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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Kom & Zie-commissie (K&Z-cie.) te Woudenberg. In
hoofdlijnen is uiteengezet welke activiteiten en ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dit
jaarverslag is bedoeld als een verantwoording aan de Algemene Kerkenraad (AK) en aan het College
van Diakenen (CvD) van de Hervormde Gemeente te Woudenberg en tevens voor een ieder die zich
betrokken weet en geïnteresseerd is in de werkzaamheden van de K&Z-cie. Dit jaarverslag leest u
enerzijds als verantwoording over 2019, anderzijds als vooruitblik voor 2020.
Het project ‘Vino şi Vezi (‘Kom & Zie’) :
• Biedt zinvolle dagbesteding; onderwijs en zorg aan 28 kinderen en jongeren ; In het
dagcentrum krijgen de kinderen/jongeren een gezonde maaltijd en wordt er
fysiotherapie/logopedie/ speltherapie/muziektherapie en onderwijsactiviteiten aangeboden.
• Biedt thuiszorg aan meer dan 20 families; Ondersteuning en materiele hulp aan ouders van
een gehandicapt kind. Ook worden er trainingen voor ouders georganiseerd.
• Organiseert wekelijks de ‘Come & Meet’ club, ontmoetingen voor circa 15 jongvolwassenen
uit de stad Orhei en jongeren afkomstig uit een lokaal staatskindertehuis; jongeren komen
met elkaar in contact en gaan in gesprek over obstakels die ze tegen komen en ook hoe ze
met elkaar sterk kunnen staan in de Moldavische samenleving!
• Biedt aan lokaal personeel een stabiel inkomen en mogelijkheden om zich verder te
ontwikkelen; Ruim 12 personeelsleden zijn verbonden aan het ‘Kom & Zie project; naast de
manager en administrateur werken er een psycholoog, logopedist, leerkracht,
fysiotherapeut, muziektherapeut, chauffeur, kok, schoonmaker en sociaal werkers.
• Draagt een christelijke identiteit uit en een duidelijke missie: 'Kom en Zie!’ deze kinderen zijn
UNIEK & WAARDEVOL, geschapen door onze liefdevolle God!
Het huidige beleid
Na de brede oriëntatie in 2013 is in 2014 besloten om met de Stichting Kom Over en Help (hierna te
noemen KOEH) te Nijkerk verder te gaan. Hiermee is de deskundigheid voor de toekomst
gewaarborgd met het oog op het toezicht houden op de besteding van de middelen en de uitvoering
van het werk in het Kom & Zie – huis. Daarmee is nu de directievoering alsmede het ownership in
handen van Youth for Christ Moldova (YfCM) en het toezicht daarop staat onder
verantwoordelijkheid van KOEH. Ook draagt KOEH zorg voor beleid, financiën en juridische
aangelegenheden. YfCM gebruikt het Kom & Zie-huis als voorbeeldproject: van de ruim 4000
jongeren die YfCM opvangt zijn er op dit moment ruim 40 mensen met een lichamelijke en/ of
mentale beperking. Er is een grote behoefte aan ondersteuning van gezinnen met een lichamelijke
en/ of mentale beperking en het Kom & Zie-huis mag een lichtend licht zijn met passie en liefde als
uitgangspunt in alles wat er in het dagcentrum aan werk plaatsvindt.
Naast de opvang in ons dagcentrum van 28 kinderen (met een totale kostenpost in exploitatie van
inmiddels in 2020 meer dan € 91.000,- per jaar) wordt er nu permanent invulling gegeven aan de
volgende activiteiten:
•
•

Het bieden van tijdelijke behandelingen van kinderen en jong volwassenen in het
dagcentrum zodat er in korte tijd een grote stap vooruit gemaakt kan worden in de
ontwikkeling van deze mensen
Het bieden van ambulante thuishulp voor kinderen en hun ouders die dit nodig hebben
door het opleiden van vrijwilligers en ouders

