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Samenvatting
Kind en Gezin

Doel: ‘Kinderen in hun omgeving zijn
ondersteund om een meer menswaardig en
waarde(n)vol bestaan op te bouwen.’

Speerpunten voor 2015 op basis van het
nieuwe beleidsplan 2015 – 2019:
Partners en projecten
•

Er zijn vijf programma’s die gericht zijn op deze algemene
doelstelling:
1. Veilige leefomgeving
2. Dagelijkse levensbehoeften
3. Toegang tot gezondheidszorg
4. Toegang tot (vak)onderwijs
5. Bewustwording en draagvlakversterking

•

•

Veilige leefomgeving

•

Doelstelling: meer kinderen groeien op in een veilige (gezins)omgeving.

•

Bestedingen 2014 € 378.643

Begroting 2014 € 413.479

Dagelijkse levensbehoeften

•

Doelstelling: meer kinderen en gezinnen leven in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoeften wordt
voorzien.

•

Bestedingen 2014 € 997.938

Begroting 2014 € 976.731

Toegang tot gezondheidszorg
Doelstelling: meer kinderen worden bereikt met voorlichting en hebben toegang tot basisgezondheidszorg.
Bestedingen 2014 € 254.853

Begroting 2014 € 261.947

Effectief bijdragen aan de verandering in de
levens van kinderen en families en de resultaten
meer zichtbaar maken;
Toerusten en versterken van (pleeg)ouders om
beter te kunnen zorgen voor hun (gehandicapte)
kinderen;
(Life)skills training voor gemarginaliseerde kinderen en jongeren voor betere kansen op de arbeidsmarkt;
Bevordering van sociale inclusie van gehandicapte kinderen en jongeren;
Motiveren van lokale kerken in Oost-Europa om
naar buiten te treden, een sociaal veiligheidsnetwerk te creëren en om door te gaan met de
dagopvangcentra voor kansarme kinderen;
Ondersteunen van specifieke lobbyactiviteiten bij
de (lokale) overheid voor invloed op beleidsontwikkeling;
Capaciteitsversterking van partnerorganisaties
gericht op onderlinge samenwerking en om (zo)
meer effectief te zijn.

2014

realisatie

begroting

BATEN uit eigen fondsenwerving
Algemeen (incl.Winterhulp)

1.912.842

1.830.000

Materiële hulp in natura

162.600

153.000

Nalatenschappen

345.882

75.000

Baten uit acties van derden

306.572

200.000

Toegang tot onderwijs

Baten uit subsidies

Doelstelling: meer kinderen hebben toegang tot kwalitatief goed onderwijs in hun omgeving.

Overige baten

0

0

Som der baten

2.736.324

2.271.000

0

0

Bestedingen 2014 € 375.354

Begroting 2014 € 381.361

Bewustwording en draagvlakversterking
Doelstelling: Kom over en help vindt het belangrijk om
de achterban in Nederland bewust te maken van de problematiek in Oost-Europa en Eurazië. Hierdoor zal het
draagvlak voor onze doelstellingen groter worden. Om
onze achterban bewust te maken van de noodzaak van
hulp voorzien wij hen van informatie en brengen we ze in
contact met onze partners en doelgroep in Oost-Europa
en Eurazië.

Rente baten en baten uit beggingen

Begroting 2014 € 176.553

0
13.000

LASTEN besteed aan doelstellingen
Oude doelstellingen
Veilige leefomgeving

378.643

413.479

Dagelijkse levensbehoeften

997.938

976.731

Toegang tot gezondheidszorg

254.853

261.947

Toegang tot (vak)onderwijs

375.354

381.361

Bewustwording en
draagvlakversterking

187.800

176.553

235.065

213.303

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Bestedingen 2014 € 187.800

0
8.428

Som der lasten
Resultaat / overschot

90.351

88.988

2.520.004

2.512.362

216.320

-241.362
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Voorwoord
Vertrouwend de toekomst in
Vorig jaar, in 2014, vierden we het 40-jarig jubileum van
Kom over en help. En vieren is misschien wel niet het goede woord, hoewel. Van Dale geeft als definitie: feestelijk
doorbrengen of gedenken. Dat hebben we wel gedaan!
Teruggedacht aan Gods grote daden in de afgelopen 40
jaar en een Kom over en help-dag op 29 november feestelijk doorgebracht. Een dag waar verandering in het leven van mensen centraal stond. Een dag waar we Gods
Naam mochten grootmaken voor Zijn werk en genade.
We hadden broeders en zusters te gast die vertelden over
de hulpverlening van nu. In hun verhalen klonk de lofzang
door: God verandert levens van mensen, ook door de hulp
van Kom over en help. Vaak zo anders dan wij denken. Juist
de meest arme mensen. Juist zij die het verst van het goede pad af waren.
En wat een zegen als je dan Victor uit Oekraïne hoort getuigen: “God werd mij te sterk, Hij kwam er aan te pas. Hij
veranderde mijn leven. Als het van mij had moeten komen,
dan was er nooit iets veranderd. God is trouw. Hij verandert mensen.”
“Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig
is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen, die Hem vrezen.” Een echo
vanuit de lofzang van Maria.
Die lofzang gaat ook mee dit jaar in: 2015. Want is het u wel
eens opgevallen waarom Maria haar lofzang zingt? In vers
48 van Lukas 1 lezen we: Omdat Hij de lage staat van Zijn
dienstmaagd heeft aangezien. Je zou ook kunnen zeggen:
”Omdat de HEERE heeft omgezien naar de nederige staat
van Zijn dienares.” Dat is de reden voor haar lofprijzing. Dat
woordje omzien, dat is de kern van het Evangelie. Nu ziet
Hij om naar Maria, in haar nederigheid. Eenvoudige omstandigheden, armoede, onbekendheid en toch.

En als het goed is zien wij ook om naar onze medemens.
Met name naar die mens die moeite heeft met het leven.
Naar mensen die niet mee kunnen in de maalstroom van de
samenleving. We hebben de taak om vanuit naastenliefde
om te zien naar behoeftigen, hongerigen, mensen zonder
dak boven hun hoofd, mensen zonder kleding en mensen
in nood; hetzij voorzien in materiële, financiële, maar ook
in geestelijke nood. En als je dan zo’n iemand hebt die naar
je omziet, dan doet dat je goed. Daar ben je dankbaar voor.
Daarom gaan we door, ook het 41e jaar van Kom over en
help. Vertrouwend op Zijn trouw, Zijn liefde en Zijn ontferming.
Hij hielp de afgelopen 40 jaar. Hij zal ook in de toekomst
zorgen, omdat Hij goed is. Hij blijft denken aan Zijn barmhartigheid, Zijn trouw en beloften. Hij geeft kracht voor
vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Hij geeft het
leven tot in eeuwigheid.
Gerben Heldoorn
bestuursvoorzitter
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1
Bestuur
en
organisatie
Visie
De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom over
en help de inspiratiebron en norm voor al haar handelen.
Op grond hiervan weet ze zich van harte gedreven inhoud
te geven aan de Bijbelse opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen, wezen en verdrukten te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het
Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld.

Missie
Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot
barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en
christelijke organisaties.
8 | Kom over en help Jaarverslag 2014

Kernwaarden
De kernwaarden van Kom over en help zijn terug te voeren op de christelijke identiteit van de organisatie. In deze
‘basisverklaring’ wordt rekenschap gegeven van de ethiek
van bestuur en medewerkers van Kom over en help.
Zeven thema’s komen hierbij aan de orde:
Verbondenheid | Mensbeeld | Naaste | Barmhartigheid |
Recht | Partnerschap | Betrouwbaarheid

Verbondenheid
Kom over en help heeft vanuit haar geschiedenis een sterke geestelijke verbondenheid met de christenen en kerken
die geleden hebben en nog lijden onder de gevolgen van

het communisme. Deze verbondenheid leidt tot blijvende
betrokkenheid bij hen en bij hun samenleving.

Een holistisch mensbeeld
Kom over en help ziet het welzijn van de mens vanuit het
holistische perspectief dat de mens in harmonie leeft in
zijn relatie met God, zijn naaste, de schepping en zichzelf.

Aandacht voor de kwetsbare naaste
Kom over en help richt zich op kwetsbare groepen. Zij
focust op kinderen en families, omdat door armoede en
ontwrichting veel kinderen niet kunnen opgroeien en zich
niet kunnen ontwikkelen in de veiligheid van een stabiel en
waarde(n)vol gezin.
9 | Kom over en help Jaarverslag 2014

Barmhartigheid
Kom over en help ziet het als haar roeping om in bewogenheid haar kwetsbare naaste te dienen, in navolging van
Christus Die met innerlijke ontferming en bewogenheid omzag naar de mens in zijn geestelijke en lichamelijke noden.

Recht
Zoals de Bijbel richtlijnen geeft voor de ordening van het
maatschappelijke leven waarin de armen rechten hebben
en zoals Christus aandacht had voor de geestelijke en lichamelijke noden van de armen en verdrukten, zo wil Kom
over en help een stem geven aan hen die niet gehoord worden en hulp bieden aan hen die geen helper hebben.

1 Bestuur en organisatie

Partnerschap
Partnerschap betekent voor Kom over en help om samen
met lokale partners, op basis van gedeelde christelijke visie en uitgaande van gelijkwaardigheid en wederkerigheid,
inhoud te geven aan armoedebestrijding.

Betrouwbaar en professioneel
Kom over en help is een betrouwbare en professionele organisatie. Zij is aanspreekbaar op een verantwoorde besteding van middelen, heeft een transparant beleid en is
bereid te leren van ervaringen.

Bestuur
De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van
Kom over en help zijn vastgelegd in een Bestuursstatuut.
Op 31 december 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Dhr. G.J. Heldoorn MA, voorzitter
Principal consultant en manager onderwijsadvies CPS
onderwijsontwikkeling en advies te Amersfoort, penningmeester Oranjecomité Woudenberg, coördinator
vluchtelingenwerk vanuit de Gereformeerde Gemeente te
Amersfoort.
Drs. A.P. de Jong, penningmeester
Principal Credit Riskmanagement ING Domestic Bank
Nederland, secretaris Raad van Advies Burgland Groep,
voorzitter Raad van Toezicht RMU, lid Investment Comité
Incluvest BV (onderdeel Woord en Daad).

Predikant in de Hervormde Morgenster-gemeente (PKN)
te Zoetermeer, voorzitter Stichting Cursus Theologische
Vorming Putten, voorzitter Van Rijswijk Fonds.
Mevr. C.H. de Jong, lid
Hoofd Communicatie en fondsenwerving Mercy Ships,
vrijwilliger Gevangenenzorg Nederland.

Commissies
De directeur wordt bijgestaan door een aantal commissies, waarin leden van het bestuur zitting hebben:
Beleidscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA, mevr. C.H. de
Jong, ir. R.H. Warnaar.
Financiële commissie: drs. A.P. de Jong, mevr. C.H. de Jong,
dhr. E. Heger (administrateur).
Personeelscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA, dr. M.A. van
den Berg, ds. A. van Heteren.
Commissie ‘samenwerking met andere organisaties’:
dr. M.A. van den Berg, ir. R.H. Warnaar.
De beleidscommissie, financiële commissie en de commissie ‘samenwerking met andere organisaties’ hebben
een adviserende rol richting de directeur. De personeelscommissie heeft beslissingsbevoegdheid bij benoeming,
schorsing en ontslag van medewerkers. De directeur is
adviseur van deze commissie.

Adrie van Stuijvenberg
Overleden in de leeftijd van 64 jaar
tijdens een reis in Zwitserland.
Vanaf 2001 heeft hij zich als bestuurslid
(secretaris) van Kom over en help
geroepen geweten te dienen.
Met grote betrokkenheid en liefde
voor de naaste, gaf hij op zijn eigen
kenmerkende manier inhoud aan het
bestuurslidmaatschap.

Vergoedingen

Ds. A. van Heteren, lid
Predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk,
partijvoorzitter SGP, secretaris Stichting Bewaar het
Pand, secretaris Gereformeerde Bijbelstichting, bestuurslid Stichting Reformatorische Publicatie.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het
werk voor de stichting. Gemaakte (reis)kosten worden
op declaratiebasis vergoed. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer. In 2014 werd aan bestuursleden in totaal € 702,12 voor gemaakte kosten vergoed.

Ir. R.H. Warnaar, lid
Directeur NET Foundation, commissielid EigenWijs JBGG.

Onafhankelijkheid van bestuurders

Dr. M.A. van den Berg, (waarnemend) secretaris
10 | Kom over en help Jaarverslag 2014

In de statuten van de stichting zijn clausules opgenomen
die functievermenging en afhankelijkheidsconflicten
voorkomen, conform de CBF-richtlijnen.

Besproken onderwerpen
Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid en de inkomsten en bestedingen. In 2014
zijn vier bestuursvergaderingen gehouden, namelijk op 26
maart, 7 juni, 24 september en 3 december.
Tijdens de vergadering van 26 maart zijn het jaarverslag
en de jaarrekening over het jaar 2013 goedgekeurd en
vastgesteld. Ook is besloten dat als er voldoende giften
ontvangen zijn voor Winterhulp, deze elk jaar kunnen worden besteed aan andere projecten binnen het thema Kind
en Gezin. Verder wordt besloten dat de grondslag van de
continuïteitsreserve elk jaar zal worden vastgesteld op
het bedrag van de kosten van de werkorganisatie in het
achterliggende jaar (in 2013: € 454.067). Het bestuur ontving de jaarlijkse rapportage van de interne controles van
de administratieve organisatieprocessen.
Op 7 juni vond de tweede vergadering van het jaar plaats.
Het voorstel om dhr. L. Stok van A2B Strategic Support
als beleidsadviseur te betrekken bij de uitwerking van
het meerjarenbeleidsplan werd goedgekeurd. Ook werd
besloten een bedrag van € 20.000 voor noodhulp in Servië te besteden en een transport met hulpgoederen naar
Servië te faciliteren. Ook vond een korte bestuursevaluatie plaats en werd verslag gedaan van het functioneringsgesprek met de directeur. Aansluitend op de vergadering
vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats van bestuur en
kantoorstaf. Onder leiding van dhr. L. Stok werd verder nagedacht over de (in)richting van het meerjarenbeleidsplan.
Op 24 september, de derde vergadering van 2014, heeft
het bestuur stilgestaan bij het plotselinge overlijden van
dhr. A. van Stuijvenberg, bestuurssecretaris, op 2 augustus 2014. Er werd waardering uitgesproken voor zijn
waardevolle bijdragen in het bestuur en zijn persoonlijke
betrokkenheid op mensen in Oost-Europa die in grote armoede leven. De Heere gaf hem de gaven om zich in te zetten voor de naaste. In meditatie en gebed zijn zijn vrouw en
kinderen opgedragen aan de HEERE.
Om in de ontstane vacature te voorzien werd besloten om
via het Reformatorisch Dagblad kandidaten te werven. Ds.
M.A. van den Berg werd benoemd als waarnemend secretaris. Voorts werden onder meer de halfjaarrapportages
besproken.

jecten, het bestuur mandateert de personeelscommissie
en de directeur voor de invulling van de extra 0,8 fte bij de
afdeling Communicatie en fondsenwerving; de personeelscommissie wordt gemandateerd voor het werven van twee
bestuursleden in januari/februari 2015, waarvan er tenminste één als specialisme ontwikkelingssamenwerking heeft;
dit heeft in 2014 nog niet tot benoeming geleid; in maart
2015 volgt een definitief meerjarenbeleidsplan alsook het
jaarplan 2015; het bestuur gaat akkoord met de huur van
het pand aan Beurtschipper 14-20 tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Dit in verband met de behoefte aan meer
kantoor- en minder opslagcapaciteit.
Verder is er tijdens elke bestuursvergadering gesproken
over de inkomstentrend per maand en vond er bespreking
plaats van de managementtool financiën. Personeelszaken, vervangende kantoorhuisvesting en opnames in Oekraïne en de communicatie hierover met EO-Metterdaad
kregen eveneens de aandacht.

Werkbezoeken
Tijdens werkbezoeken werd er vanuit het bestuur en door
de medewerkers contact onderhouden met de partners in
Oost-Europa en Eurazië. In 2014 hebben elf werkbezoeken
plaatsgevonden: een fotografiereis naar Armenië door
Communicatie en fondsenwerving en reizen naar Albanië
(Tirana en Sarandë), Oekraïne-West (driemaal), Moldavië
(tweemaal), Armenië, Georgië en Bulgarije.
Daarnaast is deelgenomen aan een partnermeeting in
april in Chisinau in Moldavië, waar de meeste partners
aanwezig waren om het beleid van de afgelopen jaren te
evalueren en samen na te denken over het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
In het voorjaar werd een persreis naar Bulgarije ondernomen door freelance journaliste Marie Verheij. Naar aanleiding hiervan schreef zij een aantal kerkelijke achtergrondartikelen voor het jubileummagazine, die ook in het RD
verschenen. In het najaar werd Bulgarije bezocht door een
RD-journalist voor een artikelenserie in het RD over Roma.
In de meivakantie was er een onderwijsreis naar Albanië, speciaal voor leerkrachten uit het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs.
Tenslotte zijn er in de zomervakantie twee Xperience-jongerenreizen georganiseerd. De 16+-jongeren gingen op
reis naar Moldavië en de 21+-jongeren naar Georgië.

Voorafgaand aan de vergadering van 3 december 2014 vond
een bespreking van het meerjarenbeleidsplan met de kantoorstaf plaats. Het concept-meerjarenbeleidsplan 20152019, inclusief de begroting 2015 en de meerjarenbegroting,
zijn in bestuursvergadering op hoofdlijnen vastgesteld. De
volgende besluiten werden tijdens de vergadering genomen: De directeur ontvangt mandaat om een benoemingsprocedure te starten voor uitbreiding van de afdeling Pro11 | Kom over en help Jaarverslag 2014

Verantwoordingsverklaring volgens
CBF richtlijn

1.2 Toezicht houden, besturen en
uitvoeren

1 Bestuur en organisatie

Volgens het Bestuursstatuut is het bestuur een beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan dat:
• het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan
toetst;
• het management van de stichting mandateert aan
de titulaire directie.
Het bestuur houdt toezicht op de voortgang van Projecten en Communicatie en fondsenwerving door middel van
een monitoring- en evaluatieplan, wat is gepresenteerd in
maart en september. Maandelijks wordt er een financieel
overzicht gegeven over trendmatige ontwikkelingen van
de inkomsten. In september wordt de financiële halfjaarrapportage gegeven met een analyse op hoofdlijnen. De
directeur zorgt voor informatie over personeelszaken,
werkbezoeken, netwerkvergaderingen en relevante ontwikkelingen. Het bestuur ontvangt één keer per jaar een
rapportage betreffende de interne controle van de administratieve organisatieprocessen en klachtenanalyse. Om
de betrokkenheid van de bestuurders bij de landen, partners en projecten te borgen, gaan bestuursleden één keer
per jaar met stafleden mee op werkbezoek.

Evaluatie
Het bestuur vindt de nieuwsbrieven die verzonden worden naar de donateurs in lijn met de vastgestelde doelen.
Er moet blijvende aandacht zijn voor kinderen en jongeren
om de vergrijzing van de donerende achterban tegen te
gaan. Er is waardering voor de uitvoering van het beleid
van de afgelopen vijf jaren.
De Kom over en help-dag vanwege het 40-jarig jubileum
was een mooi succes. Vele donateurs en (oud-)vrijwilligers
hebben deelgenomen aan het interactieve programma,
waarbij ook projectleiders uit Oekraïne, Moldavië en Bulgarije aanwezig waren.
Het bestuur ziet in de impact van projecten vooral een
kwantitatieve meting. Ze ondersteunt het voornemen om
in overleg met de partnerorganisaties meer samenhang
in de projecten aan te brengen. Het is van belang dat de
interventies leiden tot verandering in de levens van de kinderen en de mensen die hulp ontvangen. Ook de betrokkenheid van de hulpontvangers in hun eigen ontwikkeling
is een thema dat aandacht vraagt de komende jaren. Er zal
een model opgezet worden dat zowel de output als de outcomes van de hulpverlening laat zien.
Het bestuur hecht aan contacten met bedrijven om meer
werk- en inkomengenererende projecten op te zetten.
Om de uitgesproken groeiambitie van circa 25% in de komende vijf jaar mogelijk te maken, wil het bestuur een uit12 | Kom over en help Jaarverslag 2014

breiding van fte’s voor Communicatie en fondsenwerving
en Projecten. Daarbij zullen de kosten voor de baten gaan.
De pilot van twee tot drie jaar die wordt opgezet zal laten
zien of deze groei haalbaar zal zijn.
Het bestuur is content met de Interne Controle op kritische
processen in de organisatie en de klachtenafhandeling.
Er is warme betrokkenheid bij het functioneren van de
medewerkers, de vrijwilligers en hun welzijn. Het bestuur
waardeert en stimuleert de inzet van de directeur en medewerkers.

Zittingsduur en bestuurdersprofiel
De leden van het bestuur worden voor een periode van
vier jaar benoemd en kunnen maximaal tweemaal worden
herbenoemd. Nieuwe bestuursleden worden benoemd op
basis van het bestuurdersprofiel. Herverkiezing van bestuursleden geschiedt op basis van een evaluatie van het
functioneren conform het bestuurdersprofiel.

Bestuursverkiezing in december 2014
De werkwijze inzake herverkiezing van bestuursleden is
als volgt: Aan de hand van een bestuurdersprofiel wordt
de betrokkene beoordeeld door het bestuur en de directeur op de verschillende functie-eisen. De samenvatting
van deze beoordelingen wordt besproken met de betrokkene, de (adjunct-)voorzitter en de secretaris. Het verslag
wordt besproken in het bestuur, waarna een schriftelijke
stemming plaatsvindt.
C.H. de Jong en dhr. G.J. Heldoorn zijn unaniem herkozen,
Heldoorn tegelijkertijd ook als voorzitter.

Relatie bestuur en directeur
De directeur is gemandateerd tot het managen van de
stichting. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en
uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid
van de stichting. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het
opstellen van conceptbegroting, -jaarverslag en -jaarrekening. Het bestuur blijft echter wettelijk verantwoordelijk en
aansprakelijk en de directeur is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Tijdens de bestuursvergaderingen is er intensief overleg met de directeur over
beleid en uitvoering van beleid. Jaarlijks voert een delegatie van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Daarbij wordt een roulerend aantal medewerkers
gevraagd naar het functioneren van de directeur.
Het bestuur constateert dat de beleidsvoornemens zoals
beschreven in het jaarplan tot uitvoering zijn gebracht.
Onze identiteit, die sterk tot uitdrukking komt in de slogan ‘Geroepen om te dienen’, motiveert zowel bestuur,
directeur, staf, vrijwilligers, alsook de donateurs en partnerorganisaties. Het is steeds een uitdaging deze Bijbelse
roeping in veranderende omstandigheden inhoud en vorm
te geven. Met behulp van aangereikte documentatie en
formats kan het bestuur adequaat reageren op ontwikkelingen. Dit leidt tot verdieping van het inhoudelijke over-

leg. De directeur legt verantwoording af op concrete beleidsdoelen. Er is een hecht onderling vertrouwen als basis
voor het gezamenlijk inhoud geven aan beleid en innovatie.
Het bestuur ziet dat de giften van onze donateurs goed terechtkomen en tot echte hulp zijn voor diegene die geen
helper heeft.

1.3 Effectiviteit en efficiëntie van
de bestedingen
Kom over en help streeft naar professionaliteit én maximale effectiviteit van haar bestedingen. Verschillende
instrumenten worden gebruikt om haar strategische
doelstellingen te realiseren. Deze instrumenten bieden
de mogelijkheid om, indien nodig, tijdig in te grijpen en te

anticiperen op ontwikkelingen in het werkgebied en in Nederland.

Beleidsplannen
In het meerjarenbeleidsplan 2010-2014 is het beleid voor
de langere termijn uitgewerkt. Het jaarplan en de begroting voor 2014 concretiseerde de stappen om de lange
termijndoelen te behalen. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering
van de beleidsvoornemens en de behaalde resultaten.

Projectrapportage
Aan de hand van Micah-rapportageformulieren leggen de
partners aan Kom over en help verantwoording af over de
besteding van de ontvangen hulp. Periodieke controle ter
plaatse geeft zicht op de uitvoering en de voortgang van
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de hulpverlening. Er is financiële controle bij partnerorganisaties door onafhankelijke of externe audits. Op deze
manier is het mogelijk om verantwoording af te leggen
naar donateurs en fondsen.
Bij nieuwe projectaanvragen door partners wordt getoetst of deze binnen de kaders van het beleid, de kwaliteitscriteria en de begroting passen. Het aangaan van
samenwerking met nieuwe partners en/of het beëindigen
van partnerrelaties kan alleen na bestuursbesluit.

1 Bestuur en organisatie

Kom over en help blijft, samen met haar partners in
Oost-Europa en Eurazië, werken aan het proces van kwaliteitsontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om de effectiviteit en de impact van de hulpverlening.

Intern beheerssysteem
Om intern (toe)zicht te houden is door de controlefunctionaris controle uitgevoerd op de risicovolle processen
binnen de (financieel) administratieve organisatie. De processen zijn vastgelegd in het Handboek Administratieve
Organisatie en Interne Controle. In het tweede en vierde
kwartaal van 2014 zijn de afdelingen gecontroleerd op de
vastgestelde processen. Na afloop van het boekjaar rapporteert de directeur aan het bestuur met een eindrapportage.
De procedure voor de (buitenland)betalingen wordt gevolgd. Betalingen kunnen alleen plaatsvinden met een
tweede (digitale) handtekening van de directeur. De kas
wordt per kwartaal gecontroleerd.
Projectaanvragen die niet binnen de begroting vallen, zijn
goedgekeurd door het bestuur. Er is een registratie van
projectfinanciering in verband met extra te besteden middelen vanwege legaten en bijdragen van EO-Metterdaad.
Per kwartaal wordt er per project een kort financieel overzicht ontvangen.

Vermogensbeleid
Er is een bedrag als continuïteitsreserve gereserveerd.
Deze reservering is nodig om de risico’s op korte termijn af
te dekken, inclusief de afwikkeling van lopende projecten
en verplichtingen. Kom over en help wil geen risico lopen
met uitgezette financiële reserves. Daarom wordt er geen
geld belegd in aandelen of obligaties e.d. Met betrekking
tot het uitzetten van beschikbare geldmiddelen heeft Kom
over en help het volgende beleid bepaald:
• De gelden mogen alleen ‘zonder risico’ worden
uitgezet (lopende rekeningen, spaarrekeningen en
kortlopende termijndeposito’s bij verschillende
banken);
• De gelden mogen, gerekend naar de toestand
per 1 januari van een jaar, maximaal voor 60% en
maximaal voor een periode van één jaar worden
vastgezet, de overige gelden dienen direct
opvraagbaar te zijn.
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Mailbeleid
In 2014 is segmentering als basis voor het verzenden van
mailingen uitgebreid. Er wordt continu gestreefd naar
efficiëntie door de juiste samenhang tussen de doelgroepen, hun geefgedrag, de mailfrequentie en mailinhoud te
zoeken. Voor de donateurs is er zowel op de website alsook via de magazines en fondsenwervende mailingen de
mogelijkheid hun persoonlijke postwens aan te geven.

1.4 Risicomanagement
Bij de beleidsuitvoering spelen risico’s op het gebied
van o.a. financiën, strategie, identiteit, fondsenwerving
en compliance. Om snel op de risico’s te reageren, is een
tijdige signalering van groot belang. De directeur heeft
maandelijks formeel overleg met de afdelingen en evalueert per kwartaal de ontwikkelingen aan de hand van een
monitoringsplan en de parallel lopende financiële rapportages. Analyse van de gegevens kan aanleiding zijn tot een
voorstel van aanpassingen in het jaarplan of de begroting.

Financiën
De bestedingen worden conform de begroting uitgevoerd
tot een eventueel inkomstentekort van maximaal 15%. Dit
om bestedingsfluctuaties te voorkomen vanwege tijdelijk
achterlopende inkomsten. Een tekort van maximaal 15% is
op korte termijn op te vangen met reserves en fondsen. Alle
voor 2014 geplande projecten konden worden gefinancierd.
Vanuit de werkbudgetten zijn nieuwe projecten gesteund.
Er is risicospreiding aangebracht door de liquiditeiten onder te brengen bij meerdere banken, dit vanwege de overheidsgarantie van € 100.000 per bank.

