBF een klein goed doel dat op basis
van de erkenningsregeling in categorie B valt (inkomsten EUR 100.000 - EUR 500.000). Binnen
deze categorie volstaat een controle door een kascommissie (erkenningsregeling lid 6).
Het bestuur heeft uit kostenoverwegingen besloten om over te stappen op een kascommissie
die de boeken jaarlijks controleert. De kascommissie - die onafhankelijk is van het bestuur van
stichting Gipsy Mission - heeft een kascontrole uitgevoerd op de jaarrekening 2018 en heeft de
jaarrekening akkoord bevonden.
De kascontrolecommissie bestaat uit de heren K. de Graaf en M. van Nieuwenhuizen. Op basis
van de door hen uitgevoerde kascontrole hebben zij de jaarrekening 2018 akkoord bevonden.

Kleuterschool in het ‘Huis van Hoop’ te Nagybereg, Oekraïne
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9.

Begroting 2019

Bijlage - begroting 2019
Begroting
Gipsy Mission
2019
€
Baten
Giften van particulieren (1)
Giften van bedrijven
Giften van andere stichtingen (2)
Giften van kerken (3)
Som van de geworven baten

30.000
5.000
28.800
28.500
92.300

Begroting
Rekab
2019
€
20.200
5.000
10.000
20.000
55.200

Begroting
totaal
2019
€

Begroting
totaal
2018
€

50.200
10.000
38.800
48.500
147.500

40.870
4.500
55.430
47.000
147.800

(1) inclusief baten uit acties via PKN Fontein Nijkerk € 12.500 (raming obv acties 2018)
(2) toegezegde bijdrage St. Hulp aan Roemenië € 6.160 tbv Targusor / Groenenscheldt € 5.000 (Nagybereg) / vinden nieuwe sponsor voor
Saniszlau (doel € 18.500) / vinden sponsoren voor Galospetreu hekwerk en overkapping school € 2.800 / Sanislau overkapping school € 1.000
(3) toezegde bijdrage PKN Driestwegkerk Nunspeet € 12.320 / Baptisten Nw. Lekkerland € 3.600 / CGK Dokkum Mezovari € 4.200
Lasten
Ondersteuning projecten:
- Nagybereg kindergarten [eigen middelen/St. Tabitha]
- Nagybereg naschoolse opvang [eigen middelen/St.Tabitha/St.Groenenscheldt]
- Mezovari kindergarten [eigen middelen donateurs/kerken]
- Mezovari naschoolse opvang [CGK Dokkum/sponsor]
- Rekab naschoolse opvang, Valea Lui Mihai - Roemenië [eigen middelen]
- Targusor pastor, Roemenië [Nijkerk/Nunspeet/eigen middelen]
- Targusor naschoolse opvang, Roemenië [Nunspeet/Aagtekerke]
- Targusor - gebouw [sponsoring]
Werving
- Galospetreu naschoolse opvang, Roemenië [PKN Nijkerk, Fontein]
- Galospetreu - afronding kerk [sponsoring]
Werving
- Galospetreu - afronding school (hekwerk/overkapping) (2019) / aankoop
schoolunits (2018)
Werving
- Sanislău naschoolse opvang, Roemenië [st. Pharus]
- Sanislău - overkapping schoolgebouw Roemenië
Werving
- Albis, pastor, Roemenië [Nieuw Lekkerland]
- overige doelbestedingen/onvoorziene posten
Directe bestedingen aan projecten
Kosten fondsenwerving
Beheer & administratie (CBF-Keur/KvK/overig)
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Rente en kosten betaalrekening
Rente spaarrekening
subtotaal
Saldo van baten en lasten/resultaat

1

4.450
1.950
11.500
4.500
11.500
18.500
12.500
-

4.450
1.950
11.500
4.500
55.200
11.500
18.500
12.500
-

7.680
3.060
11.000
4.500
52.800
10.800
18.720
9.000
6.700
6.000

2.800
18.000
1.000
3.600
885
91.185

6.370
16.500

55.200

2.800
18.000
1.000
3.600
885
146.385

3.600
3.360
160.090

55.200

250
750
147.385

390
500
160.980

-

115

-13.180

-125
10
-115

-

-125
10
-115

-150
150
-

-

-

-

55.200

250
750
92.185
115

-13.180

De begroting van Gipsy Mission projecten kent een uitdaging om sponsors te vinden voor:
a) voor het project Sanislău waar sponsor Pharus na een periode van 4 jaar zich heeft
teruggetrokken. We zijn Pharus zeer dankbaar voor de bijdrage waardoor een prachtig
project is gerealiseerd met een schoolgebouw en 3 klassen waar iedere dag ca 45
kinderen christelijk basisonderwijs krijgen om een kansrijke en hoopvolle toekomst
tegemoet te gaan.
b) de geplande investeringen in de afronding van het schoolgebouw in Târguşor, de bouw
van een nieuwe kerk in Târguşor. Werving verloopt via vinden van sponsoren en
jongerenvakanties die via sponsoracties geld werven voor de bouw. Indien de
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sponsoring minder opbrengst zal ook minder toegezegd worden zodat het
begrotingsrisico voor onze stichting beperkt is.
c) nieuwe giftgevers zijn voor de toegenomen kosten op de projecten. Het is nodig om
meer vaste giftgevers/nieuwe donateurs/particuliere gevers/kerkgenootschappen te
vinden voor o.a.
1) Mezövári Immanuelkleuterschool (ca. EUR 5.000 is nog ongedekt)
2) pastor Papp László en
3) de toegenomen kosten van naschoolse opvang in Roemenië.
2

De begroting van project Rekab te Valea lui Mihai kent een uitdaging om de inkomsten
structureel te verhogen naar circa EUR 60K zodat de reguliere kosten + kosten van inflatie
gedekt kunnen worden. Dit i.v.m. de toegenomen loonkosten en kosten van
levensonderhoud in Roemenië. Hierdoor zal ingezet moeten worden op het vinden van
nieuwe sponsors.

Dank u voor uw belangstelling en support.
Mogen wij blijven rekenen op uw steun?
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