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V O O R W O O R D      

  

 

Vanuit Nederland bezoeken wij jaarlijks onze projectlocaties en altijd maakt 

dat weer veel indruk. Geweldig zoals projectwerkers zich met passie en 

toewijding inzetten om te evangeliseren onder de Romabevolking en te helpen 

waar mogelijk. Vaak tegen de stroom in. In Oost-Europa is er nog altijd sprake 

van extreme discriminatie en buitensluiting van Roma. Degenen die hen hulp 

willen verlenen wordt dat dikwijls ook verweten. Maar God geeft kracht om 

door te gaan en geeft vrucht op de arbeid. Ook afgelopen jaar vernamen we 

dat op tal van plaatsen tientallen Roma tot geloof zijn gekomen! Dat brengt 

vaak een radicale ommekeer in hun leven. Hoe arm zij ook zijn, hun leven komt 

op een hoger plan. Doordat zij Jezus willen volgen, raken zij van hun 

verslavingen af, gaan een geordender leven leiden, weten zich geliefd door 

Hem. De zondagse diensten worden een hoogtepunt in de week.  

Inmiddels mogen we al een lustrum lang steun geven aan vele activiteiten in de projectlanden waar wij 

werken. We zijn blij met het groeiend aantal sponsors. In het bijgaande overzicht een impressie van 

het werk van afgelopen jaar. 

Anneke Steinmann,                    

maart 2017 

 

 

 

 

Aanvaard 

elkaar 

daarom ter 

ere van God, 

zoals 

Christus u 

heeft 

aanvaard.  

Rom. 15:7 

 

http://www.bemoedigendebijbelteksten.nl/geven-maakt-gelukkiger-1684/
http://www.bemoedigendebijbelteksten.nl/geven-maakt-gelukkiger-1684/
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V I S I E  E N  D O E L (uit het Beleidsplan 2011- 2016)    

 

Veel Roma in Oost-Europa leven in de 

marge van de samenleving. Zij worden 

vaak ernstig gediscrimineerd en 

buitengesloten. Terwijl zij in de 

communistische tijd net als iedereen vast 

werk hadden, verloren zij later bij de 

privatisering van bedrijven steeds als 

eerste hun baan. Meestal lukte het hen 

niet om ergens anders weer aan de slag 

te komen. Ook de ambachten die zij 

uitoefenden werden  steeds meer 

vervangen door de industrialisatie.  

Er zijn nog altijd veel Roma analfabeet. Zij 

missen hierdoor vaak de toegang tot 

sociale voorzieningen of medische zorg. 

Door de Oost-Europese overheden wordt 

er nauwelijks aandacht besteed aan de 

economisch en sociaal achtergestelde 

positie van de Roma. De negatieve 

houding van de lokale ambtenaren 

versterkt veeleer de marginalisering van 

deze bevolkingsgroep. Er zijn honderden 

voorbeelden bekend waarbij Roma 

slachtoffer werden van racistisch geweld, 

terwijl er door politie of overheid niet 

werd ingegrepen.                                                  

Door hoge werkloosheid, stigmatisering 

en sociale uitsluiting heeft de armoede en 

verpaupering onder de Roma in Oost-

Europa ongekende vormen aangenomen.          

Christian Roma Support (CRS) wil vanuit 

christelijk perspectief arme Roma 

ondersteuning bieden, hen stimuleren 

om onderwijs te volgen, en hen 

aansporen een leven te leiden in 

verbondenheid met God. Ook willen wij 

het negatieve beeld dat er over de Roma 

bestaat over hun cultuur en leefwijze 

doorbreken. 
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P R O J E C T L A N D E N   

Bulgarije, Hongarije, Oekraïne, Roemenië, Servië  - enkele hoogtepunten

 

B u l g a r ij e

  

Onder de studenten die we in Bulgarije 

sponsoren was ook een meisje, Pepka, die 

naar een modevakschool ging. Ze was een 

enthousiaste en ijverige leerling. We waren 

dan ook erg verbaasd het bericht te 

ontvangen dat zij was gestopt. Pepka’s 

moeder vond de reis vanuit hun dorp naar de 

school in de stad te gevaarlijk worden. Er is in 

Bulgarije steeds meer sprake van 

mensenhandel, waar met name veel 

Romavrouwen en -meisjes de dupe van zijn. 