Strategie
Enkele partnerorganisaties voldoen niet aan de gestelde
partnercriteria. Het schort soms aan tijdige communicatie
en rapportage, terwijl de uitvoering van de projecten goed
blijken te zijn. Samen is gekeken naar capaciteitsversterking op organisatieniveau om tot verbetering te komen.
Kom over en help werkt met professionele medewerkers
die de identiteit van de stichting uitdragen. Vanwege tijden kostenbeheersing is een efficiënte werkwijze van belang. Er worden, terecht, steeds meer eisen gesteld aan
kwaliteit en verantwoording, zowel in Nederland als in de
projectlanden. Het aangaan van sterkere partnerrelaties
en capaciteitsversterking van bestaande partners vraagt
veel inzet van projectmedewerkers.

Identiteit
De hulp die Kom over en help verleent, richt zich met name
op kerken en organisaties van Baptistische signatuur. In
de projectlanden zijn geen kerken met een reformatorische achtergrond. De geloofsbeleving en -uitingen van
christenen in de projectlanden zijn soms anders dan die
van de achterban in Nederland. Het is steeds een uitda-

ging om in de informatievoorziening naar de achterban
de juiste balans te vinden in de vertaalslag van de ene
kerkelijke cultuur naar de andere. Wederkerigheid is een
belangrijke kernwaarde die inhoud krijgt door uitwisseling
van informatie en mensen, om zo de waarden van elkaars
kerk- en geloofsbeleving te ontdekken en te respecteren.

Fondsenwerving
De fondsenwerving van Kom over en help richt zich met
name op kerken, scholen, bedrijven en particulieren. De
kerken zien hun roeping tot hulp aan de naaste in nood. De
scholen worden overspoeld met actieverzoeken van organisaties. Bedrijven zijn betrokken, maar hun mogelijkheden
zijn vaak gerelateerd aan de conjuncturele ontwikkelingen.
De identiteit, professionaliteit en transparantie van de organisatie spreekt een brede en trouwe achterban aan, die
reageert met giften op fondsenwervingsactiviteiten zoals
mailingen en nieuwsbrieven. Uit eigen onderzoek blijkt dat
de achterban van Kom over en help vergrijst en dus in aantal
afneemt. De tijdelijke keerzijde hiervan is de substantiële
toename van legaten en erflatingen. Jongeren binden zich
minder voor langere tijd aan een organisatie, maar reageren meer op uitdaging, kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen.
Bovendien zijn er steeds meer organisaties, ook van evangelische signatuur, die in de ‘reformatorische vijver’ vissen.
Beeldvorming ten aanzien van Oost-Europa en (economische) ontwikkelingen aldaar maken het moeilijker fondsen

Risico
Reputatie/imago schade

Kans
Gering

Impact
Groot

te werven voor de kwetsbare doelgroepen. Er is daardoor
meer inspanning nodig om de inkomsten op peil te houden en
te vergroten. In 2014 zijn de inkomsten van particuliere donateurs, legaten en fondsen als EO-Metterdaad toegenomen.
De mogelijkheden voor het verkrijgen van overheidssubsidie zijn voor de projecten van Kom over en help beperkt,
gezien het overheidsbeleid ten aanzien van de projectlanden. Kom over en help wil niet afhankelijk zijn van institutionele fondsen. Er worden aanvragen gedaan bij vermogensfondsen, maar hierbij kan de identiteit van onze
organisatie een verhindering zijn.

Compliance
Kom over en help is sinds 1999 CBF-keurmerkhouder.
Sinds december 2007 is Kom over en help ANBI gecertificeerd, waardoor de giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de
donateurs. Kom over en help is als stichting geen schenkingsrecht verschuldigd over ontvangen giften. Het Prisma-lidmaatschap bevordert kwaliteitsversterking op het
gebied van projectaanvraag en -rapportage. De adviezen
van de Transparantprijs, een initiatief van PwC en Civil Society, versterken de verantwoording naar de stakeholders
van de organisatie. Interne controle en de (half)jaarlijkse
accountantscontrole borgen de betrouwbaarheid van de
uitvoering van de procedures en de ontvangsten en bestedingen.

Gevolgen
Verlies donoren

Maatregelen
Identiteit en communicatiebeleid

Inkomstendaling

Gemiddeld

Groot

Minder hulp

Fondsenwerving- beleid

Kosten ontwikkeling

Gering

Gemiddeld

Onbalans kosten/baten

Financiële indicatoren, efficiëntie,
kostenbeheersing

Langdurige ziekte
medewerkers

Gemiddeld

Groot

Stagnatie werkzaamheden
Persoonlijke impact

Interne opvang, externe werving

Hard- en software
problemen

Gering

Groot

Belemmering
werkzaamheden

Contract preventief onderhoud, cloud,
externe back-up systemen

Disfunctioneren
partnerrelatie

Gering

Groot

Doelgroep wordt niet
bereikt

Evaluatie, coaching, beëindiging relatie

Fraude

Gering

Groot

Reputatieschade, verlies
middelen

Fraudeprotocol, controlesystemen

Politieke onrust, oorlog

Gemiddeld

Groot

Continuering programma’s
loopt gevaar

Proactieve communicatie met partners,
evacuatie, beleidswijziging

Wetgeving projectlanden

Gemiddeld

Gemiddeld

Continuering programma’s
loopt gevaar

Ontwikkelingen volgen, proactieve
communicatie met partners, creativiteit

Veiligheids-incidenten
medewerkers en
vrijwilligers

Gemiddeld

Groot

Persoonlijk drama en
stagnatie werkzaamheden

Alert op risico’s, bepalen bij afspraken,
verzekering

Verlies kantoorgebouw

Gering

Groot

Belemmering werk, verlies
gegevens

Digitale archivering, extern back-up systeem,
verzekering

Ontevredenheid donoren

Gering

Gemiddeld

Verstoorde relatie, verlies
aan inkomsten

Klachtenprotocol, transparante
communicatie, persoonlijk contact

Beeldvorming achterban
over projectlanden

Gemiddeld

Gemiddeld

Minder aandacht en
minder inkomsten

Identiteit, profilering en communicatiebeleid

Financiële crisis

Gemiddeld

Groot

Begrotingsproblemen

Fondsenwerving- beleid, reservebeleid,
prioritering projecten
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1 Bestuur en organisatie

Misha (poserend met de laadploeg, staande in het midden)
heeft na 18 jaren trouwe dienst afscheid genomen als vaste
chauffeur van Kom over en help. Hij is gepensioneerd.

Naar aanleiding van de politieke onrust in Oekraïne en de
oorlog in Oost-Oekraïne is er intensief contact met Light
of Resurrection, de partnerorganisatie waarmee Kom
over en help ook projecten in het oosten ondersteunt. De
coördinator ondersteunde, met gevaar voor eigen leven,
de meest kwetsbaren in het oorlogsgebied. Tegelijk is er
een noodfonds opgezet om de vele vluchtelingen vanuit
het oosten in het westen te kunnen opvangen. De kinderen van kindertehuis The Good Shepherd zijn naar Kiev geëvacueerd. Zij kunnen (voorlopig) niet terug en zijn ondergebracht in een tijdelijk onderkomen. Ook ontvangen zij
(extra) financiële ondersteuning. In verband met de oorlog
zijn er twee bezoeken gebracht aan Oekraïne. Er is overleg over mogelijkheden om bestaande projecten voort te
zetten en over nieuw beleid gezien de zeer onzekere toekomst van het land.
Langduriger afwezigheid, circa 3 maanden, kon intern worden opgevangen.
Enkele klachten konden volgens het klachtenprotocol
naar tevredenheid worden afgehandeld.

1.5 Omgang met
belanghebbenden
Kom over en help streeft ernaar de relatie met de achterban te behouden en te verstevigen.
16 | Kom over en help Jaarverslag 2014

Aandachtspunten hierbij zijn:
• Borging en uitbreiding van het donateursbestand;
• Werving van meer vaste donateurs;
• Werving van jongeren door reizen, events en de
Winterhulpcampagne;
• Jubileumactiviteiten in verband met het 40-jarig
jubileum;
• Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers;
• Heldere communicatie met de achterban
en de media, door middel van advertenties,
pers– en opinieberichten, gerichte mailingen,
telemarketing, de website, evenementen, beurzen,
voorlichting, presentaties, particuliere acties en
de jaarlijkse tournee met buitenlandse gasten.

Gedragscode
In de ‘Gedragscode Fondsenwerving’ heeft Kom over en
help aangegeven hoe de werving, het beheer en de besteding van de ontvangen middelen is geregeld. In het
benaderen en informeren van de donateurs, sponsors en
andere betrokkenen en bij alle fondsenwervende activiteiten staan integriteit, betrouwbaarheid en transparantie centraal.

Doelgroepen
Particuliere donateurs, plaatselijke comités, vrijwilligers,
kerken, scholen, bedrijven en fondsen ondersteunen het
werk van Kom over en help.

Vrijwilligersbeleid
De vrijwilligers werken met een eigen takenpakket. Zij
nemen verantwoordelijkheid op basis van afspraken over
wederzijdse verwachtingen. Periodiek vindt er op informele wijze evaluatie plaats tussen de betrokken kantoormedewerker en de vrijwilliger. Er zijn diverse groepen vrijwilligers: kantoorvrijwilligers, de laadploeg, chauffeurs,
kledingdepothouders, voorlichters, leden van plaatselijke
comités en werkgroepen. Er zijn diverse kerkelijke gemeenten die een band hebben met een kerkelijke gemeente in Oost-Europa of Eurazië. Ze onderhouden sociale contacten en dragen financieel bij aan een diaconaal project
van de gemeente.
De voorlichters worden eens in de drie jaar in de gelegenheid gesteld om het werkveld te bezoeken. Er wordt eens
in de drie jaar een vrijwilligersreis naar Oost-Europa of Eurazië georganiseerd.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden gemaakte (reis)kosten op declaratiebasis vergoed. Er is een verzekering afgesloten die
risico’s afdekt. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst worden
de vrijwilligers geïnformeerd over beleid en resultaten. De
inzet van de ruim tweehonderd vrijwilligers getuigt van
grote betrokkenheid die zeer gewaardeerd wordt.

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestond op 31 december 2014
uit de volgende personen:
Ds. C. Bos, Urk, ds. J. Brons, Urk, ds. J.J. van Eckeveld, Zeist,
ds. A.A. Floor, Barendrecht, ds. G. Gerritsen, Echteld, ds.
W.J. op ‘t Hof, Urk, ds. R. Kattenberg, Lelystad, ds. R. Kok,
Sliedrecht, ds. C.J. Meeuse, Goes, ds. A. Moerkerken, Capelle a/d IJssel, ds. J. Oosterbroek, Harderwijk, ds. M.C. Tanis,
Werkendam en ds. P. de Vries, Hardinxveld-Giessendam.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Kom over en help wil vanuit een heldere identiteit en positionering maatschappelijk betrokken zijn.
• Reacties en vragen, van zowel donateurs als
partners, in de hulp aan kinderen en gezinnen
nemen we serieus;
• We kunnen niet bestaan zonder de inzet van onze
vrijwilligers;
• Onze informatievoorziening en fondsenwerving is
transparant en vastgelegd in een gedragscode;
• Donaties worden besteed overeenkomstig de
bestemming die de gevers hebben gekozen;
• Door een systeem van projectaanvraag,
beoordeling, monitoring, evaluatie en controle
is er zicht op verantwoorde besteding van de
middelen;
• Tijdelijke reserves zijn uitgezet bij systeembanken
om risico te mijden;
• Wij hebben plaats voor maatschappelijke stages;
• Wij maken gebruik van milieuvriendelijk papier

•

voor de mailingen;
Het aantal vluchten voor werkbezoeken wordt
zo beperkt mogelijk gehouden door bijvoorbeeld
meerdere landen tijdens één reis te bezoeken.

Samenwerking met organisaties in
Nederland
Kom over en help zoekt afstemming en samenwerking
met andere Nederlandse organisaties die op onderdelen
hetzelfde doel dienen of in dezelfde landen werkzaam zijn.
Afstemming leidt tot transparantie en voorkomt doublures. Samenwerking kan leiden tot versterking van programma’s en projecten. Voor de achterban geeft dit duidelijkheid en inzicht over de inzet en de effectiviteit van de
diverse organisaties. Er is samenwerking met kerkelijke
deputaatschappen, de Gereformeerde Bijbelstichting,
Hulp Oost-Europa, Dorcas, Zending over Grenzen, Linda
Fonds, Balkan zending en EO-Metterdaad. Kom over en
help is een van de initiatiefnemers van het Christelijk Platform voor Oost-Europa (CPOE).
Dit initiatief beoogt samenwerking van organisaties die in
Oost-Europa werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening, zending en diaconaat. Dit kan tot versterking leiden
op het gebied van kennisuitwisseling, lobby en projectfinanciering. De samenwerking binnen Prisma richt zich op
gezamenlijke bezinning op ontwikkelingssamenwerkingsvraagstukken, (politieke) lobby en fondsenwerving.

Klachtenprocedure
Kom over en help ziet klachten van belanghebbenden
als blijk van betrokkenheid. Klachten geven inzicht in het
beeld dat de achterban heeft van de kwaliteit en het functioneren van de organisatie. Klachten worden snel en serieus behandeld volgens de interne klachtenprocedure. In
2014 kwamen er vier klachten binnen:
• Een donateur vindt het noemen van een
richtbedrag voor een donatie te ‘dwingend’.
Reactie: De genoemde bedragen zijn bijvoorbeeld
de kosten van hulp per persoon per dag of week.
Veel mensen vinden het fijn om concreet bij te
dragen aan de reële kosten van mensen in hun
situatie. Uiteraard is het noemen van zo’n bedrag
geen dwingend voorschrift. Iedere gift draagt bij
aan het lenigen van de nood.
• Een donateur vindt het jubileumnummer te luxe
uitgevoerd.
Reactie: Het jubileumnummer was wat dikker dan
de normale magazines. Informatievoorziening
en bewustwording is één van de doelstellingen
van de stichting. Zwart-wit of kleurendruk maakt
heel weinig verschil in de drukkosten. Er is de
mogelijkheid van post ‘op maat’ aangereikt.
• Een donateur wijst op een foutieve verwerking van
de telefonische toezegging voor een structurele
gift per maand.
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•

Reactie: Excuses gemaakt voor het sturen van
een foutieve bevestigingsbrief.
Een potentiële donateur die voor het eerst het
Winterhulp-boekje ontving, stoorde zich aan de
naam Winterhulp vanwege de associatie met het
Winterhulp Nederland programma van Duitsland
in de Tweede Wereldoorlog.
Reactie: Toegelicht dat Kom over en help bij de
hulpverlening aan de meest armen in de winter
al 17 jaar de eigennaam Winterhulp gebruikt. Wel
jammer dat dit deze associatie bij betrokkene
opriep.

1 Bestuur en organisatie

Internationaal
Kom over en help was in 2014 werkzaam in Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Er wordt samengewerkt met zowel lokale partners
als kerken en christelijke organisaties. Via de partnerorganisaties in de diverse landen is er contact met lokale of
nationale overheden. Er is inhoudelijk overleg met: Come
Over And Help in Amerika en Canada, Albanian Encouragement Project en Alliance for Mercy in Oekraïne.

De organisatiestructuur van
Kom over en help
ziet er als volgt uit:

1.6 Personeelssamenstelling
Directeur
De directeur, Karst de Vries, heeft de dagelijkse leiding.
Hij is sinds 1987 bij Kom over en help betrokken. Achtereenvolgens als Bijbelkoerier, als instructeur voor Bijbelkoeriers, sectieleider voor humanitaire transporten, bestuurslid en sinds 2006 als directeur.
Nevenfuncties: de directeur is externe vertrouwenspersoon voor de Pieter Zandt scholengemeenschap te
Kampen en ouderling van de Christelijke Gereformeerde
Kerk te Genemuiden. Deze nevenfuncties dragen bij aan
maatschappelijke en kerkelijke oriëntatie en vormen geen
risico voor belangenverstrengeling of voor onvoldoende
onafhankelijkheid.

Medewerkers
Naast de directeur en de secretaresse zijn er drie afdelingen, namelijk Communicatie en fondsenwerving, Projecten en Administratie. Vanwege het beperkte aantal medewerkers is gekozen voor een platte organisatiestructuur
met korte lijnen. De directeur heeft georganiseerd over-

Bestuur

6 personen

Directeur

Karst de Vries (36 uur)

Secretaresse

Ria Oudijn–van Engelen (13 uur)

Medewerker
Communicatie en
fondsenwerving

Coördinator Projecten

Administrateur

Maris Goudzwaard (28 uur)

Evert Heger (32 uur)

Medewerker Projecten

Administratief
medewerker

Jannieke Lindhout (36 uur)

Medewerker
Communicatie en
fondsenwerving

Ruth Brouwer-van Holst (28 uur)

Janno Kamphorst (32 uur)

Vrijwilligers
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Wilma van Maanen-Versteeg
(24 uur)

leg met de afdelingen. Naast de vaste medewerkers zijn
er veel vrijwilligers die op allerlei terreinen meehelpen.
De stichting heeft een comité van aanbeveling waarin
predikanten uit diverse kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd. Sinds 2013 is er een externe vertrouwenspersoon benoemd.

Arbeidsvoorwaarden
Sinds 2005 hanteert Kom over en help de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN),
met enkele aanvullingen en kleine wijzigingen. De medewerkers worden beloond op basis van een functiewaarderingssysteem en de salarisschalen behorend bij deze
arbeidsvoorwaardenregeling. In 2014 bedroegen de totale
salariskosten van de directeur € 77.134,42 inclusief pensioenpremie en sociale lasten. Er bestaat geen bonusregeling. In de jaarrekening 2014 is de ‘Rapportage bezoldiging
directie’ opgenomen.

Diversen
•

•
•
•

Het ziektepercentage over 2014 is 4,5%
2013: 2,9%
2012: 7,9%
2011: 3,1%
2010: 4,6%
2009: 5,3%
Twee medewerkers zijn in het bezit van een
certificaat voor bedrijfshulpverlener;
Per 31 december 2014 is de gemiddelde leeftijd
van de medewerkers 42,5 jaar;
Qua samenstelling is de verhouding van vrouwelijk
en mannelijk personeel als volgt:
in aantallen: 4 (50%) vrouwen en 4 (50%) mannen;
in formatie-uren: vrouwen 101 uur (44,1%) en
mannen 128 uur (55,9%).
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2
Beleid en
strategie

Kind en Gezin

2.1 Doel
‘Kinderen in hun omgeving zijn ondersteund om een meer
menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen.’ Er
zijn vijf programma’s die gericht zijn op deze algemene
doelstelling:
1. Veilige leefomgeving
2. Dagelijkse levensbehoeften
3. Toegang tot gezondheidszorg
4. Toegang tot (vak)onderwijs
5. Bewustwording en draagvlakversterking
Binnen deze programma’s richt Kom over en help zich op
drie interventiestrategieën:
Directe armoedebestrijding: Kom over en help wil in samenwerking met haar partnerorganisaties kinderen in hun
omgeving direct ondersteunen, zodat zij een meer menswaardig en waardevol bestaan op kunnen bouwen.
Maatschappijopbouw: Effectiviteit en impact van interventies, gericht op directe armoedebestrijding en beleidsbeïnvloeding, is grotendeels afhankelijk van de capaciteit
en kwaliteit van de partnerorganisaties. Kom over en help
wil haar partnerorganisaties (incl. kerken) versterken op
de gebieden visie, beleid, organisatieontwikkeling en projectmanagement, zodat zij binnen de lokale context effectief de doelgroep kunnen bereiken.
Beleidsbeïnvloeding: Kom over en help wil samen met
haar partners als pleitbezorger opkomen voor de positie
en rechten van het kwetsbare kind. Daarvoor is beïnvloeding van (inter)nationaal beleid nodig. Bewustwording en
uitbreiding van (inter)nationale netwerken van partnerorganisaties spelen hierin een grote rol.

Beleid
Alle interventies worden in samenwerking met de partnerorganisaties projectmatig uitgevoerd binnen de Project
Management Evaluation and Learning (PMEL)-afspraken
van Kom over en help. Kind en Gezin wordt bezien vanuit
een holistisch perspectief: iedereen leeft in harmonie in
zijn relatie met God, zijn naaste, de schepping en zichzelf.
Op al deze gebieden is gebrokenheid als gevolg van de
zonde zichtbaar. De interventies zijn gericht op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn, zodat tekenen van hoop en van de toekomst van het Koninkrijk van
God zichtbaar worden in deze wereld. In het beleid wordt
uitgegaan van de gezinsbenadering. Ieder mens én ieder
kind is onderdeel van een gezin en familie. Hierbij wordt de
bredere definitie voor ‘gezin’ gehanteerd, zoals deze ook
gebruikt wordt in de projectlanden: ‘als zijnde het geheel
van bloedverwanten en/of zij die een wettelijke verplichting hebben als voogd/pleegouder’. Kom over en help ziet
kinderen als zegen van God waarbij de ouder(s) eerste
en natuurlijke zorgdrager zijn voor de behoeften van het
kind. Beide ouders hebben een significante invloed op de
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ontwikkeling en het welzijn van het kind. Duurzaamheid
en stabiliteit van het huwelijk hebben directe betekenis
voor kinderen. Vanuit de Bijbel worden huwelijk en gezin
nauw aan elkaar verbonden. Kom over en help gaat uit van
de christelijke familiewaarden, waarbij trouw een sleutelwoorden is.
Er zijn tal van oorzaken bij het uiteenvallen van gezinnen,
zoals armoede, scheiding, Hiv/Aids, oorlog, rampen, overlijden of afwezigheid van ouder(s) en huiselijk geweld. Er is
een toename van het aantal eenoudergezinnen, kindgezinnen, buitenechtelijke kinderen, weduwen en wezen. Kom
over en help richt zich, daar waar mogelijk, op preventie
en herstel van gezinsstructuren. Het (re)integreren van
kinderen uit institutionele opvang in (pleeg)families wordt
sterk gestimuleerd. Gezinnen hebben het grootste potentieel om te zorgen voor kwetsbare kinderen. Dit blijkt
duidelijk uit Bijbelse normen en waarden en ook uit vele
culturele normen en waarden wereldwijd.
Bij de uitvoering van het beleid is aandacht voor de diversiteit in vorm en structuur, die een familie in verschillende
culturele contexten kan aannemen. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘open ontmoeting’ met haar lokale partners
die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is de gedeelde christelijke visie op Kind en Gezin. Ook
de samenleving heeft een grote invloed op de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Kom over en help wil het
kind zélf, ouders, kerken, docenten, lokale leiders en andere volwassenen betrekken bij de ontwikkeling van het
kind. Hierbij is bewustwording van de behoeften en rechten van het kind en de Bijbelse opdracht daarin van groot
belang. Kinderen maken verschillende ontwikkelingsfases
door. De behoeften per fase zijn verschillend. Een kind
ontwikkelt zich ook op verschillende gebieden. Elk gebied
heeft zijn eigen leermomenten. De ontwikkelingsfases zijn
universeel, maar hoe men er mee omgaat is cultuurgebonden. Iedere cultuur kent eigen normen en waarden en legt
de nadruk op datgene wat zij belangrijk vindt om over te
brengen op het kind. Veiligheid, voedsel, gezondheid en
onderwijs worden gezien als basisvoorwaarden om de
ontwikkeling van het kind goed te laten verlopen en mogelijk te maken.

strategisch samen met lokale partners in de projectlanden op het gebied van armoedebestrijding, maatschappij
opbouw en beleidsbeïnvloeding. Tegelijkertijd richt Kom
over en help zich op bewustwording en draagvlakversterking in Nederland. Zo is de organisatie intermediair tussen
donoren, die hun roeping vorm en inhoud willen geven, en
de meest armen die hulp en kansen tot ontwikkeling nodig hebben. Inzicht bieden op resultaat en impact is een
verantwoordelijkheid die serieus genomen wordt door
controlesystemen en een transparante verantwoording.
Bij de landenkeuze ligt de prioriteit op de specifieke problematiek en de bereidheid juist daar present te zijn waar
anderen niet of minder zijn zoals in Armenië, Georgië en
Oezbekistan.
Door capaciteitsversterking, expertise-uitwisseling en financiële ondersteuning richt Kom over en help zich op versterking van (de projecten van) lokale partners als kerken
en christelijke ngo’s. Het werkgebied omvat de volgende
landen in Oost-Europa en Eurazië: Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.

Resultaten van speerpunten van beleid in
2014
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Strategie
Kom over en help weet zich geroepen om te dienen. Toen
de apostel Paulus geroepen werd het Evangelie ook in
Europa te verkondigen, had dat mede tot gevolg dat de
christenen gingen doneren voor hun arme naasten. Zelfs
de zeer armen gaven voor de armen. Zo wil Kom over en
help christenen in Oost- én West-Europa oproepen om
dienstbaar te zijn in de Naam van Jezus Christus, Die het
verlorene zoekt. Daarbij gaat het niet alleen om doneren
maar ook om participeren. Kom over en help onderscheidt
zich door een sterke focus op het thema Kind en Gezin.
Kom over en help zendt zelf geen mensen uit, maar werkt

•
•
•
•

Het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 is op
hoofdlijnen vastgesteld;
De partnermeeting in Moldavië in het kader van
beleidsontwikkeling heeft in april plaatsgevonden;
De hulpverlening in Oezbekistan is geïntensiveerd;
De themanetwerkgroep Gehandicaptenzorg in
CPOE-verband is nog beperkt gebleven tot een
samenwerking met Dorcas;
Er is onderzoek gedaan in Moldavië om
inkomstengenererende projecten op te zetten, die
een relatie hebben met sociale projecten;
Het nieuwe beleid humanitaire transporten naar
Oost-Europa is geïmplementeerd;
Linking en learning door partners onderling is nog
te beperkt en blijft een speerpunt;
De geplande activiteiten rond het 40-jarig
jubileum hebben in 2014 plaatsgevonden;
Het publiciteitsonderzoek ’25 jaar na De
Wende’ heeft twee publicaties opgeleverd:
drie tweeluiken van Bulgaarse predikanten
gepubliceerd in het jubileummagazine en een serie
artikelen in het Reformatorisch Dagblad over
Roma in Bulgarije;
De onderwijsreis naar Albanië heeft
plaatsgevonden;
Het jongerenevent Winterslaap was in december;
Kom over en help had een interactieve stand op de
Wegwijsbeurs in Rotterdam;
Het onderzoek naar kantoorhuisvesting resulteert
in een verhuizing naar een ander pand in het
voorjaar van 2015.
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2.2 Trends en ontwikkelingen

2 Beleid en strategie

In Oost-Europa
Toetreding van Oost-Europese landen tot
de EU

gekwalificeerde jongeren naar het Westen te halen is een
kwalijke, maar lastig te voorkomen trend.

De-institutionalisering

Bulgarije is in 2007 toegetreden tot de Europese Unie.
Door de economische, financiële en politieke crises komen de tehuiskinderen en gehandicapten nog meer in de
problemen. De overheid implementeert nieuwe wetgeving
op het gebied van de-institutionalisering van kinderen in
de richting van pleegzorg en adoptie, maar dit proces gaat
langzaam en is niet transparant. Het wordt steeds lastiger
om hulpbehoevende kinderen in instituten effectief te bereiken.

Met name onder invloed van de EU en (buitenlandse) ngo’s
komt er bewustwording op gang t.a.v. institutionele opvang van kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de
zorg en opvoeding van hun kinderen. Ook is er promotie
van pleegzorg en adoptie. Maar er is onvoldoende professionele zorg voor verstoten kinderen en gehandicapte
kinderen. Er is geen opvang voor 18+ tehuisjongeren die
zelfstandig hun weg in de samenleving moeten vinden.
Kom over en help richt zich op sociale inclusie voor gehandicapten en op life skillstraining voor de 18+ jongeren.

Geopolitieke en economische ontwikkeling

Kerkelijke ontwikkeling

De fragiele economische ontwikkeling in de projectlanden blijft uiterst kwetsbaar. De oorlog in Oekraïne is van
invloed op heel de regio. Door de annexatie van gebieden,
geweld, slachtoffers, vluchtelingenstromen, inflatie, sancties en blokkades is Oekraïne in grote politieke en economische problemen gekomen. De VS, West-Europa en Rusland ‘bevechten’ de vrede. Hulpverleningsprojecten in het
oosten stagneren, mensen zijn weggetrokken of zijn niet
meer te bereiken. Tehuiskinderen zijn geëvacueerd en kunnen niet terug. Kom over en help heeft een noodhulpfonds
opgericht waarmee vluchtelingen tijdelijk worden geholpen met eerste levensbehoeften en huisvesting. De crisis
heeft impact in meerdere projectlanden. De investeringen
uit het Westen dalen sterk. Lokale overheden geven weinig prioriteit aan werkloosheid, lage lonen, pensioenen, en
sociale voorzieningen. De kwetsbare groepen merken dit
het meest. Er is een sterke urbanisatie, waardoor plattelandsgebieden nog verder achterblijven.