De kerntaken van de K&Z-cie zijn vanaf 01/01/2015:
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1. Zorgdragen voor mentale betrokkenheid tussen het Kom&Zie-huis in Orhei en de band van
de Hervormde Gemeente te Woudenberg en daarbuiten. Dit blijft een relevante taak sinds
onze zendingswerker, Mariëlle Turculet-de Jong met haar gezin, niet meer direct betrokken is
bij het project. Het is van groot belang dat wij vanuit de K&Z-cie op de hoogte zijn en blijven
van de ontwikkelingen, zorgen en zegeningen in Orhei. Dat belang is er ook vice versa.
Zonder deze betrokkenheid zijn wij te beperkt in staat om de fondsenwerving (2) gestalte te
geven. Deze mentale betrokkenheid geven wij vorm door:
• 1 a 2 reizen naar Orhei per jaar (dit kan in verschillende vormen plaatsvinden: onder
andere jongerenreizen, commissiereizen/ werkbezoeken, groepsreizen in klein verband)
• Zo mogelijk 1x per 2 jaar een afvaardiging van het personeel vanuit Orhei uitnodigen
naar Nederland. Onderdeel daarbij zal zijn het bezoek van Nederlandse
gezondheidszorginstellingen om zodoende ook een vormende invulling te bieden.
• Het organiseren van gemeenteavonden
• Nieuwsbrieven en andere communicatie via de 5 gemeenten, het facebook account, de
internetsite en de site van de Hervormde gemeente Woudenberg
• Het informeren van onze donateurs en kindsponsoren over de ontwikkelingen van de
kinderen en het dagcentrum
2. Zorgdragen voor voldoende financiering vanuit fondsenwerving. In 2019 is het aantal kind
sponsoren stabiel gebleven, we zijn momenteel wel nog op zoek naar enkele extra
kindsponsoren. Het aantal donateurs is helaas licht gedaald. De opbouw van het
ondernemersnetwerk is opnieuw positief verlopen: We zijn een netwerk met een mooie kern
van enthousiaste leden.
In 2020 zullen wij de volgende invulling geven aan onze fondsenwerving met de volgende
doelstellingen:
• Behouden van het aantal donateurs (momenteel ca 160)
• Behouden van het aantal kind sponsoren
• Het ontwikkelen van een aanvullend sponsorprogramma voor de jongeren die het Kom &
Zie huis wekelijks bezoeken
• Ondernemersnetwerk: het uitbouwen van het Kom & Zie Ondernemersnetwerk naar 30
leden, hierbij zullen wij vooral focussen op de kwaliteit van het ondernemersnetwerk –
zodat we een platform zijn dat waarde toevoegt aan de leden in ons netwerk
Naast fondsenwerving zal de K&Z-cie ook blijvend zorgdragen voor activiteiten gericht op behoud
van sponsoren en donateurs. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van ons
werk.
Toekomstvisie
Als K&Z-cie hebben we met elkaar de volgende toekomstvisie bepaald:
•
•
•

Als commissie willen we ondersteuning bieden aan blijvende verandering in onze projecten.
Dat betekent tevens dat we ons in de basis niet richten op acute situaties waarvoor noodhulp
benodigd is
Als commissie willen we bijdragen aan een bloeiende gemeenschap
Als commissie richten we ons op de meest kwetsbaren in Moldavië, daarbij werken we
vanuit een Christelijke levensovertuiging waarbij liefde en passie voor deze mensen ons
uitgangspunt is, binnen onze projecten willen we er bij de meest kwetsbare mensen zijn
voor iedereen ongeacht religie en achtergrond
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Als commissie vinden we het belangrijk dat we binnen onze projecten werken vanuit
gedeelde verantwoordelijkheid. Dat houdt tevens in dat we actief richting geven aan
zelfredzaamheid, ook in financieel opzicht
Als commissie vinden we het belangrijk om bij te dragen aan groei & ontwikkeling, dat geldt
bij de selectie van projecten maar ook bij onze aanpak binnen de commissie
Als commissie willen we bijdragen aan hoop voor de toekomst in uitzichtloze situaties