Ouders houden hun dochters daarom liever 

dicht bij huis. Een droevige ontwikkeling. 

 

De arme gezinnen in de Romadorpen kampen 

vaak met voedseltekort, of hebben te 

eenzijdig te eten. Onze projectwerker legde 

moeders uit dat de kinderen meer vitamine 

nodig hebben, waarop een moeder vroeg 

’Wat is dat, vitamine?’ De vraag is 

kenmerkend voor het ontwikkelingsniveau van 

de gezinnen. Wij konden afgelopen jaar in tal 

van dorpen voedselpakketten uitdelen en 

honderden kinderen van vitaminerijk voedsel 

voorzien. Ook werden tandpasta en 

tandenborstels uitgedeeld, om de kinderen te 

stimuleren hun gebit dagelijks te poetsen. 

De Romafamilie Hristov, een gezin met 7 

kinderen, overkwam een grote ramp, toen 

hun huisje volledig instortte. Maandenlang 

leefden zij op straat. Naar aanleiding van een 

actie kon er een prefab-woning voor hen 

worden neergezet.  

Zij leiden nu weer een gewoon leven en de 

kinderen gaan weer naar school! 
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O e k r a ï n e

Onze hoofactiviteit in Oekraïne zijn de Roma 

Kids Projecten, die steeds meer een 

ontwikkeling doormaken. 

Het schoolonderwijs krijgt 

hierbij bijzondere aandacht. 

Kinderen gaan slechts een 

dagdeel naar school en 

moeten elke dag thuis een 

halve dag huiswerk maken. 

In Romagezinnen is dat een onhaalbare zaak. 

Daarom geven we op de projecten ook 

huiswerkbegeleiding. Kinderen 

worden zoveel mogelijk 

gestimuleerd om dagelijks te 

komen. Zij kregen aan het eind 

van het seizoen een  oorkonde 

uitgereikt, waar ze bijzonder 

trots op waren. 

Bijzondere actie in Oekraïne in 2016 was het 

vernieuwen van de vloeren in de Romahutten 

in Balazher. In dit dorpje staan zo’n 30 

Romahutten. De meesten hadden vloeren van 

aangestampte aarde. Dat betekent klamme 

vloeren met vochtig weer, en veel vuil en stof 

in het zomerseizoen. Bovendien kroop 

ongedierte zoals ratten gemakkelijk naar 

binnen, met alle gevolgen van dien. Geregeld 

waren er peuters van wie de oortjes of neusje 

waren stukgebeten… Een team uit Nederland 

is in dit dorp aan de slag gegaan om in elk 

huisje een betonnen vloer te storten. De 

bewoners zorgden dat een dag van te voren 

het huis helemaal leeg was, en verrichten 

hand- en spandiensten. Toen alles gedaan was 

hebben zij een gezamenlijke dienst gehouden 

in de lokale Romakerk. Er was veel 

dankbaarheid en blijdschap vanwege deze 

structurele verbetering in de 

woonomstandigheden. 
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De Romajongens in Munkachevo die metaal-

bewerkers zijn geworden, hebben weer een 

week lang extra training gekregen. Zij hebben 

o.a. een familieschommel en een kruiwagen 

gefabriceerd. 

De bewoners van het dorpje Balazher werden 

verrast met het opknappen van de vloeren in 

hun huisjes. Zij leefden tot dan toe op 

aangestampte aarde. Een miserabele situatie; 

in de winter is het klam en vochtig, in de 

zomer stoffig. En altijd ongedierte. Een team 

uit Nederland heeft in alle huisjes 

betonvloeren gestort! een grote en 

structurele verbetering voor de arme 

Romagezinnen! 
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R o e m e n i ë 

In het oosten van Roemenië leven de Roma 

nog altijd ver onder het bestaansminimum. 

Daarom is maandelijkse sponsoring (€25,-) van 

grote waarde voor hen.                                                      

Er was een tragische gebeurtenis in het leven 

van een van de sponsorgezinnen. De oudste 

zoon was aan het werk met hun paard en 

wagen, toen er een wiel kapot ging. Hij 

parkeerde aan de kant van de weg. Plotseling 

kwam een auto met 120 km per uur de bocht 

om en reed hem aan. Een inzittende overleed, 

en de jongen kreeg de schuld ervan. Een boete 

van 1.100 euro en huisarrest. Een catastrofe 

voor het hele gezin, waarvan alleen deze zoon 

werk had. Door een bijzondere donatie 

konden wij de familie uit deze benarde 

situatie helpen.  