De gelovigen die de communistische tijd hebben meegemaakt hadden een opofferende toewijding in die tijd.
Jongeren zoeken hun eigen weg en staan onder grote invloed van het seculiere westerse denken door internationale contacten en de media. Het verschil in visie tussen de
oude en de jongere generatie, het gebrek aan opgeleide
kerkelijke werkers en de geringe financiële middelen zijn
een belemmering voor de kerkelijke ontwikkeling. Toch
zijn er lokale kerken, al dan niet georganiseerd in een groter verband, die visie en daadkracht tonen op het gebied
van diaconale zorg en hulpverlening. Kom over en help
steunt hen daarin. Daar waar de Woordverkondiging hand
in hand gaat met de zorg voor de arme naaste, is groei van
het kerkelijke leven.

Migratie
Migratie is een gevolg van de openstelling van de EU-grenzen. Zowel mannen als vrouwen uit Polen, Roemenië en
Bulgarije zoeken werk in de westerse lidstaten. Maar ook
mensen uit Oekraïne en Moldavië zoeken hun geluk elders.
Kinderen worden achtergelaten bij familie. Veel kinderen
zwerven rond, doen het slecht op school en komen in de
criminaliteit terecht. Samen met partners ondersteunt
Kom over en help naschoolse opvang en pleegzorgprojecten voor deze kinderen. Veel gelukzoekers vinden niet wat
ze zoeken en keren berooid terug of richten zich op criminele activiteiten of prostitutie. De ontvangende landen
zitten niet te wachten op deze instroom uit het Oosten.
Bepaalde sectoren als de landbouw en glastuinbouw maken evenwel tijdelijk graag gebruik van goedkope arbeidskrachten. Bovendien werven Nederlandse universiteiten
onder Oost-Europese studenten met allerlei privileges als
studiefinanciering en lage belastingen om te kunnen voorzien in de behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten
en ondernemers. Dit ‘leegzuigen’ van Oost-Europa door
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Overheden
Er is in alle landen corruptie, ook in regeringskringen. Eigenbelang en materialisme staat aandacht voor sociale
zorg voor de kwetsbaren in de samenleving in de weg. De
Orthodoxe kerk als instituut doet weinig aan sociale zorg
voor de bevolking. De vaak kleine christelijke denominaties hebben weinig visie op politiek, zodat er ook weinig
politieke invloed is van christenen op de overheid. Kom
over en helpt stimuleert de kerken om juist de samenwerking met (lokale) overheden aan te gaan. Vanuit de slechte
ervaringen in het verleden zijn vooroordelen en vijandbeelden ontstaan die weggeruimd moeten worden.

Oriëntatie op Centraal Azië
Naar de mate er afbouw in landen mogelijk is, is er een opbouw van hulpverlening in landen meer naar het Oosten.
Hoewel nog kleinschalig is er intensivering van de hulp
in Oezbekistan. Vanwege repressie van het regime en de
armoede lijden velen een kwijnend bestaan. Tentenmakers hebben ingang in de samenleving om christenen te
bemoedigen en te helpen bij hun (geheime) activiteiten
om de meest arme mensen te bereiken. Hierbij is het van
belang vast te houden aan de focus op Kind en Gezin.

In Nederland
Samenwerking met andere organisaties
Samenwerking kan leiden tot versterking van kennis en
activiteiten. Prisma is een goed voorbeeld van gezamenlijke visievorming en bezinning, ontwikkeling tot kenniscentrum en programmatische samenwerking. Kom over
en help participeert in de stuurgroep van het in 2012 opgerichte Christelijk Platform voor Oost-Europa (CPOE). Het
CPOE is in 2013 een sectie Oost-Europa geworden onder
Prisma. Kom over en help is betrokken bij de ontwikkeling
van een werkgroep Gehandicaptenzorg. De achterban
waardeert samenwerking, omdat zij soms door de bomen
het bos niet meer ziet in het doolhof van goededoelenorganisaties.

CBF-keurmerk
Transparantie en betrouwbaarheid zijn voorwaarden die
donateurs stellen aan goededoelenorganisaties. Hun donaties moeten het beoogde doel bereiken en tot het gewenste resultaat leiden. Kom over en help heeft opnieuw
een CBF-keurmerkcertificaat ontvangen dat geldig is tot
1 juli 2015.

Achterban
De generaties geboren na ‘De Wende’ kennen Oost-Europa
alleen vanuit de geschiedenisboekjes en hebben weinig of
geen gevoel bij de problematiek zoals die ervaren wordt
door de oudere generatie.
De voortschrijdende secularisatie van de Nederlandse
samenleving resulteert in de afkalving van de potentiële
achterban van Kom over en help. Deze afkalving onder
haar kernachterban van behoudende, Bijbelgetrouwe
christenen is vooralsnog gering. Het beïnvloedt echter wel
de potentiële aanwas uit andere, belendende kerkelijke
kringen. Dit blijkt ook uit een onderzoek van eind 2011 over
het geefgedrag van onze achterban.
Er is een trend van toenemende fondsen uit nalatenschappen. Het blijkt dat betrokken ouderen steeds meer goede
doelen opnemen in hun testament. Het is lastig in hoeverre hiermee rekening te houden in de begroting. In de bestedingen kunnen juist eenmalige grotere projecten worden gefinancierd die anders buiten beeld (moeten) blijven.

Beeldvorming over Oost-Europa
De beeldvorming over Oost-Europa is soms negatief vanwege bedelaars bij supermarkten, mensenhandel en criminaliteit. De goedkope arbeidskrachten worden gezien als
concurrenten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

2.3 De SWOT–analyse en reflectie
De interne omgeving

Sterke Punten

Zwakke Punten

Beleidsontwikkeling en innovatie;

Capaciteit van enkele partnerorganisaties;

Focus op het thema Kind en Gezin;

Steun aan relatief kleine projecten;

Expertise (40 jaar hulpverlening in Oost-Europa);

Verbinding achterban met de doelgroepen;

Grote betrokkenheid van medewerkers;

Kwetsbare omvang van de organisatie;

Betrokken en trouwe achterban.

Vergrijzing van de achterban.

De externe omgeving
Kansen

Bedreigingen

Stimuleren pleeg- en gehandicaptenzorg;

Te veel hulporganisaties voor Oost-Europa in Nederland;

Ontwikkeling en integratie van Roma;

Achterblijvende ontwikkeling maatschappelijk middenveld in OostEuropa;

Samenwerken met andere Nederlandse ontwikkelingsorganisaties;

Beeldvorming over Oost-Europa in Nederland;

Betrokkenheid van jongeren;

Financiële- en economische crises in Oost en West;

Verdere oriëntatie op het Oosten;

De oorlog in Oost-Oekraïne.

Partnernetwerk in Oost-Europa en Eurazië.
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2.4 Initiatieven naar aanleiding
van de SWOT-analyse
Beleidsontwikkeling en innovatie
In 2014 is de voorbereiding op het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015-2019 ingezet. Dit in goed overleg met de
partners in Oost-Europa en onder leiding van een externe
consultant.

Gehandicapten
Kom over en help ondersteunt integratie, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, professionele (dag)opvang
en therapie. Dit helpt het isolement van gehandicapten
doorbreken. Kom over en help heeft het initiatief genomen
tot de oprichting van een CPOE-werkgroep Gehandicaptenzorg die zich richt op sociale inclusie.

2 Beleid en strategie

Pleegzorg
Kom over en help stimuleert en steunt projecten voor bewustwording en daadwerkelijke pleegzorg zoals training
en begeleiding van de pleegouders.

Roma
Kom over en help investeert in empowerment van Roma
vrouwen én mannen en toegang tot onderwijs voor kinderen.

Draagvlakversterking
Kom over en help betrekt jongeren bij de problematiek in
Oost-Europa door Xperiencereizen naar de projectlanden
te organiseren. Betrokken ondernemers dragen bij aan
ontwikkelingsprojecten in Georgië, Moldavië en Oekraïne.
Scholen worden voorzien van informatie en actiematerialen. Kerken collecteren voor Winterhulp en andere diaconale projecten. Plaatselijke comités, werkgroepen en
partnergemeenten voeren acties voor duurzame projectondersteuning. Particuliere (major)donoren ontvangen
steeds meer mailings op maat.

Minder kwetsbaar
De toename van de inkomsten en de groeiambitie van de
organisatie rechtvaardigen extra benoemingen op de afdelingen Projecten en Communicatie en fondsenwerving.
Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar.

Samenwerken met andere Nederlandse
ontwikkelingsorganisaties
Kom over en help zoekt samenwerking met andere organisaties, waar die kan leiden tot versterking van de hulpverlening of fondsenwerving. Door deel te nemen aan Prisma
en CPOE ontstaan er wisselende allianties.
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Tijdens de partnermeeting in april 2014 werd het beleidsplan
van 2010-2014 geëvalueerd en de focus voor de komende jaren
besproken.

Partners
Kom over en help wil bijdragen aan de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Kwaliteitscriteria leiden tot
kwaliteitsverbetering en innovatie. Enkele kerkelijke organisaties hebben moeite de vereiste kwaliteitsslag te
maken en vinden de aanvraag- en rapportageprocedures
ingewikkeld en omslachtig. Naar behoefte is er ingezet op
capaciteitsversterking, begeleiding en coaching.

Oorlog in Oost-Oekraïne
Kom over en help steunt verschillende partners in Oekraïne die actief zijn met de opvang van vluchtelingen in
het Westen en met het helpen van den die achterbleven
in het Oosten van Oekraïne. Bestaande projecten in het
Oosten staan onder druk omdat mensen zijn gevlucht, kindertehuizen geëvacueerd of omdat mensen niet meer te
bereiken zijn vanwege het gevaar. In het Westen is er een
groot tekort aan verantwoorde opvang van de duizenden
vluchtelingen. Velen zullen niet terug kunnen keren, omdat
ze huis en haard verloren hebben.

Mirjam Bezemer was afgelopen zomer in Moldavië
met Xperience en werd compleet verrast toen een
oudere vrouw haar bedankte voor haar komst. Deze
vrouw krijgt al enkele jaren eten en bezoek van een
sociaal werkster van de plaatselijke kerk.
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3

Kom over en help richt zich binnen de algemene doelstelling ‘Kinderen in hun omgeving zijn ondersteund om een
meer menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen’ op de volgende programma’s:
1. Veilige leefomgeving;
2. Dagelijkse levensbehoeften;
3. Toegang tot gezondheidszorg;
4. Toegang tot onderwijs;
5. Bewustwording en draagvlakversterking.
Binnen deze programma’s worden de drie eerder genoemde interventiestrategieën gehanteerd: directe armoedebestrijding, maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding.
Kom over en help wil daarnaast haar partners stimuleren
een waarde(n)volle visie te ontwikkelen op gemarginaliseerde kinderen en gezinnen in hun omgeving. De interventiestrategie maatschappijopbouw is erop gericht de
partners en hun omgeving te ontwikkelen om de kwaliteit,
efficiëntie en impact van de verschillende programma’s te
optimaliseren. Binnen het thema Kind en Gezin is de interventiestrategie maatschappijopbouw gericht op visie- en
beleidsontwikkeling, capaciteitsversterking en linking
and learning.

Programma’s

Hulpverlening vraagt om een positieve maatschappelijke
omgeving waar in de wetgeving en in de toekenning van
overheidsfinanciën oog is voor de positie van maatschappelijk kwetsbare groepen. Door middel van beleidsbeïnvloeding wil Kom over en help samen met haar partners
als pleitbezorgers opkomen voor de positie en rechten
van het kwetsbare kind. Daarnaast stimuleert Kom over
en help dat deze op de agenda van de (lokale) overheid en
politieke partijen komen te staan.
Gezien de omvang van Kom over en help en haar partners
zijn de activiteiten en de impact op het gebied van beleidsbeïnvloeding beperkt.

Tabel 3.0

Veiligheid
Directe armoedebestrijding

Gezinsbegeleiding

Onderwijs

Preventie en voorlichting

Verbeteren van toegang en
participatie

Pleegzorg

Inkomensondersteuning

Rehabilitatie

Life skills

Verbetering van zorg in
tehuizen

Zelfstandig inkomen
verwerven

Visie en
beleidsontwikkeling
Capaciteitsversterking
Linking en learning

Beleidsbeïnvloeding

Gezondheidszorg

Materiële hulp

Integratie
Maatschappijopbouw

Dagelijkse
levensbehoeften

Lobby en advocacy
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Medio 2014 zijn ter voorbereiding op het nieuwe meerjarenbeleidsplan (2015-2019) de programma’s intern geëvalueerd. De observaties en aanbevelingen zijn in dit hoofdstuk bij de bespreking van de programma’s opgenomen.
Deze evaluatie laat zien dat er goed overzicht is over de
verschillende activiteiten, maar dat binnen het huidige
monitoring- en evaluatiesysteem minder inzicht is in de
zogenaamde outcomes en langetermijnimpact. In de komende jaren wil Kom over en help meer inzicht krijgen in
de werkelijke veranderingen die de programma’s teweegbrengen in de levens van de verschillende doelgroepen en
meer cohesie laten zien tussen de programma’s.
In de komende paragrafen zal de interventiestrategie directe armoedebestrijding per programma toegelicht worden.

3.1 Veilige leefomgeving
Doelstelling: meer kinderen groeien op in
een veilige (gezins)omgeving.
Voor de ontwikkeling van het kind is een veilige, geborgen
en liefdevolle (gezins)omgeving van primair belang. Kom
over en help ziet vanuit Bijbels perspectief het gezin als
hoeksteen van de samenleving, die als opdracht heeft
deze veiligheid voor het kind te waarborgen. De christelijke gemeente kan hierin een grote rol spelen in de kerk en in
de maatschappij. Ook de maatschappij heeft grote invloed
op de veiligheid van het kind. Veel kinderen in Oost-Europa
en Eurazië groeien op in tehuizen, een omgeving waarin
de veiligheid niet gewaarborgd is. Of ze hebben te maken
met migratie van ouder(s), armoede, huiselijk geweld en
verslaving van ouder(s). Het communistische systeem en
de val daarvan heeft mede bijgedragen aan deze situatie. Daarnaast heeft het maatschappelijk systeem grote
invloed (gehad) op de houding ten opzichte van gemarginaliseerde kinderen, ook binnen de christelijke kerken.
Het ontbreken van een veilige leefomgeving heeft grote
invloed op de fysieke en emotionele ontwikkeling van het
kind en heeft in veel gevallen een negatieve invloed op de
volgende generatie.
Bestedingen in 2014:
€ 378.643 (Begroting 2014: € 413.479)
De bestedingen voor dit programma zijn in 2014 met
14% gestegen ten opzichte van de bestedingen van 2013
(€ 332.327).
Het programma Veilige leefomgeving heeft de volgende
subdoelstellingen:
1. Gezinnen met (opvoedings)problemen zijn
ondersteund en begeleid;

2. Kinderen die door omstandigheden niet
thuis kunnen opgroeien, zijn opgenomen in
pleeggezinnen;
3. De levensomstandigheden van kinderen die
noodgedwongen opgroeien binnen institutionele
opvang zijn verbeterd;
4. Het isolement van kinderen die door
omstandigheden niet actief kunnen meedoen of
meetellen in de samenleving is doorbroken.
In totaal zijn in 2014 zeventien projecten gericht op het
creëren van een veilige leefomgeving gesteund in Albanië,
Bulgarije, Moldavië en Oekraïne. Samengevat is het onderstaande gerealiseerd:
Tabel 3.1.1
Aantal kinderen waarvan de leefomgeving sterk verbeterd is

Jaar

Realisatie

Indicator

2011

934

800

2012

1.251

1.000

2013

1.272

1.250

2014

989

1.000

De afname heeft te maken met een eenmalig project in 2013
waarbij een groot aantal kinderen betrokken was en die nu
gedeeltelijk door een ander programma bereikt worden.
Tabel 3.1.2

Wat ging er goed?
Duidelijke aandacht voor
en visievorming over
integratie van tehuiskinderen
en voorbereiding op een
zelfstandig bestaan in de
maatschappij

Wat kan er beter?
Ontwikkeling van visie en
betrekken van overheid en
maatschappij bij kindzorg

Medio 2014 is het programma Veilige leefomgeving intern
geëvalueerd. De uitkomsten zijn gedeeld met de partners
tijdens de partnerbijeenkomst van april.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen kunnen als
volgt worden samengevat:
Tabel 3.1.3
Interne evaluatie Veilige leefomgeving 2010 - 2014

Observaties

Aanbevelingen

Ongeveer 1.250 kinderen
bereikt

Betrokkenheid van kerken
blijvend stimuleren

Meer dan 100 families begeleid

Stimuleren van
beroepsvaardigheden bij
jongeren
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Observaties
Toename van pleegzorg in met
name Moldavië

Aanbevelingen
Stimuleren van participatie in
socio-politieke activiteiten

Minder projecten in
kindertehuizen en meer
aandacht voor alternatieve
vormen van opvang

Deze conclusies zijn meegenomen in de doordenking van
het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

3.2 Dagelijkse levensbehoeften

3 Programma’s

Doelstelling: meer kinderen en gezinnen
leven in een omgeving waar in hun
dagelijkse levensbehoeften wordt voorzien.
Naast een veilige leefomgeving zijn ook voedsel, kleding,
warmte en inkomen als dagelijkse levensbehoeften van
levensbelang voor het kind en zijn ontwikkeling. Voor velen in de projectlanden zijn deze levensbehoeften geen
vanzelfsprekendheid. Het helpen van mensen in hun dagelijkse levensbehoeften is een vorm van diaconale hulp.
Kom over en help richt zich met name op kwetsbare kinderen en gezinnen en alleenstaande ouderen die geen of een
ontoereikend sociaal vangnet hebben. Hulp is in principe
eindig en daarom worden mensen gestimuleerd om hun
mogelijkheden te gebruiken en te voorzien in hun eigen inkomen. Een aantal kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen met een beperking en sociaal zeer zwakke gezinnen
zullen echter permanente ondersteuning nodig hebben.
De kerk heeft de roeping tot barmhartigheid en Kom over
en help ondersteunt kerken in de projectlanden hierin. De
omvang van de hulp is beperkt en draagt in geringe mate
bij aan de verbetering van de kwaliteit van het leven. Het
geeft wel mogelijkheden tot contact tussen de kerk en de
gemeenschap en geeft hoop en verbondenheid aan hen
die het moeilijk hebben. Gezien de beperkte omvang van
Kom over en help en haar lokale partners worden mensen
waar mogelijk ondergebracht bij het sociale vangnet van
de overheid.
Bestedingen in 2014:
€ 997.938 (Begroting 2014: € 976.731)
De bestedingen voor dit programma zijn in 2014 met 8%
toegenomen ten opzichte van 2013 (€ 919.462). Ondanks
dat de financiering van een aantal projecten in Albanië en
Oekraïne in 2014 is stopgezet, zijn de bestedingen mede
als gevolg van verleende noodhulp in Oekraïne en Servië
toegenomen.
Het programma Dagelijkse levensbehoeften heeft de
volgende subdoelstellingen:
1. De allerarmsten in de samenleving worden onder28 | Kom over en help Jaarverslag 2014

steund met tijdelijke materiële hulpverlening;
2. Kwetsbare gezinnen zijn tijdelijk financieel
ondersteund;
3. Gemarginaliseerde gezinnen bouwen een
zelfstandig bestaan op en kunnen in hun eigen
inkomen voorzien.
In 2014 zijn in totaal achtentwintig projecten gericht op
Dagelijkse levensbehoeften gesteund in Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Bulgarije en Servië. Daarbij
hebben circa 18.000 gezinnen ondersteuning ontvangen.
Ook in 2014 is sterke nadruk gelegd bij de partners op substantiële, proportionele en persoonlijk-materiële hulpverlening. Ook is op verzoek van partners ingesprongen
op crisissituaties en aandacht besteed aan noodhulp. Het
aantal ondersteunde gezinnen in 2014 is daarom lager dan
2013 toen circa 27.000 gezinnen werden ondersteund.
Daarnaast zijn er dertien transporten met hulpgoederen
naar vijf projectlanden verstuurd. In Armenië en Oekraïne
zijn Bijbels en andere boeken aan de Winterhulp toegevoegd. Door de Gereformeerde Bijbelstichting zijn 4.300
Russische Bijbels ter beschikking gesteld die verspreid
zijn in Oekraïne.
De in het meerjarenplan geformuleerde indicator voor Dagelijkse levensbehoeften is vrijwel helemaal gehaald:
Tabel 3.2.1
Percentage van projecten waarin persoonlijke begeleiding geboden is

Jaar

Realisatie

Indicator

2011

40%

40%

2012

65%

60%

2013

77%

80%

2014

83%

90%

Het programma Dagelijkse levensbehoeften heeft in
2014 een verdere kwaliteitsslag gemaakt.
Tabel 3.2.2

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Verdere uitbreiding van
projecten waarin, bij het
verstrekken van materiële
hulp, de persoonlijke aandacht
centraal staat. Nieuwe
inkomstengenererende
projecten zijn gestart

Meer aandacht voor werk
en inkomen genererende
programma’s is nodig. Voor de
jongere deelnemers aan de
gaarkeuken zou een Day Care
programma wenselijk zijn met
aandacht voor leren en werken

Medio 2014 is het programma Dagelijkse levensbehoeften intern geëvalueerd. De uitkomsten zijn gedeeld met
de partners tijdens de partnerbijeenkomst van april.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de interne evaluatie van Dagelijkse levensbehoeften 20102014 kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 3.2.3
Interne evaluatie Dagelijkse levensbehoeften 2010 - 2014

Observaties

Aanbevelingen

2.000 meest kwetsbare en
arme gezinnen zijn bereikt
met tijdelijke materiële
hulpverlening

stimuleren van
beroepsvaardigheden bij
jongeren

25.000 zijn jaarlijks bereikt via
hulptransporten

meer aandacht vragen voor
beleidsbeïnvloeding

aantal transporten gedaald van
29 naar 13
persoonlijke begeleiding
binnen de projecten is sterk
toegenomen
het opstarten van nieuwe
projecten gericht op
zelfstandig inkomen verwerven
blijkt moeilijker dan verwacht

Deze conclusies zijn gedeeld met de partners en zijn meegenomen in de doordenking van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

3.3 Toegang tot
gezondheidszorg
Doelstelling: meer kinderen worden bereikt
met voorlichting en hebben toegang tot
basisgezondheidszorg.
Toegang tot goede, betaalbare basisgezondheidszorg is
van levensbelang en cruciaal in de ontwikkeling van een
kind. Hoewel deze toegang de laatste twintig jaar in de
projectlanden aanzienlijk is toegenomen, geldt dit niet
voor iedereen. Kom over en help wil bijdragen aan de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare kinderen en gezondheidsvoorlichting aan jongeren. Verslaving is daarbij
een belangrijk thema; met name alcohol- en drugsmisbruik
is een groot probleem. Oost-Europa en Centraal-Azië zijn
daarnaast de enige regio’s waar het aantal Hiv/Aids-geïnfecteerden nog steeds stijgt. In Oost-Europa is besmetting met Hiv/Aids veelal gevolg van drugsgebruik.
Onderzoek wijst uit dat in toenemende mate besmetting
plaatsvindt via seksuele overdracht. Uit recent onderzoek
blijkt dat ondanks de (internationale) aandacht voor Roma
in Oost-Europa vooral kinderen van Roma beperkte toegang hebben tot gezondheidszorg. De grootste barrières
vormen armoede, laag opleidingsniveau van ouders, taal,
culturele gewoonten en administratieve/geografische
obstakels. Het probleem van een slechte toegang tot

gezondheidszorg kan niet los worden gezien van andere
problemen waarmee deze minderheidsgroepering kampt,
zoals discriminatie, armoede en beperkte toegang tot onderwijs.
Bestedingen in 2014:
€ 254.853 (Begroting 2014: € 261.947)
De bestedingen voor dit programma zijn in 2014 met 54%
toegenomen ten opzichte van 2013 (€ 165.561). Deze toename is een gevolg van incidentele extra investeringen in
Oekraïne en Armenië en de uitbreiding van verschillende
projecten, gericht op gehandicaptenzorg.
Het programma Gezondheidszorg heeft de volgende subdoelstellingen:
1. Jongeren en gezinnen maken bewuste positieve
keuzes met betrekking tot hun gezondheid
en hebben een verbeterde toegang tot
gezondheidszorg;
2. Jongeren en ouderen hebben (medische) hulp/
begeleiding gekregen en kunnen nu zelfstandig
deelnemen aan de maatschappij.
In 2014 zijn in alle projectlanden in totaal dertien projecten
gericht op Gezondheidszorg gesteund. Samengevat is het
onderstaande gerealiseerd:
Tabel 3.3.1
Aantal projectlanden waarin partners actief zijn binnen
gezondheidszorg

Jaar

Realisatie

Indicator

2011

5

5

2012

5

4

2013

6

5

2014

6

6

De nadruk van het programma ligt op preventie en rehabilitatie. Deze is met name gericht op de verslavingsproblematiek en de situatie van gehandicapten. Circa 14.300
personen zijn bereikt via de verschillende interventies,
waaronder circa 13.500 kinderen en jongeren.
Tabel 3.3.2

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Grote aantallen jongeren zijn
bereikt met preventie lessen.
Aandacht voor support en
integratie van kinderen met een
beperking en hun familieleden
in de gemeenschap en in kerken

Beter gebruik gaan maken van
de diverse voorzieningen die er
langzamerhand komen vanuit
de overheid
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Tijdens de interne evaluatie van het programma Gezondheidszorg zijn de volgende conclusies en aanbevelingen
gedaan:
Tabel 3.3.3 Interne evaluatie Gezondheidszorg 2010 - 2014

3 Programma’s

Observaties

Aanbevelingen

toename in aantal projecten
gericht op gehandicaptenzorg

meer aandacht vragen voor
inclusie van kinderen met een
beperking

meer aandacht voor preventie
en bewustwording van
verslaving in Oekraïne (11.000
schoolkinderen worden
jaarlijks bereikt) met een
positieve gedragsverandering
als resultaat

ouder participatie blijvend
stimuleren

ex-verslaafden hebben een
zeer beperkte toegang tot
werkgelegenheid

verdiepen en uitbreiden van
projecten voor kinderen met
een beperking

groeiende financiële
betrokkenheid van lokale
kerken bij de verschillende
projecten

Deze bevindingen zijn gedeeld met de partners en hebben
de koers van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015-2019
mede bepaald.

3.4 Toegang tot onderwijs
Doelstelling: meer kinderen hebben
toegang tot kwalitatief goed onderwijs in
hun omgeving.
Onderwijs, zowel formeel als informeel, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het kind en is medebepalend
voor de mogelijkheden die het heeft in de toekomst. In de
projectlanden is nog steeds geen sprake van gelijke kansen
in het onderwijs. Onderwijs voor kinderen met een andere
culturele achtergrond (met name Roma) of een beperking
is niet of nauwelijks ontwikkeld en heeft vooralsnog bij de
meeste overheden geen hoge prioriteit. Ondanks het feit
dat Roma officieel erkend zijn als minderheidsgroepering
is discriminatie nog altijd wijdverbreid. Kom over en help
richt zich samen met haar partners op verbeteren van de
toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor economisch
en cultureel gemarginaliseerde kinderen. Onderwijs en religie zijn in de projectlanden strikt gescheiden. Kom over
en help wil de mogelijkheden die er zijn binnen het formele en informele onderwijs optimaal benutten als het gaat
over het doorgeven van christelijke normen en waarden.
Bestedingen in 2014:
€ 375.354 (Begroting 2014: € 381.361)
De bestedingen voor dit programma zijn in 2014 ongeveer
gelijk gebleven aan de bestedingen in 2013.
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Het programma Toegang tot onderwijs heeft de volgende
subdoelstellingen:
1. Gemarginaliseerde kinderen nemen deel aan
kwalitatief goed onderwijs;
2. Kinderen zijn geestelijk toegerust en sociaal
vaardiger om te kunnen functioneren in de
maatschappij.
Met uitzondering van Armenië zijn, in alle projectlanden,
in 2014 in totaal zestien projecten gericht op Toegang tot
onderwijs gesteund. Samengevat is het onderstaande gerealiseerd:
Tabel 3.4.1
Aantal kinderen dat verbeterde toegang heeft tot
(in)formeel onderwijs

Jaar

Realisatie

Indicator

2011

3.400

4.800

2012

8.729

5.000

2013

12.900

5.500

2014

12.200

9.500

In 2014 zijn ruim 12.200 mensen bereikt. Dit is inclusief
4.810 kinderen die Noah’s Ark, een educatief kindermagazine, ontvangen en 4.300 mensen die een Bijbel hebben
ontvangen.
Tabel 3.4.2

Wat ging er goed?
Door langdurige intensieve
projecten is er ruime
gelegenheid om christelijke
waarden en normen door te
geven. Integratie van Roma in
het reguliere onderwijs

Wat kan er beter?
Visie ontwikkeling op en
concretisering van het concept
inclusief onderwijs

De belangrijkste uitkomsten van de interne evaluatie Onderwijs kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 3.4.3
Interne evaluatie Onderwijs 2010 - 2014

Observaties

Aanbevelingen

eind 2014 zijn ca. 1.950 kinderen
bereikt via onderwijsprojecten
in 5 landen

ondersteuning aan
huiswerkprojecten continueren
en verdiepen

een groot aantal kinderen
presteert beter op school
en laten een positieve
gedragsverandering zien

De uitkomsten zijn gedeeld met de partners en
meegenomen in de doordenking van het nieuwe
meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

3.5 Bewustwording en
draagvlakversterking
Doelstelling
Kom over en help vindt het belangrijk om de achterban
in Nederland bewust te maken van de problematiek in
Oost-Europa en Eurazië. Hierdoor zal het draagvlak voor
onze doelstellingen groter worden. Om onze achterban
bewust te maken van de noodzaak van hulp, voorzien wij
hen van informatie en brengen we ze in contact met onze
partners en doelgroepen in Oost-Europa en Eurazië.

