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1 Algemeen 

 

Het jaar 2022 is weer voorbij, waar we de Corona maatregelen achter ons 

hebben gelaten. Maar waar nieuwe crises weer opdoemen met als 

dieptepunt de oorlog in Oekraïne, grenzend aan Roemenië. We zijn dankbaar 

dat we ook in dit afgelopen jaar ons werk als stichting Nusfalau in Roemenië 

in de plaatsen Simleu, Nusfalau en omgeving konden doen. 

Dit verslag geeft een overzicht van ons werk, de werkzaamheden en 

activiteiten die door de Stichting Nusfalau zijn uitgevoerd in 2022. 

In Roemenië blijft er nog steeds een behoorlijk verschil tussen rijk en arm. 

De werkelijk armen en de ouderen hebben vrijwel geen mogelijkheid om 

hieruit te komen. De situaties die je regelmatig tegenkomt zijn schrijnend. 

De inflatie heeft ook daar toegeslagen en onze hulp is en blijft nog steeds 

nodig. 

Afgelopen jaar is er tijdens de reis ruim 8 m3 aan kleding naar Roemenië 

meegenomen. De resterende ruim 12 m3 aan kleding is in januari 2023 op 

transport worden gesteld. 

Alle aangeleverde goederen die veelal via Wim en Judith & Ewoud binnen 

komen, worden uitgezocht en gesorteerd. De opslag die we gratis mogen 

gebruiken (gesponsord) is een prettige werklocatie voor onze inzameling. 

Het vervoer is bekostigd uit de donaties en de acties die ook dit jaar weer de 

benodigde bedragen opleverden, waarvoor dank aan een ieder die hieraan 

heeft bijgedragen.  

Bij de jaarlijks terugkerende inzameling voor de kerstpakketten is het 

bedrag van € 4170,= opgehaald. En er zijn 200 pakketten gegaan naar 

mensen die het nodig hadden. De kerstpakketten bestaan zoals gewoonlijk 

uit eerste levensbehoeften, waar men erg dankbaar voor is. 

Langs deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor 

hun inzet. En zeker ook degene die opslagruimte en vervoer ter beschikking 

heeft gesteld. 
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1.1 Samenstelling bestuur 
 

Het bestuur bestaat op 01-01-2023 uit de volgende personen. 

1. Vz  Steenkamp, W   
2. Penm Stap – Heijink, I    

3. Secr van Heek, A            

4. Lid  Meijer, E 
5. Lid  Meijer – Steenkamp, J 

6. Lid  Sakhoyan, A 
 

1.2 Sponsorplannen 
 

Op 31-december-2022 werden er gesponsord: 

 KSP KinderSponsorPlan:     15 
 OSP OuderenSponsorPlan:   11 

 Zigeuner kinderclub (Gipsy Children Club): 2  

 

Door deze sponsoring worden veel meer mensen geholpen dan de directe 

gesponsorde personen zelf, want het hele gezin is bij de hulp gebaat.  

In 2022 zijn er 5 KSP’s/OSP’s afgevallen vanwege leeftijd (ouder dan 18 

jaar) en overlijden. En zijn 4 nieuwe mensen/kinderen gesponsord. De 

leeftijd van de gesponsorde personen liggen nu tussen de 6 en 84 jaar. Ook 

het afgelopen jaar kon al het geld dat binnenkomt voor de kinderen & 

ouderen rechtstreeks voor dit doel gebruikt worden. Zie voor een volledig 

overzicht het financiële jaarverslag van de penningmeester (in punt 1.5). 

Wij hebben onze contactpersoon Ds. Pal Szekréynes opnieuw gevraagd om 

nieuwe sponsorfamilies. Judith en Ina hebben de rol van Harm overgenomen 

als sponsorbeheerder en hier veel werk in.  

Op 1 januari 2022 heeft Albert van Heek de taak als secretaris overgenomen 

van Harm Rozendom.  
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1.3 Activiteiten in 2022 
                                                                                                                                 

 De succesvolle jaarlijkse kerstpakketten actie heeft dit jaar 200 
pakketten opgeleverd die samengesteld en gedistribueerd zijn. Het 

geld is overgemaakt naar Ds. Pal Szekréynes, hij heeft met lokale hulp 
gezorgd dat de pakketten samengesteld werden en dat het bij de 

diverse mensen terecht kwam. Vanwege de inflatie en toegenomen 

kosten zijn de pakketten per stuk duurder uitgevallen. 
 In 2022 heeft ook de Paasbrodenactie weer plaatsgevonden en netto  

€ 1.085,= opgebracht, dit geld is besteed aan transport. 
 Daarnaast is er in juli/augustus tijdens de Goede-doelen-actie collecte 

gehouden in de Baptisten gemeente De Bron (Almelo), specifiek voor 
het werk van de Stichting. Dit heeft een bedrag € 2.280,= opgebracht, 

dit geld is besteed aan 2 bouwprojecten. 
 In 2022 hebben we ook weer het Gipsy Children Club (GCC) 

ondersteund. Dit zijn activiteiten bij de zigeunerkinderen en jeugd. Het 
betreft Bijbel onderwijs maar ook het leren van sociale vaardigheden. 

De verantwoordelijkheid van activiteiten in de Zigeunerkerk ligt bij de 
Baptisten gemeente in Boghis. Met de voorganger, Ds. Benjamin Pap, 

is contact gelegd. 
 De website wordt actueel gehouden door Alex Sakhoyan. 

 Tijdens de Roemenië reis heeft er transport van kleding plaats 

gevonden, de helft van deze kosten zijn door de stichting betaald. 
 

1.4 Reizen in 2022 
 

In het najaar 2022 zijn Wim en Judith & Ewoud naar Roemenië geweest. Ze 

hebben een naaimachine, kleding en verzorgingsspullen meegenomen, met 

name voor het ouderen mensen huis (soort bejaarden/ verzorging tehuis) in 

Cehu. Ook is er toen gekeken naar overige behoeftes, alle gasfornuizen zijn 

dringend aan vervanging toe. 

Het vervoermiddel is gesponsord, de kosten voor brandstof, voeding en 

overnachting van de reis zijn 50/50 betaald; de helft door de stichting en de 

helft op eigen kosten van de deelnemers. 
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1.5 Financiën 2022: 

ACTIVA 2021 2022

Geldmiddelen € 3.073 € 3.958

Vorderingen

€ 3.073 € 3.958

PASSIVA

Bestemmingfondsen € 3.073 € 3.958

Overige reserves € 0 € 0

€ 3.073 € 3.958

Staat van baten en lasten over 2022

BATEN 2021 2022

Baten uit eigen fondsverwerving € 15.056 € 16.862

Kruisposten

€ 15.056 € 16.862

LASTEN

Kosten beheer en administratie € 0 € 41

Kosten eigen fondsverwerving € 0 € 0

Bankkosten € 243 € 280

Kruispost betaling Pal € 0 € 1.150

Besteed aan doelstelling € 15.246 € 14.505

€ 15.489 € 15.976

Saldo baten en lasten -€ 433 € 886

   