Het zijn nog altijd schrijnende situaties in het 

steeds meer westerse Roemenië, dat arme 

Romaouders bij onze projectwerkers 

aankloppen, omdat ze in de kou zitten of 

zonder voedsel thuis. We zijn dankbaar dat we 

dankzij de decemberacties vele gezinnen 

hulppakketten en stookhout konden 

bezorgen. 
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Actie schoenendozen  

Groot feest voor kinderen in de Romadorpen 

in Reghin en omgeving. Zij komen uit zeer 

arme gezinnen en hebben geen ander 

speelgoed dan wat er op straat te vinden is. In 

samenwerking met Stichting Gain en De 

Samaritaan konden in december 700 kids een 

schoenendoos ontvangen, in Nederland 

gevuld met speelgoed. Daarbij ook een boekje 

met bijbelse informatie, om de gezinnen ook 

te bepalen bij de grote Gever! 

 

 

 

S e r v i ë  

Het Roma Kids Project in Servië draait erg 

goed en is zeer effectief. Veel kinderen komen 

uit probleemgezinnen en ouders doen niet 

hun best de kinderen naar het project te 

sturen. Daarom worden de kids iedere dag 

opgehaald en weer thuis gebracht. Zij leren 

veel en halen na een paar jaar deelname aan 

het project heel goede resultaten op school. 

Helaas is de algemene support voor de 

onderwijskrachten en onderhoud van de 

ruimtes afgenomen. Afgelopen jaar kwam het 

project daardoor in ene kritieke fase. Naar 

aanleiding van een noodoproep is er voor een 

jaar weer voldoende financiële ruimte, maar 

we zien dringend uit naar meer sponsors voor 

de kinderen. Sponsoring voor € 25,- per 

maand geeft een arm Romakind de 

mogelijkheid een goed leven op te bouwen! 

Zie onze website voor meer info. 
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N E D E R L A N D 

 

In 2016 bestond CRS vijf jaar; ons eerste 

lustrum! Het feest vierden we in de 

Pauluskerk, het hypermoderne en 

kunstzinnige gebouw van het bekende 

daklozenproject in hartje Rotterdam. 

Tijdens deze avond sprak onze Servische  

Roma projectmanager over zijn ervaringen 

uit het veld. Top Gypsy Jazz gitarist Paulus 

Schäfer trad met zijn band op, samen met 

Gypsy Worship groep Leven en Licht. Zij 

maakten er een fantastische avond van. 

We konden nieuwe relaties ontmoeten en 

nieuwe sponsors begroeten. Een feest 

waar we met plezier op terug zien! 
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CRS-team                                      

Bestuur en directie                                                                         

Dick van Veelen  Voorzitter 

Kees Hekkert   Penningmeester 

Angela Zimmerman  Bestuurslid 

Jolanda Marx   Bestuurslid 

Anneke Steinmann                Directeur 

 

Medewerkers 

Aad van Duijvenbode  Systeembeheerder 

Aline Wessling   Administratie 

Ary de Bloois   Boekhouding 

Erik van Doorn   Correspondentie 

Guido en Olga van Iperen Veldcontacten 

Jenne Mardenborough  Sociale media 

Kees en Tilly Nieuwstraten Filmmakers 

Marjolein Roelfsema  Marketing en PR 

Peter Matla   Ambassadeur 

Peter van der Meer  Veldcontacten 

Pia Manni   Veldcontacten 

Wijke Klumpje   Veldcontacten 
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    F I N A N C I E E L   V E R S L A G  

       JAARREKENING VAN STICHTING CHRISTIAN ROMA SUPPORT OVER 2016 

 

 

 BALANS          
           
           
           
 
     

  PER 31 DECEMBER 
2016   

 PER 31 DECEMBER 
2015 

 

 ACTIVA          
           
 Vlottende activa         
 Vorderingen    € 33  € 

2 
54  

 Liquide middelen   € 44.835  € 33.785  
    € 44.868  € 33.839  
  
         

 

 Totaal    € 44.868  € 33.839  
           
           
 PASSIVA          
           
 Eigen Vermogen         
           
 Algemene reserve   € 7.511  € 11.383 

 
 