Publiciteit
In 2014 is er in het Reformatorisch Dagblad aandacht geweest voor de situatie in Oekraïne. Rondom het jubileumjaar was er twee keer een serie artikelen over projecten in
Bulgarije. In samenwerking met Friedensstimme is er een
gebedsdienst voor Oekraïne georganiseerd.

Nieuwsbrieven
Ook is de achterban drie keer geïnformeerd door middel
van een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Oost-Europa. Voor de Winterhulpcampagne is een magazine gemaakt dat als bijsluiters bij de lezers van het Nederlands
Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, Om Sions Wil en
de Wekker is gekomen. De particuliere inkomsten (o.a.
donateurs, scholen en kerken) stegen van € 1.772.181 naar
€ 1.912.842.

Onderwijsreis
Met vijf betrokken scholen is een onderwijsreis ingezet
naar Albanië. Bij terugkomst voerde elke school actie voor
Kom over en help. Hiermee bereikten we de kinderen en
hun ouders op deze scholen.

Xperience

betrokkenheid van jongeren bij Kom over en help, als ook
bewustwording van de beursbezoekers.

Winterslaap
Vijftig jongeren uit heel Nederland gingen de uitdaging
aan om een nacht door te brengen in een container of tent.
Iedere deelnemer liet zich sponsoren om zo geld op te halen voor de Winterhulp in Oost-Europa. Er waren tijdens
dit evenement twee gasten uit Georgië aanwezig om te
vertellen over de projecten. De jongeren haalden samen
het bedrag van € 4.500 op!

Voorlichtingen
In 2014 zijn ca. 25 voorlichtingen gegeven door voorlichters en medewerkers van Kom over en help. Dit gebeurde
op scholen, in kerken en bij verenigingen. De voorlichtingen zijn bedoeld om informatie te geven over het werk van
Kom over en help en de concrete projecten die gesteund
worden. In de meeste gevallen ging een voorlichting gepaard met geldinzameling of een actie. Voor scholenacties
was extra aandacht, vanwege de betrokkenheid van zowel
kinderen, leraren als ouders.

Jubileum
Het jubileum heeft veel bewustwording onder de achterban gecreëerd. Het jubileummagazine was gevuld met
verhalen van betrokken vrijwilligers en achtergrond over
het werk van Kom over en help, 40 jaar lang. Tijdens de
Kom over en help-dag beleefden mensen Oost-Europa.
Ze proefden Oekraïense gerechten, ervoeren de kou en
hoorden verhalen van de gastsprekers uit Oost-Europa.
Rondom deze gasten was ook een klein tournee georganiseerd. Ze bezochten verschillende scholen en kerkgemeenschappen.
Bestedingen in 2014:
€ 187.800 (Begroting 2014: € 176.553)

In 2014 zijn er twee Xperiencereizen georganiseerd naar
Moldavië en Georgië. In totaal bezochten 25 jongeren verschillende projecten in deze landen. Na afloop gaven de
jongeren in hun omgeving presentaties over de projecten
die zij bezocht hebben. Ook haalden ze door middel van allerlei acties geld op voor deze projecten. In 2014 kwam er
in totaal € 8.621 binnen via Xperiencejongeren.

Winterhulpteam en Gezinsbeurs Wegwijs
Het Winterhulpteam was ook in 2014 erg actief. 15 jongeren kregen een beurstraining en stonden op de jongerendagen van het LCJ en de Gezinsbeurs Wegwijs. Tijdens de
laatstgenoemde beurs stond er een vriescel waar mensen
de winterse kou konden ervaren. In de vriescel mochten
zij een prijsvraag oplossen. Dit zorgde voor veel aandacht
en nieuwe donateurs. In totaal werden ongeveer 7.000
Winterhulpmagazines uitgedeeld. De Gezinsbeurs Wegwijs bracht meer dan € 4.000 op. Dit verhoogde zowel de
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4

Kom over en help werkt samen met lokale Bijbelgetrouwe
kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa en Eurazië, die hulp verlenen aan kwetsbare groepen (met name
kinderen en families) in kerk en samenleving. Samenwerking geschiedt op basis van een gedeelde christelijke visie, gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en
heeft als doel inhoud te geven aan armoedebestrijding.
Kom over en help beoordeelt nieuwe en bestaande partners op de volgende punten:
-

voldoende aansluiting met visie, missie en beleid
van Kom over en help;
transparantie;
expertise;
organisatiestructuur en wettige registratie;
relatie met de plaatselijke kerken;
(financiële) monitoring.

-

Partners
Land
Albanië

Partner

Veilige
leefomgeving

Lidia Foundation, Sarandë

Dagelijkse levensbehoeften

Gezondheidszorg

Onderwijs

x

x

x

MNRC Delvinë
Swiss Foundation for
Innovation
Armenië

x
x

Union of Evangelical Christian
Baptist Churches of Armenia

x

Little Bridge
Bulgarije

x

Baptist Union of Bulgaria

x

Bulgarian Child Inc.

x

New Hope for the Balkans

x

Georgië

Evangelical Baptist Church
Georgia

Moldavië

Bethania Foundation,
Tintereni

x

Charity Mission Moldova

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

Evangelical Christian Baptist
Churches Ukraine
Good Shepherd, Makeevka

x

House of Gospel, Rovno

x

x

x

x

x
x

Living Word, Rovno

x

New Life, Rovno

x

Ray of Hope

x

Father’s House
Light of Resurrection
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x
x

Youth for Christ Moldova
Oekraïne

x

x
x

x

x

Partnermeeting in 2014 in Moldavië
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5
Projecten

Albanese Roma kinderen hebben
moeilijk toegang tot onderwijs.
Deze ABC-klas in het zuiden van
Albanië krijgt onderwijs in de
basisvaardigheden taal, rekenen
en schrijven.
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met hulpverlening in met name Zuid-Albanië. Het communistische verleden heeft diepe sporen nagelaten in de
samenleving. Armoede, werkloosheid en beperkte of geen
toegang tot onderwijs en gezondheidszorg zijn algemene
problemen in Albanië. Naar schatting heeft 25% van de
bevolking na de val van het communisme het land verlaten
om elders hun geluk te beproeven. Volgens schatting wonen er in 2014 ruim drie miljoen mensen in Albanië, vooral
gecentreerd in de grote steden. De Romabevolking heeft
een minderheidspositie in Albanië. Naar schatting wonen
er 120.000 tot 150.000 Roma in met name het Zuidoosten.
Analfabetisme onder de Roma is na de val van het communisme sterk toegenomen. Naar schatting is 56,5% van de
vrouwen analfabeet en 48,3% van de mannen. Veel kinderen gaan niet naar school omdat ze mee moeten werken.
In 2013 heeft er een politieke omwenteling plaatsgevonden in Albanië. De regering, die gevormd werd door de
Democratische partij, werd vervangen door een socialistische regering. Deze politieke verandering bracht een
groot aantal veranderingen met zich mee.
Ook in 2014 zijn veel Albanezen teruggekeerd uit Griekenland en Italië vanwege de economische crisis. De Nationale Bank van Albanië heeft verklaard dat de geldstroom die
in het buitenland werkende Albanezen naar hun achtergebleven familieleden sturen, in 2014 een nieuw dieptepunt
heeft bereikt.
Inkomsten en investeringsmogelijkheden van de lokale
overheden wordt sterk negatief beïnvloed door tegenvallende belastinginkomsten en het stijgende aantal ondernemingen dat de deuren moet sluiten.
Sinds 24 juni 2014 is Albanië daarnaast kandidaat-lidstaat
van de Europese Unie, nadat het reeds in 2009 dat statuut
aanvroeg.

5.1 Albanië
Albanië kent een turbulente geschiedenis en behoort binnen Europa tot de landen met de laagste levensstandaard.
Tijdens het communistische regime (1944-1991) was het
land geheel geïsoleerd van de omliggende landen. In 1967
werd Albanië officieel tot atheïstische staat uitgeroepen.
Tot 1990 waren alle moskeeën en kerken gesloten. Gelovigen werden tijdens het regime van Enver Hoxha zwaar
vervolgd. Toen de grenzen open gingen, direct na de val
van het communisme in 1991, is Kom over en help gestart

Kom over en help richt zich in Albanië met het programma
Veilige leefomgeving op kwetsbare kinderen en gezinnen in Midden-Albanië. Binnen het programma Onderwijs wordt met name de Romabevolking in Zuid-Albanië
bereikt. Het programma Gezondheidszorg is gericht op
chronisch zieken en kinderen met een beperking.

Partners in Albanië
In 2014 heeft Kom over en help samengewerkt met drie
lokale christelijke organisaties in Albanië. Eind 2014 is na
jarenlange samenwerking afscheid genomen van de kerken in Delvinë. De omvang van het project dat we ondersteunden was namelijk zeer gering en er is geen zicht op
uitbreiding van het aantal te ondersteunen projecten.
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Tabel 5.1.1

Partners in 2014

Veilige
leefomgeving

Gezondheidszorg

Lidia Foundation

€ 41.676

5 Projecten

Albanië

MNRC Delvinë
€ 40.000

Totaal

€ 40.000

Doelstelling: meer kinderen groeien op in een veilige
(gezins)omgeving.

-

Strategie: directe armoedebestrijding, maatschappij
opbouw en beleidsbeïnvloeding .
Binnen het programma Veilige leefomgeving richt het
Swiss Foundation for Innovation (SF+I) zich op achtergestelde kinderen, kwetsbare families en weduwen. Er worden diverse activiteiten ontplooid met als doel om deze
groep zorg te bieden en te helpen integreren in de maatschappij.

Resultaten

•

Voor drie kinderen uit de shelter zijn
pleeggezinnen gevonden en is het juridische
proces gestart om de kinderen toe te wijzen;
Acht kinderen zijn opgevangen in de shelter
(leeftijd 0-16 jaar);
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor circa 20
(weduw)vrouwen met uiteenlopende thema’s;
Achttien van deze (weduw)vrouwen hebben
kleding, hygiënische producten en speelgoed
gekregen voor hun kleinste kinderen.

Impact
Passende persoonlijke hulp aan kinderen en gezinnen die
het moeilijk hebben, verandert levens.
Kinderen die verwaarloosd en mishandeld zijn, worden
opgenomen in een liefdevolle omgeving en winnen hun gevoel van eigenwaarde terug. Kinderen met een beperking
worden niet aan de kant geschoven, maar krijgen samen
met hun ouders begeleiding en ondersteuning. Door verlaten kinderen op te nemen in gezinnen krijgen zij weer
aandacht en bescherming.

Sterke en zwakke punten
+

+

Gericht op tijdelijke opvang in de shelter met als
doel kinderen zo spoedig mogelijk te plaatsen in
(eigen) gezin;
Breed scala aan activiteiten om kwetsbare
families te ondersteunen en toe te rusten;
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€ 124.374
€ 900

€ 42.576

+

•

€ 82.698

€ 40.000

Veilige leefomgeving

•

Totaal

€ 900

Swiss Foundation for
Innovation

•

Onderwijs

€ 82.698

€ 165.274

Voortdurende aandacht voor
kwaliteitsverbetering van hulpverlening;
‘Local ownership’ en het duurzaam voortbestaan
van het project na de fase van buitenlandse steun
zou beter ontwikkeld kunnen worden.

Toekomst
Het concept pleegzorg is nog betrekkelijk nieuw in Albanië. Er is meer draagvlakversterking en aandacht nodig
voor dit belangrijke thema. Kom over en help wil het oprichten van coalities rond kindzorg stimuleren of zal bij
reeds bestaande initiatieven aansluiting zoeken. Hopelijk
resulteert de zoektocht naar organisaties die actief zijn
in kindzorg ook in een nieuwe partnerschap in het arme
noorden.

Financiën
Projectuitgaven in 2014 zijn conform de begroting en gefinancierd vanuit de reguliere inkomsten.
Tabel 5.1.2

Project nr. Project Begroting Uitgaven
11001

Dagopvang
Centrum voor
weduwen en
kinderen

Totaal

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Gezondheidszorg
Doelstelling: meer kinderen in Albanië worden bereikt
met voorlichting en hebben toegang tot basisgezondheidszorg.
Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappij
opbouw.
Het programma Gezondheidszorg richt zich in Albanië
vooral op kinderen met een beperking. Voor deze kinderen
en hun ouders zijn geen voorzieningen beschikbaar en velen leven geïsoleerd. Stigmatisering door de maatschappij
en onwetendheid bij ouders draagt hieraan bij.

Resultaten
•

•
•

•
•

•
•

•

82 kinderen met een handicap hebben
verschillende vormen van therapie zoals spraak-,
ontwikkelings-, en/of fysiotherapie ontvangen;
Therapeuten hebben zeven trainingen gevolgd om
hun kennis te vergroten;
Ouders die een inkomen hebben, dragen
maandelijks financieel bij voor de therapie van hun
kind;
Vijf kinderen met een beperking hebben therapie
ontvangen in Peza, bij de partner SF+I;
21 kinderen hebben op drie verschillende locaties,
in speciale klassen binnen het reguliere onderwijs,
lessen gevolgd. Veertien kinderen participeren
ook in de reguliere klassen;
Oudersupportgroepen komen maandelijks bijeen;
Als resultaat op de lobby van Lidia Foundation
heeft de lokale overheid van Sarandë voor 2015
een bedrag in de begroting opgenomen voor zorg
voor gehandicapten;
Acht mensen in Delvinë zijn geholpen met een
spoedeisende medische behandeling.

Impact
Gerichte aandacht voor kinderen met een beperking is
nieuw in een omgeving waar het taboe op mensen met een
handicap nog steeds dominant is. Ouders zijn met elkaar
in contact gebracht, kinderen worden uit hun isolement
gehaald en passend geholpen. Voor ouder en kind gaat een
heel nieuwe wereld open. Positieve voorbeelden dragen er
aan bij dat ouders steeds opener worden en om hulp durven te vragen.
De financiële support vanuit het noodfonds maakt behandeling mogelijk voor hen die door armoede buitengesloten zijn van gezondheidszorg. De gezondheid en het
toekomstperspectief van de persoon en zijn of haar omgeving is hierdoor aanmerkelijk verbeterd.

Sterke en zwakke punten
Het rehabilitatieproject voor gehandicapten is
innovatief en sluit sterk aan bij behoeften van de
doelgroep;
+ Duidelijke participatie en sterke betrokkenheid
(ownership) van ouders;
+ Positieve houding en toenemende betrokkenheid
van lokale overheid bij projecten die gericht zijn op
kinderen met een beperking;
+ /- Het medische fonds is proportioneel ten opzichte
van de grootte van de kerkelijke gemeente maar
beperkt in omvang;
- Beperkte documentatie over het aantal kinderen
in de regio met een handicap en hun specifieke
situatie;
- Beperkte kennis binnen gehandicaptenzorg in
Albanië.

Leer- en verbeterpunten
Het stigma met betrekking tot kinderen met een beperking blijkt erg groot, niet alleen in de plaatselijke gemeenschap maar ook onder professionele zorgverleners. Visieontwikkeling, bewustwording en training zijn van groot
belang en hebben specifieke aandacht nodig.

Toekomst
Recent zijn er nieuwe wetten aangenomen die nieuwe mogelijkheden bieden voor kinderen met een beperking. Op
dit moment lijken deze echter nog niet in werking. Lidia
Foundation ziet het als haar taak om in de toekomst samen met gelijke organisaties hiervoor aandacht te vragen
en ze te ‘activeren’.
Om zorg te kunnen verlenen aan kinderen met zware lichamelijke en verstandelijke beperkingen zijn er plannen voor
een dagcentrum in Sarandë. Via diverse kanalen wordt
hiervoor financiering gezocht. Gezien de geringe omvang
van het noodfonds is dit project in 2014 voor het laatst gesteund.

Financiën
Projectuitgaven in 2014 zijn conform de begroting en gefinancierd vanuit de reguliere inkomsten.
Tabel 5.1.3

Project nr. Project Begroting Uitgaven
50130

Gehandicaptenproject
Delvinë

68025

Medisch
Noodfonds
Delvinë

Totaal

€ 41.676

€ 41.676

€ 900

€ 900

€ 42.576

€ 42.576

Onderwijs
Doelstelling: meer kinderen in Albanië hebben toegang
tot kwalitatief onderwijs in hun omgeving.

+

Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappij
opbouw.
Het onderwijsprogramma draait al geruime tijd in
Albanië. In 2014 richten de projecten zich met name op
het betrekken en behouden van (Roma) kinderen met een
sociaal-culturele achterstand in het reguliere onderwijs
en het toerusten van docenten. De vakopleidingen zijn met
ingang van 2014 stopgezet omdat de impact tanend was.

Resultaten
•

60 kinderen met een moeilijke socio-economische
achtergrond hebben deelgenomen aan het
huiswerkproject in Delvinë (waaronder
22 kinderen met een Roma achtergrond,
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•

•

5 Projecten

Albanië | Armenië

•
•
•
•

16 kinderen uit éénoudergezinnen, 3 kinderen van
teruggekeerde emigranten en 4 kinderen met een
ontwikkelingsachterstand);
55 Roma kinderen hebben deelgenomen aan de
ABC-klassen in Delvinë, Chuka of Virion, waarvan
32 kinderen nu regelmatig naar het regulier
onderwijs gaan;
171 docenten van 24 scholen hebben deelgenomen
aan minimaal een van de drie trainingen;
40 kinderen hebben meegedaan aan de
onderwijsclubs in Peza;
Bij vijf scholen zijn diverse reparaties uitgevoerd;
14 scholen hebben boekenkasten, boeken en/of
elektrische kachels ontvangen;
In de zomer van 2014 hebben circa 91 kinderen
van het huiswerkproject en de ABC-klassen
deelgenomen aan het educatieve zomerkamp.

Impact
Dit jaar is binnen de ABC-klassen, die gevormd zijn in de
gemeenschappen, sterker aansluiting gezocht bij de reguliere scholen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook zijn de kinderen met name uit Delvinë
geïntegreerd in het reguliere schoolleven. De ABC-klassen
zijn daar nu aanvullend en ondersteunend bij het onderwijs
en niet vervangend. Dat deze kinderen nu naar school gaan
is een enorme stap voorwaarts in integratie en biedt hen
heel veel mogelijkheden voor de toekomst.
Het huiswerkproject draagt positief bij aan de schoolresultaten van de deelnemende kinderen. Door het gericht
samenwerken en samenspelen is ook hun gedrag en de
houding van de ouders positief veranderd.

Sterke en zwakke punten
+

+

+

-

De verschillende soorten achterstand worden
onderkend en er wordt passend onderwijs
aangeboden;
ABC-klassen zijn nu sterk gelinkt aan het reguliere
onderwijs waardoor de kinderen veel meer
onderwijs ontvangen dan voorheen;
De lokale overheid heeft de faciliteiten van het
huiswerkproject in Delvinë gerenoveerd en draagt
ook bij aan de energiekosten van het project;
De overheid is verantwoordelijk voor het
onderhoud van scholen, maar heeft geen aandacht
aan de leeglopende scholen in de (afgelegen)
dorpen.

Leer- en verbeterpunten
De overstap van ABC-klassen naar regulier onderwijs is
vergemakkelijkt door de ABC-klassen aanvullend te maken, zoals het huiswerkproject. In Chuka en Virion heeft
dit echter nog meer tijd nodig bij de Roma en de scholen.
Training van docenten is nu nog een apart project. Omdat
deze zich vooral richt op de integratie van kinderen met
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een beperking, zou dit toegevoegd kunnen worden aan het
project dat gericht is op gehandicapte kinderen.

Toekomst
Verdere integratie van Roma kinderen zal worden bestendigd en gestimuleerd.. Daarnaast wil Lidia Foundation
meer zicht krijgen op de thuissituatie van de kinderen die
de projecten bezoeken en mogelijk door de inzet van een
sociaal werker ook daar tot hulp en ondersteuning zijn.

Financiën
Uitgaven zijn conform de begroting en gefinancierd vanuit
de reguliere inkomsten.
Tabel 5.1.4

Project nr. Project Begroting Uitgaven
80420

Huiswerkproject Delvinë

€ 45.814

€ 45.814

80460

Vakopleiding
project
(QETP)

€ 12.944

€ 12.944

80461

ABC klassen

Totaal

€ 23.940

€ 23.940

€ 82.698

€ 82.698

5.2 Armenië

Resultaten

Armenië is de oudste christelijke staat en een van de oudste landen ter wereld. Geografisch ligt het land in Azië
maar vanuit cultureel en historisch perspectief beschouwt
men zich behorend tot Europa. Armenië grenst aan Azerbeidzjan, Georgië, Turkije en Iran en heeft zelf geen toegang tot een zee. De grenzen met Turkije en Azerbeidjan
zijn gesloten. Sinds 2001 is Armenië lid van de Raad van
Europa. De gevolgen van de zware aardbeving (1988) en
de oorlog met Azerbeidzjan (1991) over Nagorno-Karabach heeft diepe sporen achtergelaten in de samenleving.
Velen zijn door (de nasleep van) deze gebeurtenissen niet
in staat geweest een redelijk bestaan op te bouwen. In de
jaren ’90 is meer dan een kwart van de totale bevolking uit
het land geëmigreerd als gevolg van de economische situatie. Vluchtelingen die alles moesten achterlaten in Azerbeidzjan wonen in de verlaten en kapotgeschoten dorpen
van Nagorno-Karabach. Inmiddels zijn er de afgelopen
periode ook veel Armeense vluchtelingen bijgekomen uit
Syrië. Deze Armenen waren naar Syrië gevlucht tijdens de
genocide rond 1915.
Kom over en help richt zich in Armenië met het programma Dagelijkse levensbehoeften op de allerarmsten in de
samenleving. Daarnaast zijn er incidentele projecten gesteund binnen het programma Gezondheidszorg.

Partners
In Armenië werkt Kom over en help sinds 2007 samen met
de Union of Evangelical Christian Baptist Churches of Armenia. De gemeenten zijn goed georganiseerd en zijn zich
zeer bewust van hun diaconale taak en hebben een goede
relatie met de Armeens-Apostolische kerk.
Vanaf 2011 zijn we ook een relatie aangegaan met de organisatie Little Bridge en steunen we via deze organisatie
een tehuis voor gehandicapte kinderen door het financieren van eenmalige projecten.

Evangelical
Christian
Baptist
Churches of
Armenia

Dagelijkse Basis
levens‑ gezondbehoeften heidszorg
€ 165.550

Little Bridge
Totaal

•
•

•
•

•

€ 165.550

Totaal
€ 165.550

€ 17.760

€ 17.760

€ 17.760

€ 183.310

Dagelijkse levensbehoeften
Doelstelling: meer kinderen in Armenië groeien op in
een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoeften
wordt voorzien.
Strategie: directe armoedebestrijding.

Zes gaarkeukens zijn ondersteund en circa 400
mensen hebben het hele jaar vijf keer per week
de gaarkeuken bezocht of thuis een maaltijd
ontvangen omdat ze niet naar de gaarkeuken
kunnen komen;
In totaal zijn er circa 100.000 maaltijden verstrekt;
Aan de gaarkeuken in Yerevan is een extra
vergoeding betaald voor het wegwerken van de
schade ontstaan na een brand;
Tien gezinnen (achttien kinderen) hebben maandelijks hulp ontvangen via het poor family project;
Circa 730 mensen (waarvan 250 kinderen) in
Armenië en Nagorno-Karabach hebben gedurende
de wintermaanden voedselhulp en brandhout
ontvangen;
Naast de reeds operationele vijf lavash bakkerijen
is nu ook de bakkerij in Nagorno-Karabach gereed
gekomen en operationeel. Hiervoor was in 2013
steun ontvangen.

Impact
De gaarkeukens bieden veel meer dan alleen een maaltijd.
De ontmoeting en de extra zorg en daarmee het doorbreken van het (sociaal) isolement is een belangrijk element
van de gaarkeukens. Tijdelijke materiële hulpverlening is
vooral een steun in de rug van arme gezinnen en alleenstaanden. Onmisbaar, maar voor velen niet genoeg om te
ontsnappen aan de armoedespiraal.

Sterke en zwakke punten
+

+

+

Tabel 5.2.1

Partners
in 2014

•

-

Winterhulp wordt op maat gegeven: brandhout,
voedselpakketten en speciale pakketten voor de
kinderen rond de kerst;
Gaarkeukens hebben een veelzijdig effect en zijn
een helder christelijk getuigenis in de plaatselijke
gemeenschap;
Bakkerijen bieden een structurele oplossing voor
werkgelegenheid en genereren tevens geld voor
andere projecten;
De partner Union of Evangelical Christian
Baptist Churches of Armenia voldoet nog niet
aan de criteria die Kom over en help stelt aan de
kwaliteit en tijdigheid van projectaanvragen en
rapportages.

Leer- en verbeterpunten
Verdere verbetering van de kwaliteit en tijdigheid van de
aanvragen en rapportages van de Evangelical Christian
Baptist Churches of Armenia blijft nodig. Om deze reden
zijn de aangevraagde verhogingen van de bijdragen voor
projecten nog niet goedgekeurd.

Toekomst
Verder nagaan of er mogelijkheden zijn voor zogenaamde
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Armenië

5 Projecten

Edo, Alda en Tamara met haar kinderen wonen in
een bouwval. Als gevolg van een aardbeving zijn ze
in deze barak, in het plaatsje Vanadzor (Armenië)
terechtgekomen. De plaatselijke kerk helpt hen de
winter door te komen.
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daycareprojecten, met name voor de kansarme kinderen
die vanuit de gaarkeukens steun ontvangen.

op het terrein.
Dit project ondersteunen we via de partner Little Bridge.

Financiën

Resultaten

De budgetten voor gaarkeukens zijn al een aantal jaren
gelijk terwijl de prijzen van voedsel fors toegenomen zijn.
Dit vereist aandacht in de nabije toekomst, maar niet eerder dan nadat de communicatie is verbeterd (zoals eerder
genoemd).
Er is een extra bedrag betaald vanuit de Winterhulp voor
onderzoek naar medische mogelijkheden om een meisje,
dat genoemd is in de Winterhulpcampagne, te helpen.

De therapie is verder uitgebouwd en voldoet uitstekend.
Sommige kinderen zijn eveneens betrokken bij het onderhoud van de paarden en stallen.

Tabel 5.2.2

Impact
De kinderen van Kharberd hebben veel specialistische
hulp en therapie nodig. De inzet van geschikte paarden
hierbij is wereldwijd een zeer goed middel dat op verschillende terreinen resultaat laat zien.