Wat drijft ons?
Als commissie worden we vanuit ons christelijk geloof gedreven door liefde & passie voor de meest
kwetsbare mensen. We willen anderen helpen en daadwerkelijk iets toevoegen in hun leven. Daarbij
is het blijvend ontwikkelen voor ons ontzettend belangrijk: voor ons zelf en zeker ook binnen de
projecten die wij steunen.
Uit Moldavië
Het Kom&Zie-huis stond in 2019 nog steeds onder leiding van Sergiu Pavliuc, tevens hulppredikant
van de plaatselijke baptistengemeente en twee coördinatoren van boven- en onderbouw, Ina Covas
en Tatiana Scutelnic. We zijn opnieuw dankbaar dat het leiderschap in Orhei met hen stabiel
gebleven is! Het dagcentrum heeft 2 afdelingen voor kinderen met een mentale- en/of lichamelijke
beperking: één afdeling voor kinderen van 3-16 jaar (deze afdeling biedt plaats voor maximaal 15
kinderen per dag) en één afdeling voor ‘kinderen’ van 16 – 25 jaar oud (deze afdeling biedt plaats
voor 12 jong volwassenen per dag)
Commissie & Structuur
Nadat wij in 2018 stapsgewijs overgegaan zijn naar een nieuwe structuur van de commissie (de K&Zcie bestaat in de nieuwe situatie uit 1 kerncommissie en 3 focusteams voor respectievelijk
communicatie, ondernemersnetwerk en acties). We zijn dankbaar dat Wilco Koeman bereid is
gevonden om de taak van coördinator focusteam acties op zich te nemen. We zijn best lang op zoek
geweest naar een nieuw commissielid voor deze rol, nu is met de komst van Wilco de commissie op
alle belangrijke plekken bemand.
Daarnaast zijn wij dankbaar dat wij een vaste kern van vrijwilligers hebben in ons team – we hebben
geen afscheid hoeven nemen van een teamlid!
Acties / Fondsenwerving / Communicatie
In het afgelopen jaar zijn verschillende acties uitgevoerd voor de inzameling van financiële middelen
in Moldavië, enkele hoogtepunten waren:
• Opnieuw het pannenkoeken eten in Bergzicht: een gemeente activiteit die zorgt voor
gezelligheid maar ook betrokkenheid met het werk van Kom & Zie, deze activiteit
heeft een record bedrag opgebracht van € 2620!
• Vin si biciclete: deze racetour heeft ruim € 1100,- opgebracht – deze 3e Vin si
biciclete (Kom & Fiets) actie was opnieuw een mooi evenement!
• De lentefair & winterfair brachten gezamenlijk ruim € 8.800 voor Kom & Zie!
In 2019 hebben we verder gewerkt aan een optimale communicatie met onze nieuwsbrieven,
communicatie via facebook, communicatie in Vijf Gemeenten en onze eigen website. In 2020 is onze
vernieuwe website (www.komenziemoldavie.nl) live gegaan.
Reizen
Van 16 tot en met 21 mei bezoeken acht commissieleden het dagcentrum Kom & Zie in Orhei. Wie
voor het eerst in Moldavië is, wordt geraakt door de slechte leefomstandigheden waarin een deel
van de bevolking woont. Maar ook wie er al eerder was, wordt weer met de neus op de feiten
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gedrukt. Zeker kwetsbare mensen (lees: gehandicapten) hebben het zwaar in het armste land van
Europa.
Financiën
De K&Z-cie heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 7.783,- na aflossing bij de diaconie.
Dat is na het positieve resultaat van € 8.237,- in 2018 opnieuw reden voor dankbaarheid. Dit
positieve resultaat zal een goede bestemming krijgen in 2020 e.v.:
1. Als Kom & Zie commissie willen we naast het huidige ownership in directievoering van het Kom
& Zie- huis ook het financieel ownership in Moldavië zo veel als mogelijk stimuleren en realiseren.
➢ In welke mate dat op lange termijn mogelijk gaat zijn zal in de praktijk moeten blijken – op
korte termijn willen we dat graag structuur geven met een concrete gezamenlijke
doelstelling (denkrichting is minimaal 25% eigen bijdrage vanuit Moldavië in 2024, hoe meer
we dit naar 100% kunnen laten bewegen hoe beter).
➢ Kom over en Help deelt bovenstaande visie. Het tempo van uitvoering, in combinatie met
prioriteitstelling en huidige (werk) processen zijn vanuit Kom over en Help nog interne
discussiepunten.
➢ Om financieel redzaam te worden zijn we als commissie bereid om financieel bij te dragen
aan een inkomensproject.
➢ Uitgangspunt bij het terugschroeven van financiële steun is dat het werk binnen het Kom &
Zie dagcentrum onverminderd doorgang kan vinden en dat Kom Over en Help en de
commissie Kom & Zie vanuit een gezamenlijke/ gedeelde visie optrekken. Ook willen we
komen tot een gezamenlijk plan van aanpak.
➢ We zullen nagaan met Vitalie Pupazan/ Youth For Christ Moldova wat er nodig is om de
omschreven doelstelling op middellange termijn te kunnen realiseren. (in support/ in
financiële steun/ in type werk en inkomen projecten)
2. Als Kom & Zie commissie zullen zoveel mogelijk nieuwe (eenmalige) projecten ondersteunen die
zelfredzaamheid ondersteunen. Daarbij willen we zorgdragen voor groei en ontwikkeling bij de
meest kwetsbaren in Moldavië. Het realiseren van blijvende verandering voor deze doelgroep is
daarbij uitgangspunt.
➢ Bij het aangaan van een dergelijk project zullen we vooraf heldere doelstellingen bepalen
➢ (Financiële) redzaamheid op termijn is een voorwaarde bij het aangaan van nieuwe projecten
➢ We willen zorgdragen voor blijvende verandering bij het aangaan van bovengenoemde
projecten
Zoals eerder benoemd in dit verslag zijn wij nog niet in staat om het volledige benodigde bedrag van
meer dan € 91.000 van het Kom & Zie project te bekostigen. Het verschil tussen deze bedragen wordt
momenteel bekostigd door KOEH.
De volledige rapportage 2019 en de begroting van 2020 vindt u terug in het volgende overzicht:
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INKOMSTEN
Vaste inkomsten particulieren