 Gereserveerde projectgelden  € 36.653  € 21.610  
     € 44.164  € 32.993  
           
 Vreemd vermogen         
          
 Kortlopende schulden   € 704  € 846  
     € 704  € 846  
           
           
 Totaal    € 44.868  € 33.839  
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TOELICHTING OP DE BALANS (ACTIVA)       

 

                             
           
           
 
     

  PER 31 DECEMBER 
2016   

 PER 31 DECEMBER 
2015 

 

 Vlottende activa         
           
 Vorderingen          
 Nog te ontvangen rente    € 33 

 
 € 54  

           
 Liquide middelen         
 Kas    € 214  € 233  
 ING 5986122   € 10.052  € 16.437  
 ING Spaarrekening   € 34.569  € 17.115 

 
 

 Totaal    € 44.835  € 33.785  
           
           
 Grondslagen voor de waardering        
           
 De waardering van activa geschiedt tegen de nominale waarde.     
           
           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 



 
 
 

 

13    
                                       Jaarverslag 2016 

 
   

 
  
 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS (PASSIVA)       

 

                             
           
           
 
     

 PER 31 DECEMBER 
2016   

 PER 31 DECEMBER 
2015 

 

 Eigen Vermogen         
           
 Algemene reserve         
 Algemene reserve begin boekjaar  € 11.383  € 5.008  
 Resultaat boekjaar   € 11.171  € 14.619  
 Toewijzing aan projecten  € -15.043  € -8.244  
 Totaal    € 7.511  € 11.383  
           
 Overige reserves         
 Batig saldo projecten   € 36.653  € 21.610  
           
           
 Vreemd vermogen         
           
 Kortlopende schulden         
 Loonheffingen   € 206  € 200  
 Vakantiegeldreserve   € 215  € 211  

 

 

 Nog te betalen kosten De Schatkist     € 90,04  € 55,28 
 

  € 207,62 
 

                                   
0 

                
€   

 €  207,62 
   
   
   
 

                          104                    
104 

 
 Nog te betalen bankkosten   € 83  € 81  
 Nog te betalen administratiekosten  € 200  € 250  
     € 704  € 846  
           
           
 Grondslagen voor de waardering        
           
 De waardering van passiva geschiedt tegen de nominale waarde 
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RESULTATENREKENING (LASTEN) 
                             
           
           
 
LASTEN     

 PER 31 DECEMBER 
2016   

PER 31 DECEMBER 
2015 

 

           
 Algemene kosten         
 Wervingskosten   € 6.996  € 3.378  
 Overige kosten   € 12.082  € 10.974  
 Totaal overheadkosten   € 19.078  € 14.352  
         
         
 Bestemmingsuitgaven        
 Support Programma’s     € 112.813 

 
 € 83.089  

           
           
 Totaal lasten   € 131.892  € 97.441  
 

 

 

         
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  
 

         
  
 

         
           
  
 
 
 
 

        
 



 
 
 

 

15    
                                       Jaarverslag 2016 

 
   

 
         

 

           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
           
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 RESULTATENREKENING (BATEN)      

 
    

           
           
           
 
BATEN     

 PER 31 DECEMBER 
2016   

PER 31 DECEMBER 
2015 

 

           
 Algemene giften        
 Giften met algemene of zonder 
bestemming 

 € 15.174  € 20.673  
 bestemming          
           
 Bestemmingsgiften       

 Support Programma’s   € 127.856  € 91.333  
          
          
 Financiële baten         
 Rente   € 33  € 54  
          
          
 Totaal baten   € 143.063  € 112.060  
          
          
          
          
 RESULTAAT          
 Totaal baten    € 143.063  € 112.060  
 Totaal lasten    € 131.892  € 97.441  
 Resultaat boekjaar   € 11.171  € 14.619  
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TOELICHTING RESULTATENREKENING       

 

                             
           
           
 

Lasten     
 PER 31 DECEMBER 

2016   
PER 31 DECEMBER 

2015 

 

           
 Wervingskosten         
 Marketing en Public Relations € 6.290  € 2.305  
 Drukwerk en verzendkosten  € 706  € 1.073  
     € 6.996  € 3.378  
           
 Overige kosten         
 Personeelskosten  € 8.979  € 7.183  
 Overige kosten   € 3.103  € 3.792  
     € 12.082  € 10.975  
           
 
         

 

           
 