Sterke en zwakke punten

Project nr. Project Begroting Uitgaven
60491

Winterhulp
Armenië

10880

Brochures
behorende bij
Winterhulp

61002

€ 29.750

€ 30.150

€ 2.000

€ 2.000

Gaarkeuken
Armavir

€ 25.000

€ 25.000

61003

Gaarkeuken
Hrazdan

€ 5.000

€ 5.000

61006

Gaarkeuken
Ararat

€ 25.000

€ 25.000

61007

Gaarkeuken
Yerevan NorNork

€ 25.000

€ 26.000

61008

Gaarkeuken
Sisian

€ 25.000

€ 25.000

61009

Gaarkeuken
Artashat

€ 25.000

€ 25.000

50700

Poor family
hulp

€ 2.400

€ 2.400

€ 164.150

€ 165.550

Totaal

+
+
+
-

Grote betrokkenheid van de partner bij de
projecten;
Goede zorg aan een vergeten doelgroep;
Sterke motivatie en drang naar innovatie en
verbetering door directeur tehuis;
Overheid blijft alleen het hoognodige steunen.

Leer- en verbeterpunten
Communicatie kan versterkt worden en is nu incidenteel.
Dat heeft echter ook te maken met het feit dat het met
name eenmalige projecten betreft.

Toekomst
Ook in 2015 zal de hippotherapie steun ontvangen voor
een aantal operationele kosten en voor de aanschaf van
extra therapietoestellen.
Men denkt eveneens na over het realiseren van een ‘binnenmanege’ zodat er in de winter minder hinder door
sneeuw is.

Gezondheidszorg

Financiën

Doelstelling: meer kinderen in Armenië worden bereikt
met voorlichting en hebben toegang tot basisgezondheidszorg.

De operationele kosten zijn vergoed vanuit de begroting;
de realisatie van de kleedruimte en de andere ruimtes is
vanuit extra inkomsten vergoed.

Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappij
opbouw.

Tabel 5.2.3

In 2012 is het Kharberd kindertehuis (een tehuis voor verstandelijk (en veelal ook lichamelijk) gehandicapte kinderen) financieel ondersteund bij het opzetten van hippotherapie. Hiervoor zijn twee paarden aangeschaft en de
nodige aanpassingen op het terrein gerealiseerd. Met de
hippotherapie worden de specifieke bewegingsfuncties
bij 80 kinderen met voornamelijk autisme behandeld.
Gezien de positieve resultaten wordt het project voortgezet. Omdat de overheid (nog) niet de operationele kosten
vergoed, is dit ook in 2014 gesteund.
Daarnaast zijn naast de operationele kosten ook een
kleedruimte, douche, toilet en klein kantoor gerealiseerd

Project nr. Project Begroting Uitgaven
32200
Totaal

Hippo Therapy
Kharberd

€ 10.960

€ 17.760

€ 10.960

€ 17.760
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Bulgarije

5 Projecten

Bij het gehandicaptenproject
in Bulgarije krijgen kinderen
thuis bezoek en medische en
lichamelijke hulp.
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5.3 Bulgarije
Bulgarije heeft circa 7,5 miljoen inwoners en behoort tot de
armste lidstaten van de Europese Unie. In 1989 werd het
land na een jarenlang communistische regime een democratische meerpartijenstaat en in 2007 is zij toegetreden
tot de EU. Het land is nog volop in transitie en heeft ernstige problemen met corruptie. De voortdurende wisseling
van de wacht in de Bulgaarse politiek heeft geleid tot een
gebrek aan vastberadenheid en daadkracht, waardoor de
gewenste juridische hervormingen ter voorkoming van
corruptie zijn uitgebleven. Ook 2014 kan gekenmerkt worden door een voortdurende politieke impasse: het land
heeft in 2014 drie regeringscoalities gehad.
In 2009 is de ‘hervorming van de kindzorg’ aangemerkt als
een van de prioriteiten van de Bulgaarse overheid. In februari 2010 heeft de ministerraad een hervormingsstrategie geaccepteerd met als doel alle kindertehuizen binnen
vijftien jaar te sluiten. In 2014 is men gestart met de implementatie van dit nieuwe beleid. Veel grote kindertehuizen
door heel Bulgarije zijn gesloten of staan op de nominatie
om gesloten te worden. In tegenstelling tot omliggende
landen begint dit bij de kindertehuizen voor kinderen met
een beperking. Deze kinderen worden overgeplaatst naar
kleinschalige familiehuizen. Andere kinderen worden (versneld) teruggeplaatst in hun families. Die waren voorheen
echter niet in staat om voor hen te zorgen en zijn nu ook
niet voorbereid deze zorg op zich te nemen. Veel van deze
kinderen verlaten al dan niet vrijwillig hun familie en staan
er op jonge leeftijd alleen voor. Als gevolg van de huidige
wetgeving is vooral opvang voor jongeren tot achttien jaar
een complexe zaak. De sluiting van de grote kindertehuizen is een positieve ontwikkeling, maar de aangeboden alternatieve vormen van zorg lijken nog vaak niet te voldoen.

Naar schatting leven er 8 tot 10% Roma in Bulgarije. Bulgarije is in Europa het land met het hoogste percentage
Roma. Uitsluiting en discriminatie van de Roma is echter
een groot probleem in Bulgarije. De Roma in de Roma wijken hebben veelal geen toegang tot basisvoorzieningen
als gezondheidszorg, kwaliteitsonderwijs en openbaar
vervoer. Naar schatting zijn 60 tot 70% van de kinderen in
tehuizen van Roma afkomst.
In de afgelopen twee jaar zijn meer dan 18.000 vluchtelingen vanuit Turkije naar Bulgarije getrokken om daar asiel
aan te vragen. Het gaat vooral om mensen die de Syrische
burgeroorlog zijn ontvlucht. Bulgarije is hier echter niet op
voorbereid en de opvang is deplorabel. Enkele kerken proberen hulp te verlenen. De toestroom van vluchtelingen
heeft ook allerlei nationalistische gevoelens opgeroepen
hetgeen het niet rustiger maakt in het land.
In 2014 is een hek van prikkeldraad met een lengte van ruim
30 kilometer geplaatst langs de 240 kilometer lange grens
met Turkije om de toestroom van vluchtelingen te weren.
Premier Boiko Borisov wil daar in 2015 nog eens 130 kilometer bijzetten. Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie
UNHCR brengt het hek mensenlevens in gevaar en kunnen
mensenhandelaren door deze barrière meer verdienen.

Partners
In Bulgarije werkt Kom over en help samen met drie partners. De contacten met de Bulgarian Baptist Union dateren al van de communistische tijd. Zij waren het die Kom
over en help na de val van het communisme meenamen
naar de kindertehuizen in Bulgarije om de nood te laten
zien van deze verwaarloosde en achtergelaten kinderen,
naast alle andere noden van het land op dat moment.

Tabel 5.3.1

Partners in 2014
Baptist Union of
Bulgaria

Veilige
leefomgeving

Dagelijkse
Gezondheidslevens‑
zorg
behoeften

€ 18.735

Bulgarian Child Inc.

€ 42.300

€ 12.000

New Hope for the
Balkans

€ 44.900

€ 9.682

€ 105.935

€ 21.682

Totaal

Onderwijs

Totaal

€ 15.616

€ 34.351

€ 7.000

€ 61.300

€ 22.616

€ 22.200

€ 76.782

€ 22.200

€ 172.433
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Veilige leefomgeving
Doelstelling: meer kinderen in Bulgarije groeien op in
een veilige (gezins)omgeving.
Strategie: directe armoedebestrijding, maatschappij
opbouw en beleidsbeïnvloeding.

groot mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bevordert integratie. Van een achtergestelde positie naar zelfbewuste
mensen met een ‘stem’ en mogelijkheden om zelfstandig
voor hun familie te zorgen.

Sterke en zwakke punten

5 Projecten

Bulgarije

+
Het programma Veilige leefomgeving richt zich in Bulgarije met name op de kindertehuis-problematiek. Verschillende projecten ter bevordering van zorg en integratie
worden ondersteund. Kom over en help steunt ook projecten die voorkomen dat kinderen in tehuizen geplaatst
moeten worden. In Bulgarije groeien naar schatting 8.000
kinderen op in kindertehuizen waarvan 2.500 kinderen jonger zijn dan drie jaar. Slechts 2% van hen heeft beide ouders verloren. Verder steunt Kom over en help projecten
binnen dit programma die zich richten op gezinnen binnen
de Roma gemeenschap.

Resultaten
•

•

•

•
•

•

In twee tehuizen hebben 131 kinderen medische
ondersteuning en zorg ontvangen. Verder
zijn er voor deze kinderen allerlei activiteiten
georganiseerd;
Vijf gezinnen met kinderen met een (meervoudige)
beperking zijn financieel ondersteund. De families
hebben verder begeleiding ontvangen waardoor
deze kinderen thuis kunnen opgroeien;
42 Roma mannen en vrouwen en 15 kinderen
hebben deelgenomen aan het Roma Family
Project. Negen Roma dorpen zijn bezocht en 567
mensen zijn bereikt met counseling en medisch
advies. Acht vrouwen en twaalf mannen hebben
met succes een beroepstraining gevolgd en 90%
van hen heeft een baan gevonden;
146 kinderen hebben deel genomen aan de
zomerkampen die gericht zijn op integratie;
Verschillende Bulgaarse jeugdteams
(40 Bulgaarse jongeren) hebben negen
kindertehuizen/opvangcentra bezocht en
bereikten ongeveer 200 kinderen;
25 jongeren zijn in 2014 in het trainingscentrum
Borovtsi met succes begeleid. 23 jongeren hebben
een certificaat ontvangen voor tenminste één
vakcursus.

Impact
Persoonlijke aandacht, zorg en liefde hebben een sterk
positieve invloed op het welzijn en de ontwikkeling van
kwetsbare kinderen in tehuizen en doorbreekt het isolement. Begeleiding en training van jongeren die uit kindertehuizen komen, opent nieuw perspectief: van een niemand een iemand worden met een toekomst waaraan hij
zelf kan werken en waarin hij zelfstandig keuzes leert maken. Het Roma familie project versterkt de families, ver44 | Kom over en help Jaarverslag 2014

+
-

Persoonlijke en passende zorg om de situatie van
kwetsbare (tehuis)kinderen te verbeteren;
Verschillende vormen van integratietrajecten
afgestemd op de betreffende doelgroep;
Er is relatief weinig lobby door de kerken. Ook lijkt
pleegzorg, ondanks de diverse mogelijkheden, niet
structureel opgepakt te worden door de kerken.

Leer- en verbeterpunten
Partners moeten blijvend gestimuleerd worden om te
lobbyen en zelf de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Het nieuwe beleid dat zich richt op het sluiten van
de tehuizen, leidt er toe dat de kinderen steeds meer verspreid over Bulgarije opgevangen worden. Er zullen nieuwe manieren gezocht moeten worden om het contact met
hen te behouden en toezicht te houden, dat de kinderen de
zorg krijgen die ze nodig hebben.

Toekomst
Kom over en help wil samen met haar partners prioriteit
geven aan het programma Veilige leefomgeving. De projecten binnen dit programma zullen in Bulgarije in 2015
worden voortgezet.
Om de ontwikkelingen op verschillende niveaus op het
gebied van kindzorg op de voet te volgen, staat voor 2015
opnieuw een monitoringsbezoek met EU-parlementariër
Bas Belder (EU/SGP) op het programma.

Financiën
Uitgaven zijn conform de begroting en voornamelijk gefinancierd vanuit reguliere inkomsten. De Christelijke Gereformeerde Kerk in Bennekom heeft het project in Lom
geheel gefinancierd en het Roma familie project gedeeltelijk.
Van het ING Goededoelenfonds voor medewerkers is
€ 27.375 ontvangen voor het Roma familie project in Lom.
Tabel 5.3.2

Project nr. Project Begroting Uitgaven
50520

Kindertehuis
Lom

50390

€ 3.880

€ 3.285

Helping Hands
– Vidrare

€ 18.300

€ 18.300

53030

Zomerkamp

€ 4.900

€ 4.900

53090

Jeugdteams

€ 1.950

€ 1.950

80266

Roma familie
programma

€ 44.900

€ 44.900

Project nr. Project Begroting Uitgaven
50550

Dupnitsa –
thuiszorg gehandicapten

50380

Borovtsi
Training
Centre

Totaal

€ 8.600

€ 8.600

€ 24.000

€ 24.000

€ 106.530

€ 105.935

Dagelijkse levensbehoeften
Doelstelling: meer kinderen in Bulgarije groeien op in
een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoeften
wordt voorzien.

Leer- en verbeterpunten
Het is goed om te onderzoeken of jonge bezoekers van de
gaarkeuken ook op een andere manier geholpen kunnen
worden zodat ze minder afhankelijk worden van de gaarkeuken.

Toekomst
In 2015 zal de gaarkeuken in Varna weer gesteund worden
en het landbouwproject in Borovtsi waarin jongeren deelnemen als onderdeel van hun integratietraining. Verdere
uitbouw van het programma Dagelijkse levensbehoeften
in Bulgarije lijkt niet waarschijnlijk.

Financiën

Strategie: directe armoedebestrijding.

Projectuitgaven in 2014 zijn conform de begroting.

Resultaten

Tabel 5.3.3

•
•

•

Tijdens de wintermaanden hebben dagelijks 50
bezoekers de gaarkeuken in Varna bezocht;
Agrarisch project Borovtsi: 25 jongeren hebben
geleerd om hun eigen groente te verbouwen.
De oogst is gebruikt voor eigen consumptie en
uitgedeeld aan kindertehuizen en zorgcentra voor
ouderen in de omgeving van Borovtsi;
Vijf transporten met hulpgoederen zijn naar
Bulgarije gegaan.

Impact
Voor de bezoekers van de gaarkeuken is niet alleen de goede maaltijd die men ontvangt van groot belang, maar door
de onderlinge contacten wordt ook het sociaal isolement
waarin velen leven doorbroken. Daarnaast zijn er steeds
meer mogelijkheden om de bezoekers ook praktisch in te
zetten bij kerkelijke activiteiten. Participatie bevordert eigenwaarde en betrokkenheid.
Het leren bewerken van het land geeft jongeren praktische kennis en vaardigheden die zij kunnen inzetten als
zij een zelfstandig (gezins)leven willen opbouwen. Het
verbouwen van eigen groenten reduceert daarnaast de
exploitatiekosten van het trainingscentrum.
De humanitaire hulpgoederen zijn geheel ten goede gekomen aan gezinnen en ouderen die door omstandigheden
zeer beperkte middelen hebben.

Sterke en zwakke punten
+

-

-

De persoonlijke betrokkenheid van de kerk bij de
gaarkeuken is een sterk christelijk getuigenis naar
de samenleving;
Het concept gaarkeuken centreert zich met name
om de maaltijd maar zou verder uitgebouwd
kunnen worden;
Het succes van het agrarisch project is ieder jaar
afhankelijk van de weersomstandigheden. De vele
regen in 2014 had een negatief effect op de oogst.

Project nr. Project Begroting Uitgaven
61001

Gaarkeuken
Varna

23100

Landbouw
project
Borovtsi

Totaal

€ 12.000

€ 12.000

€ 9.682

€ 9.682

€ 21.682

€ 21.682

Gezondheidszorg
Doelstelling: meer kinderen in Bulgarije worden bereikt
met voorlichting en hebben toegang tot basisgezondheidszorg.
Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappij
opbouw.
In 2014 zijn drie projecten op het gebied van gezondheidszorg ondersteund. De projecten richten zich op het toegankelijk maken van medicijnen en medische zorg voor
gehandicapten. In de tehuizen maar ook thuis is er nauwelijks geld voor de meest noodzakelijke medicijnen en is de
steun van de overheid zeer beperkt.

Resultaten
•

•

•

Ruim 400 kinderen in tien kindertehuizen en
familiehuizen hebben noodzakelijke medicijnen en
vaccinaties ontvangen;
Dertien kinderen met een handicap uit arme
gezinnen zijn begeleid en ondersteund. Ook de
familieleden van deze kinderen hebben hulp
ontvangen. In totaal zijn 35 mensen ondersteund
met dit project;
Vijf clubs voor ouderen met een handicap (195
personen) zijn financieel ondersteund bij de
aanschaf van medicijnen.
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Impact
Als gevolg van het verstrekken van vitaminen en vaccinaties is er duidelijk minder ziekte in de betrokken kindertehuizen. Het thuiszorgproject in Varna met de persoonlijke
aandacht voor het gehandicapte kind en de andere gezinsleden, fysiotherapie, orthopedische operaties en spraak
therapie maken een wereld van verschil in het leven van
het hele gezin. De contacten van moeders onderling zorgt
voor veel herkenning en geeft de mogelijkheid om vreugde
en verdriet te delen met vrouwen die in een vergelijkbare
situatie leven. De wetenschap dat de noodzakelijke medicijnen voor chronische kwalen beschikbaar zijn, verlicht
het leven van de ouderen.

+
-

5 Projecten

-

Resultaten
•
•

Sterke en zwakke punten
+

Veel Roma kinderen verlaten vanwege uiteenlopende redenen vroegtijdig het onderwijs en zijn daardoor beperkt
in hun mogelijkheden. Voor bijvoorbeeld het hebben van
een rijbewijs moet minimaal een aantal jaren onderwijs
met succes afgerond zijn. Het onderwijsproject binnen de
school in Racovitsa is erop gericht kinderen en hun ouders
bij het onderwijs te betrekken, het leren leuk en interessant te maken en hulp te bieden bij het onderwijs om zo
jongeren te stimuleren hun schoolopleiding af te maken.

Toegenomen gezondheid van kinderen en ouderen
met een beperking;
Veel vrijwilligers (uit de kerk) zijn betrokken bij de
uitvoering van het gehandicaptenproject;
Samenwerking, linking en learning tussen de
verschillende vergelijkbare projecten is nog niet
goed op gang gekomen;
Projecten zijn relatief kleinschalig en gericht op
directe hulpverlening. Lobby en advocacy is bij de
lokale partners niet of nauwelijks ontwikkeld.

Toekomst
Ook in 2015 zal de ondersteuning aan de projecten gericht
op gehandicaptenzorg gecontinueerd worden. Gezien het
beleid van de overheid, dat gericht is op het sluiten van de
kindertehuizen, is het niet zeker of het medicijnen- en vaccinatieproject in de huidige vorm kan worden voortgezet.

90 kinderen hebben extra (huiswerk)begeleiding
gekregen;
33 docenten van de betrokken school hebben
deelgenomen aan twee trainingen met als thema
‘Kind en agressie’ en ‘Hoe ga je om met de ouders’.

Impact
De extra toerusting van docenten wordt ervaren als erkenning voor hetgeen men doet en is daarom een goede
stimulans om zich blijvend in te zetten voor de kinderen.
Steeds meer ouders zien de toegevoegde waarde van het
onderwijsproject en uiten dit richting de betrokkenen.
Langzaam maar zeker krijgt de gemeenschap een positievere houding ten opzichte van onderwijs. De grootste
impact heeft het project echter op de kinderen zelf. Zij
worden begeleid in hun huiswerk, maken hun schoolopleiding af en denken na over het omgaan met elkaar en over
hun toekomst.

Sterke en zwakke punten
+

Financiën

+

Projectuitgaven in 2014 zijn conform de begroting. De
Christelijke Gereformeerde Kerk Pniël in Veenendaal
heeft financieel bijgedragen aan het project voor gehandicapten in Varna.

+
-

De partner speelt goed in op de behoeften van de
doelgroep;
Op wijzigingen in overheidsbeleid wordt goed
geanticipeerd;
Sterke betrokkenheid van schoolleiding;
Financieel is het project nog teveel van Kom over
en help afhankelijk.

Tabel 5.3.4

Toekomst

Project nr. Project Begroting Uitgaven

In 2015 zal het onderwijsproject in Racovitsa opnieuw
gesteund worden. Mogelijk kan in de komende jaren het
project verder geïntegreerd worden in het onderwijsprogramma van de overheid.

32110

Gehandicaptenproject
Varna

€ 10.616

€ 10.616

32130

Medicijnen
voor ouderen

€ 5.000

€ 5.000

50400

Healthy Child

€ 7.000

€ 7.000

€ 22.616

€ 22.616

Totaal

Onderwijs
Doelstelling: meer kinderen in Bulgarije hebben toegang tot kwalitatief onderwijs in hun omgeving.
Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappij
opbouw, beleidsbeïnvloeding.
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Financiën
Projectuitgaven in 2014 zijn conform de begroting.
Tabel 5.3.5

Project nr. Project Begroting Uitgaven
41004
Totaal

Onderwijsproject Rakovitsa

€ 22.200

€ 22.200

€ 22.200

€ 22.200

5.4 Georgië

Dagelijkse levensbehoeften

Georgië is een transcontinentale staat en ligt voor een
zeer klein deel in Europa en voor het overige deel in Azië.
Georgië is sinds 27 april 1999 lid van de Raad van Europa
en beschouwt zichzelf als een Europees land. Het land
grenst aan Rusland, Azerbeidzjan, Armenië, Turkije en de
Zwarte Zee. In de praktijk zijn de autonome regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië sinds 1991 onafhankelijk, zodat
de Georgische overheid hier geen gezag meer over heeft.
Deze onafhankelijkheid is een bron van terugkerende gewapende conflicten, waarbij buurland Rusland regelmatig
een grote rol speelt. Voornamelijk om die reden is de relatie tussen beide landen slecht. In augustus 2008 heeft tegen deze achtergrond een oorlog gewoed in Zuid-Ossetië
tussen Georgië en Rusland. Sinds die tijd hebben zowel
Rusland als Georgië melding gedaan van schendingen van
het vredesbestand. Deze laatste oorlog heeft tot in 2014
grote economische en sociale gevolgen. Voor een groot
aantal vluchtelingen zijn huizen gebouwd, maar er zijn ook
nog steeds groepen vluchtelingen die erbarmelijk zijn gehuisvest en die niet weten wat ze de volgende dag moeten
eten. Kom over en help richt zich in Georgië met het programma Dagelijkse levensbehoeften op vluchtelingen en
andere kwetsbare gezinnen. Sinds 2011 worden ook verschillende onderwijsprojecten gesteund.

Partners
Sinds 2006 werkt Kom over en help in Georgië samen met
Evangelical Baptist Church of Georgia. Zij hebben hun diaconale activiteiten ondergebracht in International Charity
Humanitarian Association ‘Beteli’. Georgische baptisten
proberen aansluiting te zoeken bij de oude christelijke
cultuur van hun land en onderscheiden zich daarmee van
baptistengroeperingen in buurland Armenië. De samenwerking heeft zich in 2014 verder positief ontwikkeld. Men
participeerde ook in bijeenkomsten rondom het opstellen
van een nieuw meerjarenbeleidsplan.
Tevens is men erg geïnteresseerd om werk- en inkomengenererende projecten te starten. Eind 2014 is hiervoor
een nieuw project gestart en er lopen nog onderzoeken
naar meer mogelijkheden.

Doelstelling: meer kinderen in Georgië groeien op in
een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoeften
wordt voorzien.
Strategie: directe armoedebestrijding.

Resultaten
•

•
•

•

•

Tijdens de wintermaanden zijn 310 gezinnen (620
kinderen) bereikt met Winterhulp in de vorm van
voedsel, brandhout, enzovoorts;
270 chronisch zieken zijn in de winter bereikt met
medicijnen via een thuiszorgproject;
60 hulpbehoevende mensen ontvingen gedurende
het gehele jaar zes dagen per week een
uitgebreide warme maaltijd in een soepkeuken; er
zijn in totaal ongeveer 18.700 maaltijden verstrekt;
121 vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar
huis zijn bereikt met dagelijks brood, in totaal zijn
27.375 broden uitgereikt;
Als werk- en inkomengenererend project is
gestart met de aanplant van een wijngaard die
na enkele jaren inkomsten voor sociale projecten
moet gaan genereren.

Impact
De allerarmste gezinnen in de samenleving die geen (sociaal) vangnet hebben worden bereikt met praktische hulp
en een luisterend oor. Gedesillusioneerde mensen weten
en ervaren hierdoor dat ze niet vergeten zijn. Schrijnend
blijft dat voor de groep vluchtelingen die sinds augustus
2008 onder erbarmelijke omstandigheden in een oude
school in Gori bivakkeert nog steeds geen goede huisvesting is geregeld. Onze partner is de enige organisatie die
zich serieus om het lot van deze mensen bekommert. De
groep vraagt ook om werkgelegenheid. Gezien de enorme
werkloosheid in de regio is dat een lastige zaak.

Sterke en zwakke punten
+
+

De partner stelt weinig eisen voor zichzelf en
zoekt de allerarmsten op;
Er is een sterke betrokkenheid van de leiders
van de partnerorganisatie en van de diverse
projectleiders;

Tabel 5.4.1

Partners in 2014
Evangelical Baptist
Church Georgia
Totaal

Dagelijkse levens‑
behoeften

Onderwijs

Totaal

€ 104.596

€ 60.944

€ 165.540

€ 104.596

€ 60.944

€ 165.540
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Georgië

5 Projecten
Deze vrouw nuttigt haar maaltijd in de gaarkeuken
in Gori (Georgië)

+

-

De partner denkt na over langetermijnoplossingen
door middel van werk- en inkomengenererende
projecten;
Er is een sterke afhankelijkheid van enkele grote
donoren bij de partnerorganisatie.

Leer- en verbeterpunten
Deze partner ontwikkelt zich verder in positieve zin. Men
is zich verder aan het oriënteren op het vlak van werk- en
inkomengenererende projecten waardoor afhankelijkheid
van buitenlandse sponsoren minder wordt. Enige verbetering in beschikbare capaciteit voor communicatie en rapportages is vereist.
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Toekomst
In 2015 zal de bestaande hulp worden gecontinueerd en
worden de gestarte initiatieven voor werk- en inkomengenererende projecten verder uitgebouwd.

Financiën
Tevens is een extra vergoeding per project toegekend
voor de tijd en kosten die nodig zijn om tijdig informatie te
verzamelen en aan te leveren.
De businessprojecten waren niet begroot, maar worden
gefinancierd door bedrijven in Nederland die deze projecten steunen.

Impact

Tabel 5.4.2

Project
nr.

Project Begroting Uitgaven

60490

Winterhulp
Georgië (incl.
medicijnen)

€ 59.000

€ 61.360

60495

Voedselhulp
vluchtelingen

€ 16.800

€ 17.472

21200

Gaarkeuken
Gori

€ 20.400

€ 21.216

23500

Business
projecten

Totaal

€ 4.548
€ 96.200

€ 104.596

Participatie in het onderwijs is toegenomen, kinderen hebben betere resultaten behaald en hebben vervolgens ook
betere toekomstmogelijkheden. De meeste ouders/verzorgers zijn betrokken bij het onderwijs van hun kinderen
en zien ook een positieve verandering in hun gedrag. Door
middel van creatieve lessen, sport en spel wordt geleerd
om te gaan met trauma’s uit het verleden, zijn sociale vaardigheden van kinderen gestimuleerd en zijn ze in aanraking gekomen met het Evangelie.

Sterke en zwakke punten
+

Onderwijs
Doelstelling: meer kinderen in Georgië hebben toegang
tot kwalitatief (in)formeel onderwijs in hun omgeving.

+
+

Strategie: directe armoedebestrijding.

Resultaten
•

•

•

•

Ook in 2014 heeft Kom over en help weer
zomerkampen voor kinderen van vluchtelingen
ondersteund. 96 kinderen hebben deelgenomen
aan deze zomerkampen;
Het opleidingsproject voor vluchtelingenkinderen
die een achterstand hebben is gecontinueerd,
waardoor ze meer kansen krijgen voor de
toekomst. Gemiddeld 64 kinderen hebben hieraan
deelgenomen;
Het huiswerkbegeleidingsproject voor kansarme
kinderen in de hoofdstad is gecontinueerd. Ze
krijgen daar ook een maaltijd. Tevens worden er
met de hulp van deze kinderen maaltijden aan
daklozen op straat verstrekt. Ook helpen zij bij
de gaarkeuken die enkele keren per week een
maaltijd aan veelal oudere hulpbehoevenden
verstrekt. Op deze wijze ontvangen deze kinderen
niet alleen hulp, maar leren zij ook zelf om te
zien naar anderen. Via dit project hebben 24
kinderen hulp ontvangen, werden 1.200 maaltijden
verstrekt aan ongeveer 30 ouderen en werden
1.385 voedselpakketten verstrekt aan dakloze
bedelaars;
Verder is er een project gesteund voor de opvang
voor straatkinderen in Tbilisi. Deze kinderen
hebben een Koerdische achtergrond en worden
door de ouders gedwongen om te bedelen. Ze
gaan niet naar school. Gemiddeld 25 kinderen
ontvingen op deze wijze warmte en aandacht,
maaltijden en lessen en werden zij door een
Koerdische onderwijzeres in contact gebracht
met het evangelie. De nieuwe ruimte die in 2013
in gebruik is genomen en dichtbij het gebied ligt
waar de kinderen verblijven, voldoet uitstekend.