Toelichting
160 donateurs

Totale inkomsten donateurs

Ondernemersnetwerk Contributie

25 leden

Ondernemers netwerkavond
Ondernemers netwerk - acties
Totale inkomsten ondernemersnetwerk
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2020

2019

2019

Begroting

Realisatie

Begroting

25.000

23.995

25.800

25.000

23.995

25.800

13.388

13.288

14.875

5.000

-

5.500

-

-

-

18.388

13.288

20.375

10.000

Variabele inkomsten - overig

Div. giften

7.000

26.860

Variabele inkomsten - collecten

3 x W'berg; div. ov. Gem.

7.000

7.685

6.500

Totale variabele inkomsten

14.000

34.545

16.500

Actie-inkomsten - fietstocht

1.000

1.135

1.200

Actie-inkomsten - lentefair

5.000

6.045

4.000

Actie-inkomsten - jongerenreis

5.000

-

-

Actie-inkomsten - pannekoekenactie

2.500

2.620

2.000

Actie-inkomsten - winterfair

2.500

2.850

2.250

500

3.150

Actie-inkomsten - overig
Actie-inkomsten - eenmalig/ bus

375

-

2.500

Totale actie inkomsten

16.500

15.800

12.325

TOTAAL OPBRENGSTEN

73.888

87.628

75.000

60.000

60.000

60.000

KOSTEN
Projectkosten

Kosten communicatie

1.000

955

1.500

Kosten ONW

5.000

1.420

5.000

Overige kosten

1.500

680

3.500

Commissiekosten

7.500

3.055

10.000

Aanschaf rolstoelbus / kosten bus

-

4.790

-

Aflossing lening diaconie

-

12.000

4.000

67.500

79.845

74.000

10%

3%

13%

6.388

7.783

1.000

TOTAAL KOSTEN
Totaal % commissiekosten

RESULTAAT

Tot slot
Het werk in het Kom & Zie huis gaat door vanuit passie en liefde voor kinderen met een beperking.
Heel bijzonder om na een jaar met hele mooie inkomsten voor de nieuwe bus – ook nu weer
voldoende aan inkomsten te hebben gerealiseerd. In het bijzonder denken we dan ook aan de
eenmalige gift van € 20.000 die wij ontvingen. We hopen en bidden dat dit blijvend mag leiden tot
continuïteit in de relatie met de medewerkers en de jongeren in Orhei, zodat dit werk onder de
zegen van God door mag gaan.
Ons werk is nog niet klaar, helpt u ons mee in uw steun?