-

Huiswerkprojecten voorkomen vroegtijdige
schoolverlating en geven meer kansen voor de
toekomst;
Er wordt veel aandacht besteed aan christelijke
normen en waarden;
Kinderen die zelf hulp ontvangen, wordt ook
geleerd zelf hulp uit te delen;
(Nog steeds) geen zicht op voldoende
ondersteuning vanuit de overheid voor enkele
groepen vluchtelingen.

Leer- en verbeterpunten
Door lokale bewustwording en fondsenwerving moeten
projecten minder afhankelijk worden van internationale
fondsen. Ook inkomengenererende projecten leveren hier
een bijdrage aan. Dit blijft een aandachtspunt.

Toekomst
In 2014 zullen alle genoemde projecten worden voortgezet.

Financiën
De bestedingen binnen dit programma zijn conform de begroting.
Tabel 5.4.3

Project nr. Project Begroting Uitgaven
80720

Opleiding voor
vluchtelingenkinderen

€ 12.500

€ 13.000

80710

Huiswerkproject voor
straatkinderen

€ 21.200

€ 22.048

43000

Straatkinderen Tbilisi

€ 20.000

€ 20.800

53110

Zomerkamp
voor vluchtelingenkinderen

€ 4.900

€ 5.096

€ 58.600

€ 60.944

Totaal
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Moldavië

5 Projecten
Kinderen uit kansarme gezinnen
in Moldavië kunnen naar de
dagopvang in Straseni. Daar
krijgen ze onderwijs en zijn er ook
speelactiviteiten voor hen.
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5.5 Moldavië
Moldavië ligt tussen Oekraïne en Roemenië en is een
smeltkroes die de Roemeense cultuur met de Russische
cultuur verbindt. Het overgrote deel van de bevolking
bestaat uit Roemenen, maar er zijn Oekraïense en Russische minderheden. De verschillende talen (Russisch/
Roemeens) zorgt voor grote onderlinge spanningen tot in
de kerken aan toe. Moldavië is een van de armste landen
in Europa en kent een hoge buitenlandse staatsschuld. De
eens bloeiende wijnhandel is tanende. Moldavië is sterk

afhankelijk van Russische energie. Door de hoge werkloosheid vertrekken velen naar omliggende landen om
daar werk te zoeken. Daardoor groeien meer dan 100.000
kinderen op zonder hun ouders. De zorg voor deze kinderen wordt veelal aan de grootouders overgedragen of
kinderen worden opgenomen in kindertehuizen. Door hun
achtergrond van armoede en sociale problemen kunnen
veel kinderen niet goed meekomen op school.
In 2013 werd het associatieverdrag getekend met de Europese Unie. De verkiezingen van 2014 bleken een nek-aannekrace tussen de pro-Moskou socialistische partij, en
de pro-Europapartijen, waarbij de laatste de overwinning
behaalde. De kans is groot dat Moldavië als gevolg hiervan
in de nabije toekomst te maken zal krijgen met pressie
vanuit Rusland, evenals buurland Oekraïne.
Kom over en help heeft in Moldavië projecten binnen alle
programma’s. De nadruk ligt echter op projecten binnen
de programma’s Veilige leefomgeving, Gezondheidszorg
en Onderwijs.

Partners
In 2014 heeft Kom over en help samengewerkt met drie
lokale partners. De samenwerking met Bethesda, het
kindertehuis in Kishinev, is eind 2008 afgebouwd. Er zijn
afspraken gemaakt over terugbetaling van geïnvesteerde
bouwkosten. Sinds 2012 is er niet meer afgelost. In 2013
en 2014 was er overleg over de mogelijkheid van verkoop
van het gebouw. Omdat de noodzakelijke privatisering van
de grond veel tijd en geld vraagt, is de verkoop van het gebouw nog in optie. Het gebouw blijft voorlopig verhuurd.
Kom over en help dringt aan op termijnaflossingen vanuit
de huuropbrengst. Hoewel Bethesda zich verantwoordelijk weet voor terugbetaling is er een risico dat dit niet
gebeurt. In 2015 zal er mogelijk in Nederland een bespreking zijn met de leidinggevende van Bethesda. Kom over
en help blijft de claim leggen zonder hiervoor een bedrag
te begroten.

Veilige
leefomgeving

Bethania Foundation

€ 39.186

Afronding Bethesda

€ 2.300

Charity Mission Moldova
Youth for Christ
Moldova

€ 7.158

Strategie: directe armoedebestrijding, maatschappij
opbouw.
In Moldavië groeien meer dan 12.000 kinderen op in
staatstehuizen. Ongeveer 10% van hen heeft geen ouders.
De overige kinderen hebben wel ouders, maar deze zijn
niet in staat voor hen te zorgen. Volgens informatie die we
van onze partners ontvangen, worden jaarlijks ruim 400
kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar verlaten door
hun ouders. Slechts voor een klein deel van deze kinderen kan er een permanente oplossing worden gevonden
in de vorm van bijvoorbeeld pleegzorg of adoptie. Het
overgrote deel van deze kinderen komt echter terecht
in tehuizen. Moldavië voert sinds 2007 een actief beleid
om het jeugdzorgsysteem te herzien waarbij bestaande
kindertehuizen gesloten worden. Beleid is om deze kinderen terug te plaatsen in (biologische/pleegzorg) families.
Naar verwachting zal in 2015 het laatste kindertehuis haar
deuren sluiten. Er is in de praktijk echter weinig oog voor
integratie van teruggeplaatste kinderen waardoor er veel
kinderen zonder goede zorg op straat komen te staan.
In Moldavië richt het programma Veilige leefomgeving
zich op pleegzorg, zodat kinderen uit tehuizen kunnen opgroeien in een veilige gezinsomgeving.

Resultaten
•

•
•

30 kinderen (17 meisjes en 13 jongens) die zijn
opgenomen in tien pleeggezinnen ontvangen
begeleiding en (materiële) ondersteuning. Al deze
jongeren zijn tussen de twee en achttien jaar;
Ook hun 19 pleegbroers en -zussen ontvangen
hulp;
28 kinderen die uit kindertehuizen komen, volgen
onderwijs;
Er is één seminar gehouden voor pleegouders;

Dagelijkse
Gezondheidslevens‑
zorg
behoeften
€ 14.000

Onderwijs
€ 39.728

€ 5.339

€ 12.226

€ 92.914

€ 24.723
€ 36.500

€ 2.520
€ 48.644

Totaal

€ 2.300

-

Chisilea Mare*
Totaal

Doelstelling: meer kinderen in Moldavië groeien op in
een veilige (gezins)omgeving.

•

Tabel 5.5.1

Partners in 2014

Veilige leefomgeving

€ 21.859

€ 36.500
€ 2.520

€ 12.226

€ 76.228

€ 158.957

* Chisilea Mare is geen officiële partner maar betreft een
bestemmingsgift
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•
•
•
•
•
•

Regelmatig zijn er gebedssamenkomsten voor de
pleegouders georganiseerd;
Zeven families hebben deelgenomen aan een
speciaal zomerkamp;
Alle pleeggezinnen zijn professioneel begeleid en
financieel ondersteund;
Eén jongere uit het voormalige Bethesda
kindertehuis is financieel ondersteund;
85 kinderen met een handicap hebben
deelgenomen aan het zomerkamp;
36 moeders van kinderen met een beperking
komen wekelijks in Kishinev bijeen in een
zelfgevormde supportgroep.

5 Projecten

Moldavië

Impact
Veel kinderen in Moldavië zijn opgegroeid in een omgeving
die gekenmerkt wordt door geweld, liefdeloosheid en misbruik. Als ze in een pleeggezin komen, leren zij de warmte
en de veiligheid van een hecht gezinsleven kennen. Door de
psychosociale begeleiding leren kinderen die hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt, weer open te communiceren. Kinderen met een beperking worden uit hun isolement gehaald
en opgenomen in een liefdevolle omgeving. Hun uitzichtloos leven dat gekenmerkt werd door afwijzing, wordt veranderd door de praktische hulp en door de kracht van het
Evangelie. Hierdoor krijgen de kinderen en hun ouders een
nieuw toekomstperspectief.

zorg blijven steunen. Dit schept echter langdurige verplichtingen. Vanuit financieel oogpunt is het daarom verstandig niet té snel te groeien met dit project. Integratie
van gehandicapten zal mogelijk in de toekomst niet meer
apart gezien worden, maar als onderdeel van het bredere
project voor kinderen met een beperking.

Financiën
De uitgaven voor dit programma zijn iets minder dan begroot omdat er op verzoek van de partner, in verband met
een positief saldo, minder overgemaakt is voor het pleegzorgproject.
De werkgroep Bunschoten-Spakenburg/Eemdijk heeft
het pleegzorgproject van Bethania gedeeltelijk ondersteund en nam de nazorg van de jongere uit het voormalige kindertehuis Bethesda volledig voor haar rekening.
Tabel 5.5.2

Project nr. Project Begroting Uitgaven
50095

Nazorg
kinderen
Bethesda

€ 3.500

€ 2.300

50096

Pleegzorg
Bethania

€ 42.583

€ 39.186

14001

Zomerkampen gehandicapten

€ 7.158

€ 7.158

€ 53.241

€ 48.644

Totaal

Sterke en zwakke punten
+
+
+

+
-

Opvang door christelijke gezinnen die hierin
gesteund worden door hun kerk;
Gezinnen worden professioneel begeleid en
volgen gezamenlijk trainingen;
Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om
biologische broertjes en zusjes samen in een
familie te plaatsen zodat kinderen bij elkaar
kunnen blijven;
Medische ondersteuning voor zowel kinderen als
ouders is goed geregeld;
Lange procedures om kinderen in pleeggezinnen
op te nemen.

Dagelijkse levensbehoeften
Veel ouderen en gehandicapten leiden in Moldavië een
eenzaam en moeilijk leven. Vaak kunnen ze nauwelijks
rondkomen van hun kleine pensioen.
Binnen het programma Dagelijkse levensbehoeften
heeft Kom over en help een viertal kleinere projecten financieel gesteund.

Resultaten
•
•

Leer- en verbeterpunten
Pleegzorg is een relatief nieuw concept in Moldavië. Het
proces van bewustwording en implementatie van beleid
is een langzaam proces. Bewustwording binnen de kerken
rond het thema pleegzorg komt op gang, maar moet verder gestimuleerd worden om meer kinderen in christelijke
pleeggezinnen te kunnen plaatsen. Ook integratie van kinderen met een beperking in de kerk en maatschappij is een
langzaam proces.

•

•
•

Kwetsbaren in de omgeving van Chisilea Mare hebben winterhulp ontvangen als steuntje in de rug;
300 gezinnen die een kind met een beperking
hebben, hebben op de Internationale dag voor
gehandicapten en de kerstbijeenkomsten in
december een voedselpakket gekregen;
Tien ouderen zijn dagelijks opgevangen
en liefdevol en praktisch begeleid in het
ouderencentrum Bulboaca;
30 ouderen in Bulboaca hebben thuis dagelijks een
warme maaltijd gekregen;
Er is één transport met humanitaire hulp gebracht,
waarmee 1.633 mensen zijn bereikt.

Toekomst

Impact

Omdat veel tehuizen gesloten worden en kinderen op
straat dreigen te komen staan, wil Kom over en help pleeg-

De projecten zijn divers van aard maar doorbreken alle
drie een vicieuze cirkel van eenzaamheid. De projecten
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laten zien dat aandacht, respect en liefde minstens zo belangrijk zijn als de maaltijden en andere dagelijkse zorg.
Het heeft velen moed gegeven om het leven weer op te
pakken.

Sterke en zwakke punten
+
-

Directe impact van het programma;
Weinig samenhang binnen programma en daarom
weinig mogelijkheden voor linking en learning;
Tijdelijke aard van de projecten.

Toekomst

met kleine stappen.
Charity Mission heeft als missie empowerment van kind
en ouder(s) en bewustwording van de rechten van gehandicapten. In 2014 heeft men een nieuwe strategie toegepast om de kerken nog meer actief te stimuleren activiteiten te ontwikkelen voor mensen (kinderen en ouderen)
met een beperking. Dit is gedaan vanuit de gedachtegang
dat integratie van mensen met een beperking in de lokale
gemeenschap begint bij de lokale kerk.

Resultaten
•

Het decemberprogramma zal in 2015 als onderdeel gezien worden van het algemene gehandicaptenproject van
de partner. Dit om versnippering te voorkomen en meer
samenhang aan te brengen in het programma Dagelijkse
levensbehoeften.

•

Financiën

•

De dagopvang voor ouderen is gedeeltelijk ondersteund
vanuit een legaat dat ontvangen is via de werkgroep Bunschoten-Spakenburg/Eemdijk. Ook hebben zij het decemberprogramma van Charity Mission gesteund. De steun
verleend aan Chisilea Mare is gefinancierd vanuit een jaarlijkse bestemmingsgift van de Hervormde Gemeente van
Opheusden.
Tabel 5.5.3

Project nr. Project Begroting Uitgaven
21400

Ouderencentrum Bulboaca

€ 10.000

€ 14.000

21002

Decemberprogramma

€ 5.339

€ 5.339

60483

Winterhulp
Chisilea Mare

€ 2.000

€ 2.520

€ 17.339

€ 21.859

Totaal

•

•

Acht kerken zijn bezocht door vrijwilligers om
aandacht te vragen voor kinderen en ouderen met
een beperking;
Acht kinderen met een handicap bezoeken vier
dagen per week de speciale dagopvang;
Eén kind ontving financiële ondersteuning voor
een voetoperatie;
42 kinderen hebben fysiotherapie en/of
spraaktherapie ontvangen;
52 gezinnen met kinderen met een beperking hebben psychosociale en materiële hulp ontvangen.

Impact
Steeds meer wordt het isolement van gehandicapte
kinderen en hun gezinsleden doorbroken. Bij ouders en
kerken groeit het bewustzijn dat deze kinderen ook mogelijkheden hebben. Ook vraagt het project bredere maatschappelijk aandacht voor deze kinderen. Dit heeft impact
in een land waar kinderen met een handicap vaak worden
vergeten.

Sterke en zwakke punten
+
+
+

Gezondheidszorg

+

Doelstelling: meer gemarginaliseerde gezinnen en kinderen worden bereikt met voorlichting en hebben toegang tot basisgezondheidszorg.

-

Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappij
opbouw.
Kinderen met een handicap zijn de meest kwetsbare en
achtergestelde groep kinderen in Moldavië. Zij tellen niet
mee in de samenleving en veel ouders geloven niet dat
deze kinderen ook talenten hebben. Voor deze groep is er
(bijna) geen toegang tot (medische) voorzieningen.
Sinds 2010 richt het beleid van de overheid zich op inclusie van kinderen en ouderen met een beperking. De maatschappelijke verandering verloopt echter moeizaam en

Gerichte aandacht voor het gehandicapte kind en
het gezin;
Sterkere betrokkenheid van de kerken bij kinderen
met een beperking;
Het project betrekt ook de families van de
gehandicapte kinderen en de kerken;
Professionele en gevarieerde aanpak en
begeleiding van de doelgroep;
Beperkte mogelijkheden door kleine huisvesting.

Leer- en verbeterpunten
Hoewel de communicatie er niet onder lijdt, blijft de Engelse taal een struikelblok. Verder is het goed om te zien of
ouders en kerken een nog actievere rol kunnen krijgen in
participatie binnen de projecten.

Toekomst
Charity Mission wil zich blijvend inzetten voor kinderen
met een beperking in Moldavië. Naast directe hulp zet
de organisatie zich ook in voor maatschappelijke verandering: een verbeterde wetgeving en betere toegang
tot instellingen voor kinderen met een handicap. Charity
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Mission hoopt, bidt en werkt voor een positieve mentaliteitsverandering in de maatschappij ten opzichte van deze
kwetsbare groep.
Op verzoek van commissie Kom en Zie Woudenberg zal
Kom over en help vanaf 1 januari 2015 de projectbegeleiding en monitoring van het dagcentrum ‘Kom & Zie’ in Orhei op zich nemen. Dit is een dagcentrum voor kinderen en
jongeren met een beperking/speciale onderwijsbehoeften. Dit project valt in Moldavië onder de partnerorganisatie Youth for Christ Moldova. De Hervormde Gemeente
van Woudenberg blijft betrokken bij fondsenwerving en
uitwisseling.

Sterke en zwakke punten
+
+

Financiën
Projectuitgaven zijn conform de begroting.

+

Tabel 5.5.4

+

Project nr. Project Begroting Uitgaven

-

32100

Dagopvang
gehandicapten

Totaal

5 Projecten

als dit nodig is. Tijdens zomerkampen, creatieve lessen
en sport en spel doen kinderen ook sociale vaardigheden
op. Door de Bijbellessen komen kinderen in aanraking met
het Evangelie. Door de goede resultaten en de contacten
met de scholen worden docenten steeds meer betrokken
bij de dagcentra. Dit is belangrijk omdat zij grote invloed
hebben in de gemeenschap.

€ 12.226

€ 12.226

€ 12.226

€ 12.226

Goede verhouding van de dagcentra met lokale
scholen en overheid;
In Zuid-Moldavië dragen alle kerken zelf financieel
en materieel bij aan het project; het lokale
eigenaarschap is sterk;
Dagcentra kunnen passend en persoonlijk hulp bieden aan kwetsbare kinderen in hun eigen context;
Groeiende aandacht van overheid en
betrokkenheid in de vorm van overlegstructuren;
Vooralsnog geen zicht op financiële ondersteuning
vanuit de overheid.

Leer- en verbeterpunten

Onderwijs

Lokale bewustwording en fondsenwerving blijft belangrijk
om de projecten minder afhankelijk te laten zijn van internationale fondsen.

Doelstelling: meer kinderen hebben toegang tot kwalitatief goed onderwijs in hun omgeving.

Toekomst

Strategie: directe armoedebestrijding.

Resultaten
•
•
•

•
•
•
•

•

52 kinderen hebben dagelijks begeleiding
ontvangen in het huiswerkproject in Tintereni;
Er zijn 23 zomerkampen georganiseerd waaraan
ongeveer 1.000 kinderen hebben deelgenomen;
Twintig kinderen komen na schooltijd naar het
dagopvangcentrum in Bulboaca voor extra
activiteiten, een goede maaltijd en begeleiding;
De kinderen krijgen dagelijks een voedzame
maaltijd, waardoor hun gezondheid verbetert;
Vertegenwoordigers van 30 kerken hebben aan
twee meerdaagse trainingen deelgenomen;
21 kerkelijke dagcentra in Zuid-Moldavië zijn
gedeeltelijk financieel ondersteund;
909 kwetsbare kinderen in Zuid-Moldavië hebben
een dagcentrum bezocht, 81 kinderen en 21 ouders
hebben een actieve rol in het centrum;
De betrokkenheid van ouders en van lokale
overheden is toegenomen.

Impact
Door de (huiswerk)begeleiding behalen kinderen betere
resultaten op scholen en is participatie in het onderwijs
toegenomen. Door de goede relaties met ouders is het mogelijk om tijdig problemen te signaleren en hulp te bieden
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Het concept van dagcentra verder versterken en proberen
uit te bouwen naar gemeenschapscentra. Meer focus op
de armste regio’s van Moldavië, met name de plattelandsgebieden. Samenwerking tussen partners en met kerken
en overheid verder stimuleren.

Financiën
Het dagcentrum in Bulboaca is geheel gefinancierd door
de werkgroep Bunschoten-Spaken/Eemdijk. Op verzoek
van de partner is dit jaar minder overgemaakt dan begroot
omdat men over het voorgaande jaar een positief saldo
heeft opgebouwd.
Van EO-Metterdaad hebben we voor het dagcentrum in
Tintereni € 18.000 ontvangen en voor de dagcentra in Zuid
Moldavië € 31.500.
Tabel 5.5.5

Project nr. Project Begroting Uitgaven
41003

Dagopvang
Tintereni

€ 20.000

€ 20.000

50093

Huiswerkproject Bulboaca

€ 24.035

€ 19.728

50097

Huiswerkprojecten
Zuid-Moldavië

€ 35.000

€ 36.500

€ 79.035

€ 76.228

Totaal

Oekraïne werd begin 2014 opgeschrikt door een heftige oorlog.

5.6 Oekraïne

De verdeeldheid die er heerst zorgt voor vele vluchtelingen van
het oosten naar het westen.

Oekraïne is het grootste land dat geheel in Europa ligt
en is sinds 1991 een onafhankelijke staat. In West-Oekraïne spreekt men Oekraïens en is men over het algemeen
pro-Europa. Het oosten van Oekraïne is sterk Russisch georiënteerd en daar wordt veelal Russisch gesproken. Door
deze politieke verscheidenheid, ontevredenheid over corruptie, instabiliteit en het taalprobleem ontbreekt eenheid in het land. Dit heeft vanaf eind 2013 tot grote onrust
geleid, vooral ook veroorzaakt doordat mensen in opstand
komen tegen de enorme corruptie in dit land. Inmiddels is
het conflict uitgegroeid tot een burgeroorlog waar ook andere landen in betrokken zijn.
Er zijn vele honderdduizenden mensen gevlucht naar zowel West-Oekraïne als Rusland. Kom over en help blijft zo

lang als mogelijk is de mensen in Oost-Oekraïne ter plaatse ondersteunen. De wereldwijde economische recessie
heeft eveneens hard toegeslagen in het land. De economische groei stagneert omdat bedrijven minder willen investeren, zeker nu vanwege de oorlog. Enorme inflatie is het
gevolg terwijl de inkomens gelijk blijven en velen ook hun
werk kwijt zijn.
Onder de bevolking zijn grote welvaartstegenstellingen.
Kom over en help ondersteunt in Oekraïne projecten gericht op Veilige leefomgeving, Dagelijkse levensbehoeften, Gezondheidszorg en Onderwijs.

Tabel 5.6.1

Partners in 2014

Veilige
leefomgeving

Evangelical Christian
Baptist Churches
Ukraine

Dagelijkse
Gezondheidslevens‑
zorg
behoeften
€ 24.000

Ray of Hope
Good Shepherd

€ 2.500
€ 58.412

€ 11.000

New Life, Rovno
House of Gospel, (Rovno
incl. Oezbekistan)

€ 29.169

900

Father’s House

€ 40.500

€ 10.000

Light of Resurrection
€ 128.081

Totaal
€ 24.000

Living Word, Rovno

Totaal

Onderwijs

€ 2.500
€ 6.600

€ 76.012

€ 46.650

€ 46.650

€ 51.599

€ 51.599

€ 33.550

€ 63.619
€ 50.500

€ 287.947

€ 32.200

€ 22.480

€ 342.627

€ 333.847

€ 119.849

€ 75.730

€ 657.507
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Oekraïne

5 Projecten

Anya (rechts) had een spierziekte waardoor ze steeds

•

zwakker werd. Toch bezocht ze vol enthousiasme de
evangelisatiekampen van de kerk in Rovno. De gemeenteleden
mochten haar over de Heere Jezus vertellen. Anya is maar 8 jaar

•

geworden.

•

Partners
Kom over en help werkt in Oekraïne samen met acht partners. Zoals in 2012 reeds besloten, werd de samenwerking
met de Evangelical Christian Baptist Churches afgebouwd
en is deze eind 2014 beëindigd. De samenwerking tussen
Union of Evangelical Baptist Churches in het zuiden van
Oekraïne en de partner Light of Resurrection verloopt
goed en de communicatie is sterk verbeterd.

Veilige leefomgeving
Doelstelling: meer kinderen in Oekraïne groeien op in
een veilige (gezins)omgeving.
Strategie: directe armoedebestrijding.
Het programma Veilige leefomgeving richt zich in Oekraïne op pleegzorg, institutionele opvang en integratie van
kinderen en volwassenen met een handicap.

Resultaten
•

108 kinderen zijn opgenomen in de familiehuizen/
pleegfamilies van Father’s House; dit aantal is
aanzienlijk groter dan 2013 door opvang van
vluchtelingen;
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•

•

Het moeder-kind huis heeft in 2014 20 vrouwen
en 27 kinderen tijdelijke opvang en begeleiding
geboden;
Dertien jongeren zijn tijdelijk opgevangen in het
Youth Centre van Father’s House in Vatutino;
47 kinderen zijn in kindertehuis The Good
Shepherd in Oost-Oekraïne opgenomen; later
in het jaar zijn 32 kinderen met een deel van de
leiding naar het veilige westen van Oekraïne
gegaan, waarna ze niet meer terug naar het oosten
konden vanwege de veiligheid;
65 gehandicapte kinderen hebben samen met
77 andere gezinsleden deelgenomen aan een
zomerkamp;
60 mensen hebben in wisselende aantallen
deelgenomen aan de activiteiten voor blinden.

Impact
Kinderen die door omstandigheden geen kans hebben
gehad om kind te zijn, zijn opgenomen in families en/of familiehuizen en ontvangen zorg, liefde en onderwijs. De biologische ouders worden zoveel mogelijk betrokken om de
band tussen de kinderen en hun ouders te herstellen. Een
aantal van deze kinderen komen uit Oost-Oekraïne waar
oorlog is en waar geen veilige plek meer voor hen was.
De toekomst voor The Good Shepherd dat met 32 kinderen in Irpen is gestrand, blijft erg onzeker omdat ze nog
niet terug kunnen naar Oost-Oekraïne. De leiding wil in
Makeevka nieuwe kinderen gaan opnemen die door de
oorlog in de problemen zijn gekomen. Onduidelijk is of
daarvoor toestemming wordt gegeven door de nieuwe

machthebbers. Kinderen en ouderen met een beperking
worden samen met hun gezinsleden door verschillende activiteiten betrokken in het gewone leven. Daardoor wordt
hun isolement verbroken. Juist ook de aandacht voor de
gezinsleden en de toerusting voor hun zorgtaak brengt
een grote verandering in het leven van het hele gezin.

Dagelijkse levensbehoeften

Sterke en zwakke punten

Kom over en help richt zich in Oekraïne binnen het programma Dagelijkse levensbehoeften vooral op Winterhulp en inkomensondersteuning aan arme gezinnen.

+
+
-

-

Sterke betrokkenheid van de verschillende
partners en grote liefde voor de doelgroep;
De concepten pleegzorg en integratie worden
steeds verder ontwikkeld;
Er is blijvend aandacht nodig voor het
verkrijgen van een bredere donorengroep en
inkomstengenererende projecten zodat de
afhankelijkheid minder wordt;
Door de oorlog geeft de Oekraïense overheid
minder steun aan onder andere projecten voor
gehandicapten zodat deze met stopzetting
bedreigd worden.

Doelstelling: meer kinderen in Oekraïne groeien op in
een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoeften
wordt voorzien.
Strategie: directe armoedebestrijding.

Resultaten
•
•
•

•

Leer- en verbeterpunten
Hoewel de organisaties een langetermijnvisie hebben, zijn
deze niet uitgewerkt en vertaald in beleidsplannen en bijbehorende meerjarenbegrotingen.

Toekomst

•

In 2014 zullen dezelfde projecten opnieuw gesteund worden.

Financiën
Een belangrijke bijdrage voor The Good Shepherd komt al
jarenlang van het plaatselijk comité Alblasserdam.
De activiteiten van Father’s House worden ook gedeeltelijk gefinancierd door Linda Fonds/diaconaat Christelijke
Gereformeerde Kerken.
Tabel 5.6.2

Project nr. Project Begroting Uitgaven
11002

Opvanghuis
ongehuwde
moeders

€ 12.500

€ 12.500

11003

Youth Center
Father’s
House

€ 8.000

€ 8.000

12100

Family home
Father's
House

€ 20.000

€ 20.000

50060

Good
Shepherd
Shelter

€ 56.000

€ 58.412

51100

Integratie
kampen gehandicapten

€ 8.800

€ 8.800

50800
Totaal

Integratie
blinden

Impact
Materiële hulp in de vorm van voedsel, kleding en verwarming verlicht de zorgen van de families maar biedt geen
structurele oplossing. De persoonlijke aandacht, het brengen van troost en het samen zoeken naar mogelijkheden
betekent echter heel veel en is een middel om het isolement te doorbreken. Juist die extra begeleiding bij het
zoeken naar structurele verbetering in combinatie met de
geboden hulp is van wezenlijk belang. De gestarte werkgelegenheidsprojecten zijn nog in een eerste fase, maar ze
zullen naar verwachting een belangrijke schakel zijn bij de
re-integratie van ex-verslaafden en geeft een krachtig impuls aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Door de oorlogssituatie is het geplande vervolg helaas nog uitgesteld.

Sterke en zwakke punten
+

+
€ 20.369

€ 20.369

€ 125.669

€ 128.081

464 gezinnen met ongeveer 1.200 kinderen
hebben Winterhulp ontvangen;
517 gezinnen met meer dan 1.182 kinderen namen
deel aan het project voor poor family;
500 gezinnen met ongeveer 1.300 kinderen
ontvingen extra noodhulp in verband met de
oorlog in Oost-Oekraïne. De meesten van hen zijn
als vluchteling elders ondergebracht;
Ondanks dat ze in oorlogsgebied liggen, hebben
de kassen bij twee rehabilitatiecentra goed
gedraaid en zijn de afgesproken bedragen van de
winst terugbetaald aan de partner. Een zorgpunt
blijft de afzetmogelijkheid in 2015 en het feit dat
er rondom de kassen weer gevochten wordt;
Vijf transporten met hulpgoederen zijn naar vier
verschillende bestemmingen in Oekraïne gebracht.
Een ervan was bedoeld voor Oost-Oekraïne. Dit
is naar de grens gebracht waar lokale mensen het
verder brengen naar het oosten.

De allerarmsten in de samenleving worden
bereikt met concrete hulp-op-maat en pastorale
begeleiding;
De nieuwe werkgelegenheidsprojecten zijn
innovatief, spelen in op lokale omstandigheden
en ervaring en geven een vergeten groep met
potentie mogelijkheid om zich te ontwikkelen;
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-

-

Veel onderdelen van het programma zijn met
name gericht op het bieden van hulp en in
mindere mate op ontwikkeling. Dit blijft een
aandachtspunt;
Grote onzekerheid over de toekomst van
(grote delen van) het land. Enorme teruggang in
levensstandaard door oorlog.

Project nr. Project Begroting Uitgaven
21370

Noodhulp
vluchtelingen
Oekraïne
(Father’s
House)

€ 10.000

21380

Noodhulp
vluchtelingen
Oekraïne
(House of the
Gospel)

€ 900

23300

Kassenproject
rehabilitatiecentra

Leer- en verbeterpunten
Langetermijnontwikkeling krijgt nog niet overal de nodige
aandacht.

Totaal

Toekomst

5 Projecten

Oekraïne

Oekraïne zal, zeker als gevolg van de oorlog, nog lange tijd
afhankelijk blijven van externe hulp. Buitenlandse investeerders zijn weer afgeschrikt.

-€ 2.565

€ 272.980

€ 333.847

Gezondheidszorg

Financiën

Doelstelling: meer gemarginaliseerde gezinnen en kinderen in Oekraïne worden bereikt met voorlichting en
hebben toegang tot basisgezondheidszorg.

De projecten die niet begroot waren, werden gefinancierd
vanuit het werkbudget en extra inkomsten. Dit geldt met
name voor de geboden noodhulp.

Strategie: directe armoedebestrijding, maatschappij
opbouw.

Het kassenproject wordt gesteund door Nederlandse ondernemers die met name werk- en inkomengenererende
projecten willen steunen. Daardoor kan andere hulp op
langere termijn verminderd of zelfs overbodig worden.
Ondanks dat de kassen in oorlogsgebied liggen, heeft de
partner een gedeelte van de lening terug kunnen betalen
vanuit de opbrengst. Deze gelden zijn ten goede gekomen
aan andere projecten in de regio. In 2014 is het kassenproject niet uitgebreid vanwege de politieke instabiele situatie maar is de aandacht verlegd naar andere landen.
Van EO-Metterdaad is voor projecten binnen dit programma in totaal € 90.041 ontvangen (Winterhulp Oekraïne:
€ 30.056, voedsel voor arme gezinnen: € 22.500, hulp aan
kinderen arme gezinnen: € 37.485).

In Oekraïne richt Kom over en help zich met haar partners
met name op voorlichting en rehabilitatie van verslaafden
en daklozen. De partners hebben passie om juist aan deze
gemarginaliseerden hulp te bieden en zien grote mogelijkheden in preventie en rehabilitatie.

Resultaten
•

•
•

Tabel 5.6.3

•
•

Project nr. Project Begroting Uitgaven

•

21004

Kolen voor de
winter Good
Shepherd

€ 11.000

€ 11.000

60496

Winterhulp
LOR Makeevka

€ 80.900

€ 80.900

50495

Voedsel voor
arme gezinnen LOR

€ 78.540

€ 78.540

50496

Hulp aan
kinderen arme
gezinnen LOR

€ 78.540

€ 78.540

50460/50465
50467/50490

Hulp aan arme
gezinnen

€ 24.000

€ 24.000

21360

Noodhulp
vluchtelingen
Oekraïne
(ERF)
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•

€ 52.532

Meer dan 11.000 jongeren op scholen zijn bereikt
met voorlichting over verslaving tijdens meer dan
300 bijeenkomsten op 60 scholen;
110 verslaafden zijn opgevangen en begeleid in
afkickcentra;
19 verslaafden hebben het programma in het
afkickcentrum succesvol beëindigd;
Rond één van de centra is een hek geplaatst;
150 daklozen en verslaafden hebben noodzakelijke
medische hulp ontvangen;
Ongeveer 100 mensen hebben trainingen en
conferenties bezocht waar kennisontwikkeling en
kennisoverdracht centraal stond;
Vanuit Oekraïne is een gezin uitgezonden
naar Oezbekistan waar diverse vormen van
hulp gegeven wordt aan onder andere een
rehabilitatiecentrum, een tehuis voor mensen met
lepra en tehuizen voor gehandicapte kinderen. In
deze tehuizen verblijven mensen vaak onder zeer
slechte omstandigheden en is er weinig hulp in de
vorm van medicijnen. In totaal zijn ongeveer 1.400
kinderen en 165 volwassenen bereikt, waarvan 65
in een leprosarium en 50 doven.

Impact
De verslavingsproblematiek in Oekraïne is enorm en het

aantal verslaafden neemt nog steeds toe. Preventie is
daarom van levensbelang. Opvang van verslaafden en
daklozen betekent vaak letterlijk een ‘nieuw leven’ voor de
betrokkenen omdat ze zonder goede opvang niet in staat
zijn te integreren in de maatschappij.

Sterke en zwakke punten
+
+

+
-

-

-

De programma’s richten zich zowel op rehabilitatie
als op voorlichting/preventie;
De goede verhouding met overheid, orthodoxe
kerken, scholen en gevangenissen maakt
structurele vormen van voorlichting mogelijk
waarbij men ook openlijk over het Evangelie mag
spreken;
Linking en learning vindt plaats tussen de
verschillende partners;
Omvang en intensiteit van
verslavingsproblematiek is zo groot dat de
partners ook op lokaal niveau meer hulpvragen
hebben dan capaciteit en middelen;
Ontwikkeling van de centra blijft achter;
Ontwikkeling van de partner van het
preventieproject in Oekraïne-Zuid blijft achter
ondanks eerdere consultancybezoeken; de
contactpersoon is verhuisd en er is geen opvolger
beschikbaar;
De partner in Rovno worstelt met het opzetten
van werkgelegenheidsprojecten.

Leer- en verbeterpunten
In West-Oekraïne is er een goede wisselwerking tussen de
rehabilitatieprojecten en de preventieactiviteiten, men
neemt echter maar beperkt deel aan linking en learning.
In Zuid-Oekraïne staat de verdere ontwikkeling stil in verband met gebrek aan de juiste leiders. Overwogen wordt
de activiteiten te beëindigen.

Toekomst
Verdere uitbouw van de Evangelical Alliance of Mercy
door onze partner Light of Resurrection.
Op deze wijze versterken de lokale organisaties elkaar en
kan men ook richting het westen een betere kwaliteit garanderen.
Het niveau van de hulpverlening aan verslaafden kan omhoog gebracht worden door verder onderzoek of door onderlinge uitwisseling van kennis.

Financiën
De projecten zijn gefinancierd vanuit de reguliere inkomsten. Voor de medische hulp aan daklozen/verslaafden
hebben we van EO-Metterdaad € 14.175 ontvangen.

Tabel 5.6.4

Project nr. Project Begroting Uitgaven
80310

Preventie
project
Oekraïne-Zuid

€ 5.000

€ 2.500

32120

Kennisuitwisseling en
training

€ 2.500

€ 2.500

80322

Preventie
project
OekraïneWest

€ 9.500

€ 9.500

80320

Rehabilitatie
project
OekraïneWest

€ 35.080

€ 42.099

80323

Medische hulp
daklozen/
verslaafden
LOR

€ 29.700

€ 29.700

02000

Diverse
projecten
Oezbekistan

€ 23.050

€ 33.550

€ 104.830

€ 119.849

Totaal

Onderwijs
Doelstelling: meer kinderen in Oekraïne hebben toegang tot kwalitatief goed (in)formeel onderwijs in hun
omgeving.
Strategie: directe armoedebestrijding.

Resultaten
•
•
•

•

•

47 kinderen van The Good Shepherd hebben extra
lessen ontvangen;
751 kinderen hebben deelgenomen aan een van de
zomerkampen in Zuid-Oekraïne;
40 kansarme kinderen ontvingen opvang,
huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd in één
van de gesteunde dagcentra;
4.810 kinderen in (staats)weeshuizen hebben
één of meerdere nummers ontvangen van het
kindermagazine Noah’s Ark;
We ontvingen 4.300 Russische Bijbels van de
Gereformeerde Bijbelstichting en deze zijn naar
Oekraïne gebracht ter verspreiding.

Impact
Kwalitatief goed onderwijs is de basis voor het leven van
de kinderen. Onderwijs vanuit een christelijke levensvisie
geeft daar een extra dimensie aan. Extra lessen zijn een
belangrijk middel om een onderwijsachterstand in te lopen of de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.
Zomerkampen zijn een tijd van ontspanning voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Maar ook een tijd van leren
en ontwikkelen van sociale vaardigheden en christelijke
normen en waarden. Zomerkampen zijn vaak mijlpalen in
de levens van deze kinderen. Door het beschikbaar maken
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van christelijke (kinder)lectuur wordt lezen gestimuleerd
en komen kinderen en hun ouders in aanraking met het
christelijke geloof.

Sterke en zwakke punten
+

+

5 Projecten

Oekraïne

-

Op verschillende manieren wordt de cognitieve,
emotionele en geestelijke ontwikkeling van
kinderen gestimuleerd;
De betrokkenheid van kinderen bij de
totstandkoming van het kindermagazine Noah’s
Ark is groot. Het magazine sluit daarom goed aan
bij de interesse van kinderen en we zien het ook
terug bij kindertehuizen in andere regio’s;
Het wil nog steeds niet lukken om het aantal
betalende abonnees van Noah’s Ark dusdanig
te laten groeien dat door de extra opbrengst
de gratis verspreiding onder weeskinderen
gefinancierd kan worden. In de huidige crisistijd is
dat nog extra moeilijk.

Leer- en verbeterpunten
Het aantal betalende abonnees van het kindermagazine
Noah’s Ark groeit maar heel langzaam ondanks allerlei activiteiten.

Toekomst
De genoemde projecten worden voortgezet in 2015.

Financiën
De projecten zijn gefinancierd vanuit de reguliere inkomsten. Eind 2014 is er opdracht gegeven voor een herdruk
van het Groot Bijbels Dagboek van Van Wijk. Naar verwachting zal dit project medio 2015 afgerond zijn.
Van EO-Metterdaad is € 17.640 ontvangen voor het dagcentrum waar kinderen opgevangen en begeleid worden.
Tabel 5.6.5

Project nr. Project Begroting Uitgaven
41002

Schoolprogramma Good
Shepherd

41100

Daycenters
Light of Resurrection

53070

Zomerkampen OekraïneZuid
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€ 6.600

€ 6.600

€ 18.480

€ 18.480

€ 4.000

€ 4.000

Project nr. Project Begroting Uitgaven
42010

Zomerkamp
Living Word

€ 2.800

€ 2.800

10866

Kindermagazine Noah’s
Ark

€ 23.000

€ 23.000

10046

Bijbels
dagboek
Van Wijk
(Russisch)

Totaal

€ 20.850

€ 54.880

€ 75.730

5.7 Overig
Noodhulp Servië
In 2014 werd Kom over en help benaderd door de voormalige Servische partner Love your Neighbour. Er waren
hevige overstromingen en vele mensen verkeerden in erbarmelijke omstandigheden.
Om deze reden is besloten om een eenmalige noodhulpgift van € 20.000 ter beschikking te stellen en een transport met hulpgoederen naar Servië te sturen.
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6
Communi
catie en
fondsenwerving

Eind december deden zo’n 50 jongeren mee met de 2e editie
van de Winterslaap: een nacht lang de kou trotseren voor de
winterhulp. Zij brachten ongeveer 4500 euro aan sponsorgeld
mee.

Kom over en help mocht in 2014 weer vertrouwen op haar
donateurs. Bij veel organisaties en brancheorganisaties
werd gesproken over druk op de particuliere inkomsten.
Bij Kom over en help is dat echter niet het geval. We mogen terugkijken op een positief jaar, zowel wat inkomsten
betreft als de vele positieve reacties op de georganiseerde activiteiten en communicatiemiddelen. 2014 was
een bijzonder jubileumjaar. Het thema ’40 jaar geroepen’
kwam terug in een speciaal ontworpen jubileummagazine.
Tijdens de Kom over en help-¬dag is het jubileum gevierd.

De afdeling Communicatie en
fondsenwerving richt zich op de volgende
programma’s:
1
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Programma Bewustwording en
Draagvlakversterking in Nederland. Dit
programma heeft als doelstelling de achterban
in Nederland bewuster te maken van de
problematiek in Oost-Europa en Eurazië en
draagvlak te creëren voor de oplossing van
de problematiek. De achterban in Nederland
ervaart de problematiek in Oost-Europa door
informatievoorziening over en door bezoeken aan

Kosten en baten eigen fondsenwerving
Mede door de inzet van communicatiemiddelen, activiteiten en programma’s werd in 2014 als baten uit eigen Fondsenwerving € 2.421.323 ontvangen. Hierbij is € 345.882 inbegrepen uit nalatenschappen en € 125.596 materiële hulp
in natura. De algemene middelen, inclusief Winterhulp, exclusief acties van derden, materiële hulp en nalatenschappen is gestegen met € 140.661.
In de ‘Gedragscode Fondsenwerving’ heeft Kom over en
help aangegeven hoe de werving, het beheer en de besteding van de ontvangen middelen is geregeld. In het
benaderen en informeren van de donateurs, sponsors en
andere betrokkenen en bij alle fondsenwervende activiteiten staan integriteit, betrouwbaarheid en transparantie centraal.
Kom over en help heeft het CBF-keurmerk. Dit keurmerk
stelt dat ‘werving en besteding op verantwoorde wijze
plaatsvinden, zowel in het belang van het publiek als de betrokken goededoelenorganisatie’. Het CBF hanteert voor
de kosten van fondsenwerving een norm van 25% van de
baten van de eigen fondsenwerving. Kom over en help probeert dit bedrag zo laag mogelijk te houden. In 2014 waren
de kosten van fondsenwerving € 235.065. Dit is 9,7% van
de baten, waarmee dit ongeveer een procent meer is dan
vorig jaar.

6.1 Intern
Vrijwilligers
de landen waar Kom over en help actief is.
2 Communicatie en fondsenwerving. Het proactief
sturen van de beeldvorming over de organisatie
binnen het donateursbestand en daarbuiten
en het werven van financiële middelen voor de
uitvoering van de hulpverlening.
In de praktijk is gebleken dat de uitvoering van de twee
programma’s elkaar overlappen. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan het donateursbestand betreft zowel bewustwording door informatievoorziening als het werven van
financiële middelen.

Kernboodschap
Boodschap: In Oost-Europa en Eurazië hebben duizenden
kwetsbare kinderen en gezinnen het zwaar. Velen lijden
onder de gevolgen van werkloosheid, verslaving, geweld,
discriminatie, ziekte of handicap. Kom over en help wil
juist in deze schrijnende situaties dienen! Omdat we ons
vanuit Gods Woord geroepen weten te helpen wie geen
helper heeft.
Deze boodschap vatten we samen in de pay-off: Kom over
en help, geroepen om te dienen.

Meer dan 200 vrijwilligers zetten zich in voor Kom over
en help helpen bij het beheren van de kledingdepots, de
transporten, kantoorwerkzaamheden en organiseren van
fondsenwervende activiteiten. Via ‘De InterKom’ werden
de vrijwilligers in 2014 twee keer op de hoogte gebracht
van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie en
de vrijwilligersgroep. Aan het begin van het jaar is er een
nieuwjaarsbijeenkomst waarin waardering wordt uitgesproken voor de betrokkenheid van de vrijwilligers.

Plaatselijke comités
Er zijn zeven plaatselijke comités actief (Alblasserdam,
Apeldoorn, Kampen-IJsselmuiden, Noordoostpolder,
Moerkapelle, Woudenberg en Sliedrecht). Deze comités
zijn belangrijk voor lokale publiciteit en acties. Samen
haalden zij het bedrag op van: € 28.914.
De Werkgroep Bunschoten-Spakenburg/Eemdijk was ook
in 2014 betrokken bij projecten in Moldavië. De partnergemeenten die verbonden zijn aan Kom over en help komen
uit Opheusden, Sirjansland, Veenendaal, Bennekom en Genemuiden. In 2014 is een samenwerking gestart met ‘Kom
en Zie’ uit Woudenberg. In 2015 zal deze samenwerking
meer vorm krijgen.
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Jongerenvrijwilligers
Als gevolg van de jongerenreizen, zijn er ongeveer 15 jongeren die zich actief willen inzetten voor Kom over en help.
Zo zijn er jongeren die helpen bij het vormgeven van communicatiemiddelen, het geven van voorlichting en het bezetten van een beursstand.

6 Communicatie en fondsenwerving

6.2 Extern
Achterban
Kom over en help heeft een betrokken achterban. Ruim de
helft van de donateurs kent de stichting al vijftien jaar of
langer. De achterban bevindt zich in een breed spectrum
aan kerkverbanden, het grootste deel van de achterban
komt uit de reformatorische denominaties. De meest gelezen bladen onder de achterban zijn het Reformatorisch
Dagblad, de Terdege en de Gezinsgids. Geografisch gezien
woont het grootste deel van de donateurs in Zeeland,
Zuid-Holland en Gelderland.

Particulieren
Kom over en help wordt gesteund door 20.764 particuliere
donateurs. Onder hen zijn 2.539 vaste donateurs (structurele periodieke gift), 481 kinderhulpdonateurs, 389 vaste
Winterhulpdonateurs en 156 overige structurele donateurs. Kom over en help streeft ernaar het aantal structurele gevers te verhogen om zo een grotere zekerheid in
inkomsten te verkrijgen.

Bedrijven
Ondernemers hebben een totaalbedrag van € 95.886 gedoneerd. Bedrijven zijn onder meer benaderd om te geven
voor de kosten van de Kom over en help-dag. Dit deden zij
ruimhartig. Totaal gaven zij € 4.853. Het speciale onderdeel
Business Investments is een programma waarbij ondernemers (de opstart van) inkomengenererende projecten in
Oost-Europa steunt. Zij waren goed voor € 6.920. In totaal is
er bij bedrijven € 11.812 minder binnengekomen dan in 2013.

Vermogensfondsen
Er zijn verschillende vermogensfondsen/derden aangeschreven. EO Metterdaad heeft aan zeven projecten fondsen toegekend: Winterhulp Oekraïne heeft € 121.856 opgebracht. Het ING Goede Doelenfonds gaf aan het Roma
familieproject in Bulgarije in totaal € 27.375.

len zijn in 2013 geïntensiveerd, maar ondanks de georganiseerde onderwijsreis in 2014 mocht dit niet resulteren in
groei. Een bijzonder project is de Expeditie van het Ichthus College in Veenendaal. Een team van 13 jongeren werkt
een jaar lang aan de voorbereiding van een reis in 2015. Het
ambitieuze doel van €30.000 euro is per december 2014
zo goed als behaald.

Kerken
Vanuit kerken ontvingen we giften met een totaalbedrag
van € 117.323. Ten opzichte van vorig jaar is dit € 17.878
minder. Bij diaconieën is er in de eerste helft van het jaar
aandacht gevraagd voor de nood in Oekraïne. In de tweede helft van het jaar is Winterhulp onder de aandacht
gebracht. Het Winterhulpteam stond op de SGP-jongerenbeurs. Ook is het Winterhulpmagazine bij een aantal
kerkelijke bladen toegevoegd. Er zijn verschillende presentaties gehouden over het werk van Kom over en help
bij ouderenmiddagen en vrouwenverenigingen. Er is een
jongerenteam opgericht om presentaties te verzorgen op
jeugdverenigingen.

Jongeren

Scholen

Met ons jongerenprogramma willen we enerzijds de achterban verjongen en anderzijds bewustzijn creëren over
de noodzaak van christelijke hulpverlening. Er is een Xperiencereis naar Moldavië en Georgië georganiseerd. In
2014 heeft Xperience € 8.621 opgebracht. Dit is € 14.904
minder dan het jaar ervoor.

In 2014 is een onderwijsreis georganiseerd met vijf deelnemende scholen. 45 scholen hebben bijgedragen aan de
inkomsten met een totaalbedrag van € 30.803. Dit is na
een jaar van forse groei, weer een daling van meer dan
50% (2013: € 62.124, Toevoegen: deze trend zien we al
enkele jaren. Door de onderwijsreis is er om het jaar een
sterke stijging of daling te zien.). De contacten met scho-

Daarnaast was de doelstelling om jongeren een platform
te bieden voor het ambassadeurschap. De Winterslaap
is voor de tweede keer georganiseerd. Bij dit evenement
brengen jongeren een nacht door in een container of tent.
Hiervoor laten zij zich sponsoren. De Winterslaap van 2014
leverde veel publiciteit op, betrokkenheid van vijftig jon-
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geren en hun achterban en een bedrag van bijna € 5.000. In
2015 willen we hieraan een goed werkende online actiemodule koppelen. Het Youngiverprogramma, ieder kwartaal
aan een ander project geven, heeft het bedrag van € 2.106
opgehaald. 29 jongeren deden hier aan mee. Onder tieners
wilden we in 2014 kijken naar een nieuw programma. Dit is
niet gebeurd. In 2015 willen we hier een start mee maken.

ven teneinde fondsen te werven. Dit jaar zijn er drie magazines verstuurd en drie fondsenwervende brieven. Het
gemiddelde reactiepercentage was 14.5% met een gemiddelde giftbedrag van € 26,67. Het reactiepercentage was
iets hoger dan 2014, het gemiddelde giftbedrag is lager.

Digitale nieuwsbrief

Het voornemen om studenten meer te betrekken bij de
ontwikkeling van onder andere de website, is in 2014 niet
van de grond gekomen. Een advertentie voor een stagiair
op onze eigen mediums en via de CHE heeft geen resultaat
gehad. In 2015 willen we kijken waar mogelijkheden liggen.

Elke twee maanden wordt er ook een digitale nieuwsbrief
verzonden waarbij verschillende nieuwsitems als acties
en gebeurtenissen in Oost- Europa worden aangestipt. In
totaal zijn er in 2014 15 digitale nieuwsbrieven verzonden.
De algemene nieuwsbrief gaat ongeveer naar 1.100 mensen. Ongeveer 45% van de ontvangers leest de nieuwsbrief. Ongeveer 25% bekijkt het vanaf mobiel of laptop.

Media

Nieuwsbrief Kinderhulp

Kom over en help onderhoudt contacten met verschillende (christelijke) media. Zo is het jaarverslagbericht overgenomen door CIP.nl, het Reformatorisch Dagblad (RD) en
Nederlands Dagblad (ND). Dit gold ook voor het bericht
over onze partnermeeting. Tijdens de oorlog in Oekraïne
kwam Kom over en help een aantal keer door met nieuwsberichten op CIP.nl en in het RD.

Dit jaar is eenmaal een Kinderhulpnieuwsbrief gestuurd
naar de 481 Kinderhulpsponsors. In deze nieuwsbrieven
kwamen specifieke projecten en interviews rondom Kinderhulp aan de orde.

Studenten

Het jubileum leverde ook veel publiciteit op. Marie Verheij
heeft voor Kom over en help een jubileumreis gedaan, gericht op de betrokkenheid van onze partners in Bulgarije.
Dit heeft geleid tot drie artikelen in het RD. Groot Nieuws
Radio en de Reformatorische Omroep brachten met een
radio- en videoreportage verslag van de Kom over en helpdag. De Gezinsgids bracht met een tweeluik 40 jaar Kom
over en help in beeld. Ook is er een persreis geweest in
samenwerking met het RD, in het kader van het jubileum,
gericht op de problematiek onder de Roma bevolking in
Bulgarije.
Rond de Winterslaap zijn er verschillende publicaties geweest, waaronder op de Punt-uit, in lokale media en in het
Nederlands Dagblad.

Andere reizen
Vanuit Communicatie en fondsenwerving is er in januari
een reis gemaakt naar Armenië om de Winterhulpcampagne voor te bereiden in beeld en verhaal. In 2014 is er in september een begin gemaakt met het trainen van partners
op het gebied van fondsenwerving: NGO course Partner
Strengthening/Fundraising. Het doel is om partners de
kennis en materialen te leveren om goede fondsenwer-

Middelen Winterhulpcampagne
Ook in 2014 is de jaarlijkse Winterhulpcampagne uitgevoerd. De Winterhulpprojecten in Armenië stonden centraal. Het speciale Winterhulpmagazine is naar een groot
aantal donateurs gestuurd. Ook zijn er bijsluiters bij verschillende dag-, week-, of maandbladen gevoegd en zijn de
magazines verspreid op beurzen en bijeenkomsten. Op de
Gezinsbeurs Wegwijs stond een speciale vriescel, waarbij
de bezoeker de kou zelf kon ervaren. Dit zorgde voor veel
positieve reacties. De campagne heeft een goed resultaat
opgeleverd. De inkomsten op de Winterhulpcampagne
waren € 495.546 dit is € 7.524 meer dan 2013.

Nieuwsbrieven
In 2014 zijn zes mailingen verzonden. Bij elke brief werd er
een specifiek deel van het donateursbestand aangeschre-

De Kom over en help-dag was goed bezocht: meer dan 600
bezoekers beleefden Oost-Europa op hun eigen manier. Reactie
van een bezoeker: Alles samengevat, vond ik het een bijzonder
mooie dag: om deze mensen te ontmoeten, hoe zij daar leven
in armoede, en zo’n vast geloof hebben om door te gaan. Daar
kunnen we nog veel van leren.’
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vende verhalen en foto’s te produceren voor hun eigen
fondsenwerving en die van Kom over en help.

In de week na de jubileumdag spraken deze gasten in kerken en scholen. Dit werd goed ontvangen.

Voorlichtingen en presentaties

Meerjarenbeleidsplan

Kom over en help is regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten zoals beurzen, jongerendagen, zangavonden of thema-avonden in een kerkelijke gemeente. Hier wordt over
het werk van Kom over en help verteld. Deze presentaties
worden gedaan door vrijwilligers, Xperience-deelnemers,
vaste voorlichters of medewerkers van Kom over en help.

In 2014 is grotendeels het Meerjarenbeleidsplan geschreven, waarbij de focus voor de komende jaren is uitgewerkt.
Het belangrijkste is om de groei die er is, te blijven doorzetten. Daarom willen we met name het donateursbeleid
verbeteren.

Telemarketing
In 2014 zijn er twee telemarketingacties geweest. De eerste was om mensen die voor het eerst aan Winterhulp gaven te vragen vaste donateur van Kom over en help te worden en mensen te reactiveren die 1 tot 1,5 jaar niet meer
betrokken waren bij Kom over en help. In de zomer werd
het reactiveren nogmaals herhaald. Bij de eerste campagne reageerde 17,2% positief. Bij de tweede campagne was
33,5% positief. Het succes van de tweede campagne was
vooral, omdat Oekraïne op dat moment erg in het nieuws
was en tijdens de belactie er werd gesproken over Kindertehuis The Good Shepherd in Oekraïne.

Website en social media
De website is in 2014 vernieuwd. Hiermee is de laadsnelheid van de pagina’s verhoogd en is het beter inzetbaar
tijdens campagnes. Met name de homepage heeft een
metamorfose gehad. Bij de website is een actiemodule
gebouwd, waarbij jongeren een eigen account kunnen
aanmaken om fondsen te werven voor hun jongerenreis
of evenement. In 2015 moet dit gebruikt gaan worden.
Op social media zijn veel campagnes uitgezet, waaronder
de Winterhulp, promotie van de Kom over en help-dag en
aanprijzing voor de Xperiencereizen. Steeds meer blijkt
Facebook een belangrijk medium om, met name jongeren,
warm te maken voor een reis of evenement. Het grootste
gedeelte bezoekers komt binnen via Facebook. In totaal
hebben 16.329 mensen onze site bezocht.

Jubileum
2014 was een bijzonder jaar. We keken terug op 40 jaar
Kom over en help. In juni werd een speciaal jubileummagazine uitgegeven met interviews, achtergronden en levensverhalen van de afgelopen 40 jaar. Dit magazine werd als
jubileumgeschenk bezorgd bij alle betrokken donateurs.
In november was de Kom over en help-dag. Meer dan 600
bezoekers vonden de weg naar het Hoornbeeck College in Amersfoort. De dag stond in het teken van ‘Beleef
Oost-Europa’. Er waren vijf gastsprekers uit Oost-Europa.
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6.3 Thema’s voor 2015
Ook in 2015 wil de afdeling Communicatie en fondsenwerving blijven ontwikkelen. Er zijn een aantal gebieden die,
naar aanleiding van het Meerjarenbeleidsplan, het komende jaar meer aandacht krijgen.

Ambitie
De gestegen inkomsten zijn een stimulans om de ambitie
te formuleren om op de toenemende nood te kunnen reageren.. Hiervoor zal de afdeling Communicatie en fondsenwerving worden uitgebreid. Donateurs zullen meer
post op maat krijgen en er zal gebouwd worden aan een
breder draagvlak voor Kom over en help binnen christelijk
Nederland.

Bedrijven
Kom over en help wil de samenwerking met bedrijven naar
een hoger niveau tillen. Dit begint met het uitnodigen van
bedrijven voor een gesprek om hun wensen op tafel te leggen. Vervolgstappen zijn om beleid te maken, waardoor
bedrijven meer betrokken kunnen raken bij projecten in
Oost-Europa.

Campagnes
Om nieuwsbrieven en mailingen meer op maat te bezorgen bij donateurs, ontwikkelen we per jaar enkele campagnes met verschillende thema’s. Hierdoor integreren
we de verschillende communicatiemiddelen. Ook willen
we hiermee donateurs meer gericht benaderen. Bij deze
campagnes kijken we naar goede segmentaties van het
donateursbestand.
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•
•

•

•

arbeidsmarkt;
Bevordering van sociale inclusie van gehandicapte
kinderen en jongeren;
Motiveren van lokale kerken in Oost-Europa
om naar buiten te treden, een sociaal
veiligheidsnetwerk te creëren en om door te gaan
met de dagopvangcentra voor kansarme kinderen;
Ondersteunen van specifieke lobbyactiviteiten
bij de (lokale) overheid voor invloed op
beleidsontwikkeling;
Capaciteitsversterking van partnerorganisaties
gericht op onderlinge samenwerking en om (zo)
meer effectief te zijn.

Bewustwording
De achterban meenemen in de overtuiging bij te dragen
aan werkelijke verandering in de levens van kinderen. Campagnes inzetten bij fondsenwerving.
Om een breder donorbestand te bereiken, is meer diversificatie in fondsenwerving nodig. Een op maat gemaakte
aanpak zal worden gebruikt om verschillende (doel)groepen te bereiken.
Trouwe betrokkenen zoals vrijwilligers en structurele donateurs kunnen verbonden worden aan betrokken mensen
in de doelgroeplanden. Dit moet leiden tot versterking
van de wederzijdse betrokkenheid en het aantrekken van
nieuwe donoren.
De voortzetting van kledingtransporten naar Oost-Europa
zal heroverwogen worden met in achtneming van de effectiviteit voor bepaalde doelgroepen en de betrokkenheid
van de vrijwilligers in Nederland.

Interne Organisatie

Speerpunten voor 2015 op basis van het
nieuwe beleidsplan 2015 – 2019:
Partners en projecten
•

•

•

Effectief bijdragen aan de verandering in de
levens van kinderen en families en de resultaten
meer zichtbaar maken;
Toerusten en versterken van (pleeg)ouders om
beter te kunnen zorgen voor hun (gehandicapte)
kinderen;
(Life)skills training voor gemarginaliseerde
kinderen en jongeren voor betere kansen op de

Kom over en help wil zich onderscheiden te midden van
veel organisaties die actief zijn in Oost-Europa en die
concurreren op dezelfde, deels overlappende ‘fondsenwervingsmarkt’. Dit betekent voor Kom over en help zich
te profileren en haar toegevoegde waarde te laten zien, op
basis van haar kernwaarden en autonomie.
Kom over en help intensiveert vormen van samenwerking
met andere organisaties, met in achtneming van de kosten
en de baten. Participatie in netwerkorganisaties als Prisma en het CPOE is van belang voor expertiseuitwisseling
en samenwerking voor fondsenwerving.
Kom over en help stelt zich open op ten aanzien van het faciliteren en accommoderen van kleine bestaande of nieuwe initiatieven in Oost-Europa.

Financieel
Omdat de hulpaanvragen de inkomsten ruim overtreffen
is een groeiambitie van 25% voor de komende vijf jaar uitgesproken. Om deze ambitie te realiseren, zal de personele inzet toenemen, zowel voor Projecten, alsmede voor de
Communicatie en fondsenwerving (daarbij gaan de kosten
voor de baten).
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8.1 Algemene toelichting op de
Jaarrekening 2014
Resultaat / overschot 2014 = € 216.320

Het saldo van de
staat van baten en lasten is € 216.320 positief, terwijl was begroot € 241.362
negatief. Het resultaat is hoger uitgekomen, met name door een hogere bate
uit nalatenschappen: € 345.882 ten opzichte van € 75.000 begroot. Baten
uit nalatenschappen worden zo spoedig mogelijk besteed nadat deze op de
bankrekening zijn bijgeschreven.			
			

Kwantitatieve analyse			

Zie onderstaande cijfermatige samenvatting van de realisatie ten opzichte van
de begroting.
Baten
Materiële hulp in natura (kleding en gesponsorde transporten): Het aanbod van
kleding was lager, de bate komt vooral door de verkoop van kleding en schoeisel (€ 37.000).
Acties van derden (EO-Metterdaad): de hogere bate komt vooral door ontvangsten uit meeliftprojecten.
		
Lasten
De bestedingen in 2014 zijn € 15.483 lager dan was begroot. Dit komt doordat
een enkel begroot project niet is doorgegaan of waaraan minder is besteed. De
begroting 2014 was echter al € 266.057 hoger dan in 2013.
Het totaal van de kosten voor Communicatie en fondsenwerving zijn hoger,
voornamelijk door hogere kosten dan begroot voor het jubileumjaar en de Gezinsbeurs Wegwijs.

Samenvatting

realisatie 2014 begroot 2014

verschil

Baten
algemene giften incl.winterhulp

1.912.842

1.830.000

82.842

materiële hulp in natura

162.600

153.000

9.600

nalatenschappen

345.882

75.000

270.882

acties van derden

306.572

200.000

106.572

8.428

13.000

-4.572

2.736.324

2.271.000

465.324

2.194.588

2.210.071

-15.483

235.065

213.303

21.762

90.351

88.988

1.363

2.520.004

2.512.362

7.642

216.320

-241.362

457.682

rente en overige baten
totaal
Lasten
besteed aan doelstellingen
kosten voor fondsenwerving
kosten van beheer en administratie
totaal
Resultaat / overschot
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Algemene giften			
Dit overzicht laat de verdeling zien van de diverse bijdragen aan het geheel.

2014

8 Jaarrekening 2014

particulieren
jongeren (oa. Xperience)
plaatselijke comités

2013

2012

1.631.295

1.412.018

1.356.785

8.621

23.525

22.189

28.914

31.635

33.254

scholenacties

30.803

62.124

29.440

bedrijfsleven

95.886

107.698

66.406

kerkelijke gemeenten

117.323

135.181

143.237

1.912.842

1.772.181

1.651.311

totaal algemene giften incl. winterhulp

Begroting versus Realisatie			
De begroting over 2014 was negatief om het hogere dan begrote resultaat van
2013 te besteden. In 2014 is ook daadwerkelijk € 250.500 meer besteed dan in
2013. Door de extra baten uit vooral de nalatenschappen en de acties van derden in 2014 is er opnieuw ruimte ontstaan het komende jaar (2015) extra bestedingen te realiseren. (Ter voorkoming van een liquiditeitsprobleem kunnen de
baten uit nalatenschappen pas na bijschrijving op de bankrekening worden besteed.) De begroting 2015 sluit dan ook met € 203.905 negatief.		

Kwalitatieve analyse			
Wij zijn dankbaar voor het hogere bedrag van de totale baten. Hierin zien wij
opnieuw dat God alle dingen bestuurt. Als wij de hoge baten uit nalatenschappen en de stijging van de particuliere giften zien heeft de Heere harten geneigd
tot milddadigheid voor de armen en die geen helper hebben. Hij heeft de extra
inspanningen en getoonde inzet (o.a. op het gebied van Communicatie en fondsenwerving) willen zegenen. Wij mogen dankbaar vaststellen dat onze stichting
een heel trouwe achterban heeft waarop wij nooit tevergeefs een beroep doen.
In het jaarverslag wordt van de gedane inspanningen op het gebied van fondsenwerving nader verslag gedaan.
		

Toekomst			

Wij hebben ons voor 2015 t/m 2017 ten doel gesteld om meer bij ons ingediende
projectaanvragen te honoreren. Daartoe is een ambitieus plan ontwikkeld door
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de afdeling Comunicatie en fondsenwerving, namelijk het realiseren van een
verdere groei van de giften. Zie de bijlage: Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016 en 2017.
De komende jaren gaan we intensiever en gerichter werven onder donateurs,
bedrijven, scholen en kerken. Door nog meer naar hun wensen en behoeften te
luisteren en daarop in te spelen, verwachten we de inkomsten fors te kunnen
vergroten. Ook de inzet van sociale en online media zal hierbij een rol spelen.

Normeringen en kengetallen

realisatie 2014 realisatie 2013

Vastgestelde
norm

Kengetallen, conform RJ-Richtlijn 650 art. 204 en 423
Totaal Bestedingen aan de doelstellingen in % van het totaal
van de baten

80,2

89,0

Totaal Bestedingen aan de doelstellingen in % van het totaal
van de lasten

87,1

87,9

Kosten eigen fondsenwerving in % van de Baten uit eigen
fondsenwerving

9,7

8,6

25,0% CBF

Kosten van Beheer & Administratie
in % van de totale lasten

3,6

4,0

4,5% Stichting

Toelichting
De afname van de Bestedingen ten opzichte van baten met 8,8% ten opzichte
van 2013, is vooral het gevolg van de hogere baten in 2014 uit nalatenschappen
en uit acties van derden.
Als gevolg hiervan is ook de verhouding van de bestedingen ten ten opzichte
van de totale lasten afgenomen, namelijk met 0,8%.
De kosten eigen fondsenwerving zijn fors gestegen ten opzichte van 2013 vanwege de extra kosten rond het jubileumjaar en Wegwijsbeurs. Anderzijds is er door
de extra inspanningen en kosten aan algemene giften € 140.661 meer ontvangen.

Beloning directie en bestuurders			
De directie wordt gevormd door de heer K.H. de Vries. Zie verder onder:
8.6 Rapportage bezoldiging directie.			
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting.
Gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat
€ 0,28 per km.

2014
aan bestuursleden vergoede reiskosten

702

2013
916

2012
557
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Accountant			

Continuïteitsreserve		

De controle van de jaarrekening wordt vanaf 2013 uitgevoerd door With Accountants te Sliedrecht. Na de controle vindt bespreking van de concept-jaarrekening en
het concept-controleverslag plaats door de leden van de
financiële commissie met With Accountants. In deze commissie hebben naast de directeur en administrateur twee
bestuursleden zitting waaronder de penningmeester. De
accountant spreekt het voornemen uit om een goedkeurende accountantsverklaring uit te reiken als en nadat het
bestuur in haar vergadering tot vaststelling van de jaarrekening heeft besloten.
De salarisverwerking vindt sinds 2012 plaats in eigen beheer.

De continuïteitsreserve is bedoeld om risico’s op
korte termijn af te dekken. Volgens de richtlijn van de
Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) mag een
continuïteitsreserve worden aangehouden van maximaal
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Het
bestuur acht een factor 1,0 voldoende en heeft besloten
om met ingang van 2013 de continuïteistreserve elk jaar
aan te passen aan de kosten van de werkorganisatie van
het achterliggende jaar. Voor 2014 is dat € 470.583.
			

Reserves en Fondsen

Bestemmingsreserve		

Deze bestemmingsreserve bestaat uit de saldi van baten
en lasten uit voorgaande jaren en wordt aangewend voor
de doelstellingen van de stichting binnen het thema Kind
en Gezin.			
			

Bestemmingsfonds Projecten

Beleid
Het beleid is erop gericht om de reserves en fondsen zo
laag mogelijk te houden. Immers giften worden gegeven
om te besteden. Een heel belangrijk feit is dat 55% van
de totale jaarontvangst in het vierde kwartaal wordt ontvangen en de helft daarvan weer in de maand december
(€ 510.000). De giften van de laatste maanden kunnen hierdoor niet meer in hetzelfde jaar worden besteed en maken
daarmee deel uit van de reserves en fondsen.
Voor de baten uit nalatenschappen geldt dat deze als zodanig moeten worden opgenomen voorzover de omvang op
de balansdatum betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ter
voorkoming van een liquiditeitsprobleem worden de baten
uit nalatenschappen daarom na bijschrijving op de bankrekening besteed. Zolang geen besteding heeft plaatsgevonden maken deze baten deel uit van het saldo reserves en
fondsen. In 2015 vindt verdere besteding plaats.

Dit bestemmingsfonds wordt gevormd door giften die
ontvangen zijn voor specifieke projecten en ultimo het
jaar nog niet geheel zijn besteed. Zie onderdeel 10 van
deze jaarrekening.
In de begroting 2014 was voorzien dat het saldo van dit
fonds zou afnemen met € 241.362 (negatief saldo van de
begroting). Doordat in 2014 de baten hoger waren dan
werd verwacht, is het saldo verder toegenomen. Bij de begroting van 2015 is daarom ingezet op een vermindering in
dat jaar met plm. € 200.000.
			

Afname			

De omvang van de bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds projecten is in 2014 met € 196.780 toegenomen en zal na volledige uitvoering van de begroting 2015
dalen met € 203.905. Het streven is om de reserves te laten dalen tot een minimum van € 400.000.

Bestemmingsfonds
projecten

Bestemmings
reserve

Totaal

2010

802.201

161.336

963.537

2011

677.790

185.339

863.129

2012

563.110

109.787

672.897

2013

551.837

104.861

656.698

2014

748.617

104.861

853.478

begroting 2015

544.712

104.861

649.573

74 | Kom over en help Jaarverslag 2014

Liquiditeiten			
De hoogte van het saldo liquide middelen per balansdatum kan de gedachte
oproepen dat dit onnodig en ongewenst is. Het beleid is er echter op gericht
om het saldo zo laag mogelijk te houden, immers giften worden gegeven om te
besteden. De mogelijkheid van het kúnnen besteden van giften en extra baten
wordt binnen het jaar echter begrensd door het moment van ontvangst op de
bankrekening.			
- Van het totaal jaarbedrag aan giften wordt bijna 55% ontvangen in de maanden oktober t/m december, en daarvan weer bijna 50% in de maand december
zelf (namelijk € 510.000). Zie onderstaand overzicht.
Binnen het jaar wordt een absoluut minimum van € 400.000 aan geldmiddelen
aangehouden om continuering van projectbegeleiding en afwikkeling mogelijk
te maken gedurende het jaar, én om te kunnen voldoen aan langlopende verplichtingen.
Ter illustratie: vanaf 01 t/m 15-01-2015 is er € 350.000 overgemaakt naar
Oost-Europa.

Overzicht van de ontvangen giften in de loop van het jaar
2014

ontvangen

in %
vh totaal

begroot

januari t/m maart

315.995

16,5

354.000

april t/m juni

239.186

12,5

292.000

juli t/m september
oktober t/m december
totaal

306.367

16,0

256.000

1.051.294

55,0

928.000

1.912.842

100,0

1.830.000

Risico analyse en uitzetten beschikbare geldmiddelen		
In 2007 is het volgende beleid vastgesteld: 			
1. Gelden mogen niet worden belegd, maar uitsluitend zonder risico
worden uitgezet op lopende rekeningen, spaarrekeningen en
kortlopende termijndeposito’s en dergelijke. 			
(In het kader van de deposito-garantieregeling zijn spaartegoeden
gegarandeerd tot € 100.000 per bank.)		
2. Gelden mogen, gerekend naar de situatie per 1 januari van een jaar,
maximaal voor 60% en maximaal voor een periode van 1 jaar worden
vastgezet; de overige gelden dienen direct opvraagbaar te zijn.
De omvang van de liquide middelen per 1 januari 2014 was € 1.060.199; 60%
hiervan is € 636.119.
Alle bedragen zijn direct opvraagbaar.

Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling
Resultaatbepaling			
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 			
Alle posten in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen de historische uitgaafprijzen, terwijl de ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta gedurende het boekjaar zijn omgerekend tegen de betaalde feitelijke koers.
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Waardering			

Richtlijnen			

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun
historische kostprijs verminderd met jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn:
- Inventaris en apparatuur 33,33%, vervoermiddelen
20%		
- De voorraad hulpgoederen wordt gewaardeerd
tegen de waarde in het economisch verkeer in
Nederland.			
- Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.			

De Jaarrekening is conform het CBF-keurmerk opgemaakt volgens de actuele Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen.
De bestedingen zijn verantwoord overeenkomstig de
doelstellingen van de stichting. De kosten van ‘Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland’ en de ‘Uitvoeringskosten Oost-Europa’ zijn volledig toegerekend aan de primaire doelstellingen. De kosten van de eigen organisatie
zijn toegerekend aan de primaire doelstellingen, aan de
kosten voor fondsenwerving en beheer en administratie.
Een nadere toelichting wordt gegeven op de lastenverdeelstaat kosten eigen organisatie, onderdeel 8.4 van
deze Jaarrekening.

8.2 Balans per 31 december 2014
31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering

3.380

Direct in gebruik voor de doelstelling

2.924

8.150
6.821
6.304

14.971

Voorraden

24.253

21.090

Vorderingen en overlopende activa

122.916

113.989

1.279.165

1.060.199

Liquide middelen

Totaal

1.426.334

1.195.278

1.432.638

1.210.249

PASSIVA
Reserves
- Continuïteitsreserves

470.583

454.067

- Bestemmingsreserve

104.861

104.861

- Reserve financiering activa

30.557

27.533
606.001

586.461

- Bestemmingsfonds projecten

748.617

551.837

Kortlopende schulden

78.020

71.951

1.432.638

1.210.249

Fondsen

Totaal
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8.3 Staat van baten en lasten 2014 & Resultaatbestemming 2014
realisatie 2014

begroting 2014

realisatie 2013

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Algemeen (incl.Winterhulp)

1.912.842

1.830.000

1.772.181

Materiële hulp in natura

162.600

153.000

158.055

Nalatenschappen

345.882

75.000

159.991

Baten uit acties van derden
Baten uit subsidies
Rente baten en baten uit beggingen
Overige baten
Som der baten

2.421.324

2.058.000

2.090.227

306.572

200.000

82.333

0

0

0

8.428

13.000

11.408

0

0

55

2.736.324

2.271.000

2.184.023

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Oude doelstellingen

0

0

10.700

Veilige leefomgeving

378.643

413.479

332.327

Dagelijkse levensbehoeften

997.938

976.731

919.462

Toegang tot gezondheidszorg

254.853

261.947

165.561

Toegang tot (vak)onderwijs

375.354

381.361

370.833

Bewustwording en draagvlakversterking

187.800

176.553

145.131

2.194.588

2.210.071

1.944.014

235.065

213.303

179.031

90.351

88.988

88.087

2.520.004

2.512.362

2.211.132

216.320

-241.362

-27.109

16.516

0

14.067

0

0

-4.926

3.024

0

-24.977

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

RESULTAAT / OVERSCHOT

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserve
- Reserve financiering activa
- Bestemmingsfonds projecten

196.780

-241.362

-11.273

216.320

-241.362

-27.109
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8.4 Lastenverdeelstaat kosten eigen organisatie
Bestemming

verdeelsleutel kosten eigen organisatie

Doelstelling
1.

2.

3.

4.

Veilige leefomgeving

Dagelijkse
levensbehoeften

Toegang
gezondheidszorg

Toegang
onderwijs

9,7%

25,5%

6,5%

9,6%

329.223

867.690

221.591

326.364

3.496

9.214

2.353

3.465

374

985

251

370

Totale Lasten
Bestedingen
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Toegerekende kosten
1a. Voorbereiding en coördinatie vanuit
Nederland
1b. Uitvoeringskosten Oost-Europa
2. Kosten eigen organisatie
-Publiciteit en communicatie

666

1.754

448

660

-Personeelskosten

35.818

94.400

24.108

35.507

-Huisvestingskosten

3.009

7.930

2.025

2.983

5.521

14.551

3.716

5.473

536

1.414

361

532

49.420

130.248

33.262

48.990

378.643

997.938

254.853

375.354

-Kantoor- en algemenekosten
-Afschrijvingskosten
Totaal Toegerekende kosten
Totaal

Toelichting Toegerekende kosten
1. De kosten voor ‘Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland’ en de
‘Uitvoeringskosten Oost-Europa’ bedragen: € 20.508
Deze kosten zijn verdeeld over de primaire doelstellingen naar rato van
de bestedingen.
2. Kosten eigen organisatie, het totaal bedrag is: € 470.583
Deze kosten zijn toegerekend door middel van een verdeelsleutel.
Deze is tot stand gekomen op basis van de per functie, naar functieinhoud toegerekende uren aan de afdelingen Projecten, Communicatie
en fondsenwerving en Beheer en administratie. De hoogte van de
salariskosten per functie is daarbij meegewogen.
De verdeling tussen bewustwording enerzijds en fondsenwerving
anderzijds, wordt in dezelfde verhouding genomen als ook voor de
directe kosten wordt toegepast, namelijk 50/50 (ongewijzigd).
Het aandeel van de kosten van Communicatie en fondsenwerving in het
totaal is in 2014 iets gestegen door de hogere salariskosten.
De toerekening van de kosten aan de vier primaire doelstellingen is
berekend naar rato van de gedane bestedingen.				
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Werving
baten

Beheer en
administratie

Realisatie
2014

Begroot
2014

Realisatie
2013

5.
Bewustwording

Fondsenwerving

14,75%

14,75%

118.390

165.655

19,2%

100,00%

2.028.913

2.032.262

1.735.104

18.528

17.800

18.361

1.980

3.600

3.600

1.014

1.014

1.321

6.877

6.800

6.799

54.581

54.581

71.048

370.043

372.500

355.970

4.585

4.585

5.967

31.084

31.500

29.913

8.413

8.413

10.951

57.038

43.400

53.761

817

817

1.064

5.541

4.500

7.624

69.410

69.410

90.351

491.091

480.100

476.028

187.800

235.065

90.351

2.520.004

2.512.362

2.211.132
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8.5 Kasstroomoverzicht
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

216.320

-27.109

Aanpassingen betreffende:
Afschrijvingen materiële vaste activa

10.104

12.613

Mutatie voorraden

-3.163

5.144

Mutatie vorderingen

-8.927

244.350

Mutatie kortlopende schulden

6.068

-99.549
4.082

162.558

220.402

135.449

Investeringen materiële vaste activa

-1.436

-1.308

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.436

-1.308

Verstrekte lening aan partner

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari

1.060.199

926.058

Liquide middelen per 31 december

1.279.165

1.060.199

Mutatie liquide middelen

218.966

Toelichting
Dit kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de feitelijke geldstromen die
in de loop van het boekjaar zijn binnengekomen en zijn uitgegaan.
Het saldo liquide middelen per 31-12-2014 is ten opzichte van 01-01-2014 toegenomen met € 218.966.
Deze toename is vrijwel gelijk aan het bedrag van het resultaat 2014. De grootte van het resultaat, en daarmee de toename van de liquide middelen, is vooral
te danken aan de hogere baten uit nalatenschappen: € 345.000. 90% hiervan
werd in 2014 ontvangen. Medio oktober van een jaar is het saldo van liquiditeiten op een minimum peil (50% van de jaarlijkse ontvangsten wordt daarna, in
het 4e kwartaal ontvangen). Ter voorkoming van een liquiditeitsprobleem worden de baten uit nalatenschappen daarom pas na bijschrijving op de bankrekening besteed. In 2015 zal verdere besteding plaatsvinden.
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134.141

8.6 Rapportage bezoldiging directie
Bezoldigingsbeleid
Het bestuur van de stichting heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de vaststelling van het beleid is voor de functiewaardering gebruik
gemaakt van de zogenaamde ODRP-methode, een specifiek op de overheid
gerichte methode.
Voor alle medewerkers van de stichting -ook voor de directie- is de arbeidsvoorwaardenregeling, met de daar van toepassing zijnde salarisschalen, van de
PKN van toepassing
Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. In 2012 heeft het bestuur, op grond van toegenomen verantwoordelijkheden en zijn wijze van functioneren, besloten de directeur in te delen in salarisschaal 12.

Toegepaste salarisschaal
Vanaf januari 2009 t/m december 2011 was schaal 11, eindtrede 10 van toepassing. De directeur is met ingang van 01-01-2012 ingedeeld in salarisschaal 12.
De directeur heeft om persoonlijke redenen besloten vooralsnog af te zien van
indeling in schaal 12, zodat zowel in het jaar 2012, 2013 als in 2014 schaal 11, eindtrede 10 is toegepast.

Personalia directie
Naam

de heer K.H. de Vries

Woonplaats

IJsselmuiden

Geb. datum

23 juni 1958

Functie

directeur

Dienstverband
De arbeidsovereenkomst is aangegaan per 1 mei 2006.
Het aantal werkuren van een voltijdswerkweek is 36.
De directeur is in dienst voor 100%.

2014

2013

Bezoldiging
Arbeidsvoorwaardenregeling PKN,
salarisschaal/trede
Brutosalaris

12x 4.315,00

11.10

11.10

51.780,00

51.780,00

Vakantietoeslag

8,0%

4.142,40

4.142,40

Eindejaarsuitkering

8,3%

4.297,80

4.297,74

Personeelsgratificatie 40 jaar Kom over
en help
Totaal bruto Jaarinkomen

689,64
60.909,84

60.220,14

Sociale lasten

9.125,98

8.487,39

Pensioenlasten

7.098,60

7.108,32

Totale bruto salariskosten

77.134,42

75.815,85

Vergoeding voor woon/werkverkeer

4.066,20

4.066,20

81.200,62

79.882,05

(deze is gemaximaliseerd op 50 km per
dag enkele reis)
Totale personeelskosten van de
directeur
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8.7 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016 en 2017
begroting 2015

meerjarenbegroting
2016

2017

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Algemeen (incl. Winterhulp)
Materiële hulp in natura

1.963.250

2.062.130

2.171.466

125.000

125.000

105.000

Verkoop kleding

25.000

25.000

25.000

Nalatenschappen

75.000

Baten uit acties van derden
Baten uit subsidies
Rente baten en baten uit beleggingen
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Overige baten
Som der baten

75.000

75.000

2.188.250

2.287.130

2.376.466

123.640

250.000

50.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

2.316.890

2.542.130

2.431.466

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Veilige leefomgeving

403.025

404.080

384.080

Dagelijkse levensbehoeften

925.413

943.842

923.842

Toegang tot gezondheidszorg

320.564

319.604

290.354

Toegang tot (vak)onderwijs

389.291

385.271

365.271

178.219

182.500

188.500

Bewustwording en draagvlakversterking

2.216.513

2.235.297

2.152.047

217.219

222.000

228.000

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
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87.063

90.000

90.000

2.520.795

2.547.297

2.470.047

-203.905

-5.167

-38.581

8.8 De Accountantsverklaring

accountants in
non-profit

Stichting Kom over en Help
Postbus 138
3860 AC NIJKERK

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2014
en de samengevatte staat van baten en lasten met bijhorende toelichtingen, zijn ontleend aan de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help te Nijkerk per 31 december 2014. Wij
hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van
26 maart 2015.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het kennisnemen van de
samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help te Nijkerk.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810, ''Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële
overzichten''.
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help te Nijkerk en in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
Was getekend,
Sliedrecht, 26 maart 2015.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie-adres
Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn
T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl | Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484
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Geroepen om te dienen

